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KRISLAI
Rašytojų kongresas 
Detantės reikalais 
Kodėl be lakštingalų? 
Pažadai išlaikomi

R. BARANIKAS
Spalio 12-ą dieną New Yor

ke atsidarys svarbus Ameri
kos rašytojų kongresas. Jį 
suorganizavo būrys pažangių 
ir liberališkai nusiteikusių 
rašytojų, poetų, publicistų. 
Kvietėjai išleistame manifes
te sako:

“Kodėl kongresas, o ne 
konferencija? Nes konferen
cijoje tik kalbama, o kongre
sas reiškia — veikla. Ameri
kos rašytojai turi daug už
duočių. Jie turi ginti ne tik 
savo profesinius reikalus, 
bet idealus, kurie brangūs 
visiems kūrybiniams žmo
nėms — virš visko, kovot už 
pasaulinę taiką.”

Mūsų Valstybės sekreto
rius, generolas Haigas, pra
deda kaip ir “ataušti“. To 
galima buvo tikėtis. Kuomet 
jis perėmė užsienio reikalų 
politikos vadovybę, jis buvo 
kaip iš grabo prisikėlęs Dul
les: tikras šaltojo karo rite
ris. Mes tada sakėme, kad 
gyvenimas jį su laiku pamo
kins. Taip ir atsitiko. Jis jau 
kalba apie detantės atnauji
nimą — su visa eile sąlygų, 
žinoma . . .

Kaip tai sakoma, leopardas 
savo dėmių nepakeis, ir Hai
gas lieka Haigu. Bet jo pasi
keitęs tonas rodo, kad norom 
nenorom jis turi skaitytis su 
pasauline nuomone, kuri sto
ja už JAV-TSRS detantės 
atnaujinimą.

Rašau šiuos žodžius iš New 
Hampshire valstijos, Šiauri
nės Naujosios Anglijos. 
Gamta čia taip panaši į Lie
tuvos, kad vaikščiojant po 
pušynus ir beržynus beveik 
gali įsivaizduoti, kad esi se
nojoje gimtinėje: tie patys 
spygliai ant takelių, tie patys 
grybai ir paparčiai, tas pats 
jaunų pušaičių sakų kvapas 
karštoje saulėje, panašūs 
ežerai ir upokšniai. Tik dide
lių akmenų čia daugiau — 
prie mano gimtinių Anykščių 
esąs garsusis Puntukas čia 
būtų nepastebėtas, — tokių 
čia tiek ir tiek. Tik vieno čia 
trūksta: čiulba visokie 
paukšteliai, tik nėra — lakš
tingalos. Kodėl lakštingalos 
negali gyvuoti Šiaurės Ame
rikoje?

Reikia pasakyti, kad Mit- 
terando valdžia Prancūzijoje 
bent kol kas pildo pažadus, 
kuriuos socialistai (santarvė
je su komunistais) padarė 
priešrinkiminėje kampanijo
je. Padaryti pirmieji žings
niai tolimesniame pramonės 
nacionalizavime; pakeltos al
gos mažiausiai uždirbantiems 
darbo žmonėms; pakelti įs
taigų mokesčiai turčiams; 
rengiamasi uždaryti privati
nes mokyklas, kurias lanko 
privilegijuotas jaunimas; už
sienio politikoje reiškiasi di
desnis jautrumas išsilaisvini
mo judėjimams Lotynų Ame
rikoje ir Afrikoje.

Sostinėje Washingtone už
sidarė dienraštis “Star”. Lie
ka vienas laikraštis: “The 
Washington Post”. New Yor
ke gyvuoja tik trys plataus 
tiražo dienraščiai: “Times”,

Tarybų Sąjungos pasiūlymas 
prieš kosmoso militarizavimų

sesijoje svarstomi. Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Andriejus Gromyka 
savo prisiųstame laiške JT 
Gen. sekretoriui Kurtui 
Waldheimui pasiūlė įtraukti į 
sesijos darbotvarkę klausimą 
“Dėl sudarymo sutarties, 
draudžiančios dislokuoti kos
minėje erdvėje bet kokios 
rūšies ginklą”.

Laiške rašoma: “1982 me
tais žmonija pažymės 25-ą- 
sias metines nuo tos dienos, 
kai prasidėjo kosmoso įsavi
nimas — vienas didžiausių 
20-ojo šimtmečio mokslo ir 
technikos laimėjimų. Kosmi
nės erdvės naudojimas jau 
šiandien duoda žmonijai 
daug naudos tokiose srityse, 
kaip ryšiai, žemės gaminių 
išteklių tyrimas, meteorolo
gija, navigacija ir daugelis

Jungtinės Tautos. — Už 
mėnesio prasideda nauja — 
36-oji šios tarptautinės orga
nizacijos Generalinės Asam
blėjos sesija. Jos nariai įneša 
pasiūlymus, kad jie būtų toje

Užsienio reikalų ministras A.
Gromyka, kuris vadovaus 
TSRS delegacijai Jungt. 
Tautų Gen. Asamblėjos sesi
joje.

Tarptautiniai 
kontrolieriai 
kviečia prie deryby

Amsterdamas. — Tarptau
tinė lėktuvų kontrolierių są
junga dar sykį pakvietė JAV 
administraciją tartis su savo 
kontrolierių unija dėl streiko 
užbaigimo, bet nepaskelbė 
jokios akcijos tam savo 
sprendimui paremti.

Washingtone tuojau pat 
pasigirdo ta pati giesmelė, 
jog kontrolieriai sulaužė pa
sižadėjimus nestreikuoti ir 
yra atleisti iš darbo. Skelbia
ma, jog naujai organizuoja
miems kontrolierių kadrams 
atsiranda nepaprastai daug 
kandidatų iš visos Amerikos. 
Tuo tarpu įvairios unijos 
remia kontrolierių streiką ir 
savo narius ragina bent tuo 
tarpu nesinaudoti lėktuvų 
susisiekimu vien tik solidaru
mo ženklan.

Louis Harris viešosios opi
nijos įstaiga, apklausinėjusi 
daugiau kaip tūkstantį asme
nų, teigia, kad 51 proc. 
pasisakę prieš streikininkus, 
nežiūrint, jog jie pritaria 
kontrolierių reikalavimams.

kitų. Galima pasakyti, kad 
žmonės pradeda “apgyven
dinti” kosmosą”.

Laiške primenama, kad jau 
pačioje kosminės eros pra
džioje — 1958 metais, Tary
bų Sąjunga buvo pateikusi 
Jungtinėms Tautoms svars
tyti pasiūlymą uždrausti 
naudoti kosminę erdvę kari
niams tikslams. Vėliau Tary
bų Sąjunga visomis progomis 
vis siūlė, kad kosmosas būtų 
tik taikaus bendradarbiavi
mo sfera. Paminima ir eilė 
tarptautinių susitarimų, bet
gi nurodoma, kad visi jie dar 
nepašalina galimybės dislo
kuoti kosmose tokių rūšių 
ginklus, kuriems nėra taiko
mas masinio ginklo apibrėži
mas.

Prie laiško pridėtas numa
tomos sutarties projektas, 
susidedantis iš devynių 
straipsnių, aptariančių visas 
sutarties detales.

ARABAI VADINA JAV
UŽPUOLIMĄ "PROVOKACI JA"

Libijos lakūnai [kombinezonuose], kurių lėktuvus pašovė 
amerikiečiai, pasakoja savo kolegoms, kaip jie iššoko iš 
degančių mašinų ir tapo saviškių išžvejoti iš jūros.

Washington. — Baigiantis 
dvi dienas užtrukusiems 
JAV karo laivyno manev
rams Viduržemio jūros pieti
nėje dalyje, Sidros įlankoje, 
rugpjūčio 19 d. du laivyno 
F-14 sprausminiai lėktuvai 
numušė du Libijos SU-22 
lėktuvus apie 60 mylių nuo
tolyje nuo Libijos krantų. 
Amerikiečiai skelbė, kad pir
mieji pradėjo šaudyti Libijos 
lėktuvai. Libija kurį laiką 
tvirtino, kad pirmieji pUolė 
amerikiečiai, bet vėliau prisi
pažino, jog jos lakūnai pir
mieji paleido raketas.

Tačiau ne tai yra svarbu. 
Svarbu tai, kaip Libija savo 
laiške Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybai pabrėžia, kad 
“Amerika nori sudaryti są
myšį ir nepastovumą tame 
regione”. Libijos užsienio 
reikalų ministras neprašė 
Saugumo Tarybos susirinkti, 
bet nurodė, jog JAV kariniai

DEMONSTRACIJOS UŽ MOTERŲ TEISES

Detroit. — The National 
Highway Traffic Association 
pranešė, kad Fordo ir Chrys- 
lerio automobilių kompanijos 
daugiau jau viešai apie de- 
fektingus automobilius ar jų 
dalis, bet tiesiog pranešinėja 
apie tai automobilių savinin
kams.

“Post” ir “Daily News”. Tuo 
tarpu panašaus dydžio Euro
pos ir Azijos bei Lotynų 
Amerikos miestuose gyvuoja 
tuzinai ir tuzinai laikraščių. 
Paryžiuje, pavyzdžiui, yra 
beveik dvidešimt dienraščių, 
kiekvienas atspindįs tam tik
rą politinę tendenciją. (Kai
rus New Yorko dienraštis 
“Daily World” skaitomas pa
lyginamai nedidelio skaičiaus 
žmonių, vyriausiai todėl, kad 
tie, kurie kontroliuoja cirku
liaciją, neleidžia to laikraščio 
pardavinėti eiliniuose kios- 
kuose-stenduose.)

Taip, Amerikos žmonės tu
ri mažai pasirinkimo, ką 
skaityti.

Betty Ford ir meras Tom Bradley žygiuoja Los Angeles 
mieste už moterų teises.

Los Angeles. — Buvusi 
prezidentienė Betty Ford 
kartu su Los Angeles meru 
Tomu Bradley ir prez. Rea- 
gano dukra Maureen vedė 
daugiau kaip trijų tūkstančių 
minią, demonstruojančią už 
moterų teises. Panašios de
monstracijos vyko po visą 
Ameriką.

Šias demonstracijas rengė 
NOW (National Organization 
for Women). Jos prezidentė 
Eleanor Smeal pareiškė, kad 
prez. Reagan tegul pamato, 
jog šio krašto moterys nesu-

tiks, kad joms būtų paneig
tos lygios teisės. Taip pat 
painformavo, kad didžiuma 
ta proga sukauptų fondų bus 
panaudota kampanijai spau
doje ir TV už Konstitucijos 
papildymo ratifikavimą, ku
rio terminas baigiasi ateinan
čių metų birželio mėn.

Jau trisdešimt penkios val
stijos ratifikavo konstitucinį 
papildymą, draudžiantį mo
terų diskriminaciją, bet dar 
trūksta trijų valstijų, kad 
tasai papildymas taptų Kon- 

I stitucijos dalimi.

Ame nikai nepatinka ir

Haig sako, kad JAV nori 
pagerinti santykius su TSRS

Washington. — Kalbėda- [ atveju, jei Amerika pradės 
mas ABC TV žinių progra- { pasitarimus su Tarybų Su
moje “Issues and Answers”, ; junga nusiginklavimo reika- 
Valstybės sekr. Alexander lu. 
Haig, kuris ligšiol buvo ka
ringai nusiteikęs Tarybų Są- Fed. Vokietijos kanclerio 
jungos atžvilgiu, pareiškė, 
kad Reagano administracija 
esanti pasirengusi susitikti 
su Tarybų Sąjungos lyderiais 
ir norinti pagerinti “dialogą”.

Haig susitiks su Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistru Gromyka rugsėjo 23 
d., kai jau bus prasidėjusi 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesija, į kurią 
suvažiuos visų narių užs. rei
kalų ministrai. Manoma, kad 
jis diskutuos abiejų pusių 
branduolinį nusiginklavimą 
Europoje.

Bet prieš susitikdamas su 
Gromyka, Haig dar lankysis 
Federalinėje Vokietijoje, kur 
jis pasitars su kancleriu Hel
mutu Schmidtu. Ta jo kelio
nė numatyta rugsėjo 13 ar 14 

Federalinė Vokietija, kuri 
principe yra sutikusi, kad jos 
teritorijoje būtų dislokuotos 
Amerikos vidutinio nuotolio 
raketos, tuo klausimu yra 
labai jautri, nes bendrai 
prieš tokias raketas esama 
nemažos opozicijos visame 
krašte. Be to, tasai jos suti
kimas buvo duotas tik tuo

Schmidto pareiškimas ry
šium sų prez. Reagano pra 
nešimu, 
gaminti 
Schmid 
jog Fe 
sutiks, 
būtų laikomos Fed. Vokieti
jos teritorijoje, bet tik trim 
sąlygonp.

Tas s 
nui buv 
metais, 
tokios bombos būtų laikomos 
ne tik Fed. Vokietijos terito
rijoje, bet ir kituose NATO 
kraštuose. 
NATO 
tų dėl 
savo te 
kad tokios bombos būtų dis
lokuotos tik tuo atveju, jei 
Amerik 
Tarybų 
vimo re 
kių rezu

“Tokįši nuomonė buvo 1978 
m., be 
Fed. V
pakeist^ savo nuomonę ir 
dabar” 
kancler

kad JAV pradėsianti 
neutronines bombas, 

t ta proga pareiškė, 
d. Vokietija gal ir 
kad tokios bombos

ąlygas jis Washingto-
o pareiškęs dar 1978

Pirma sąlyga, kad

Antra, kad 
(raštai bendrai sutik- 
,okių bombų laikymo 
ritorijose ir, trečia,

a pasitarimuose su 
Sąjunga nusiginkla- 

ikalais nepasieks jo- 
Itatų.

; aš nemanau, kad 
okietijos vyriausybė

, pareiškė spaudai 
s Schmidt.

Vieta, kur JAV lėktuvai nu
šovė Libijos lėktuvus.

manevrai buvo atlikti Libijos 
teritoriniuose vandenyse ir 
kad tai sudaro dalį Amerikos 
teroro ir provokacijų prieš 
Libiją.

Libija yra jau seniai pa
skelbusi, kad jos teritoriniai 
vandenys siekia 200 mylių 
nuo kranto, bet JAV to 
nepripažino ir dabar, kaip 
JAV spauda rašo, prez. Rea
gan buvo įsakęs kaip tik toje 
vietoje manevruoti. Tai dau
gelio suprantama, kaip Libi
jos nusistatymo išbandymas, 
bet arabų kraštai šitai vadi
na provokacija.

Libijos vadovas pulk. 
Moammar Khadafy tuo laiku 
lankėsi Pietų Yemene ir 
Etiopijoje ir taip pat vadino 
tai provokacija, kaltindamas 
Ameriką, kad ji norinti ara
bų pasaulį paversti JAV-sio- 
nistų kolonija. Jis kvietė 
arabus apsijungti ir kovoti 
prieš bendrą priešą. Mano
ma, kad griežtesnių žygių jis 
imsis po rugsėjo 1 d., kada 
bus paminėta Libijos revoliu
cijos 12-os metų sukaktis.

Izraelis prekiavo 
ginklais su Iranu

Paryžius. — Čia politinio 
pabėgėlio teises gavęs buvęs 
Irano prezidentas Bani-Sadr 
patvirtino spaudoje kursuo
jančias žinias būk Izraelis 
pardavinėjęs Iranui iš Ame
rikos gautus ginklus net ir 
embargo metu, kai Iranas 
tebelaikė JAV diplomatus. 
Izraelis ginasi, bet spauda 
rašo, kad apie tą Izraelio 
prekybą su Iranu žinojęs ir 
prez. Carteris, tik nenorėjęs 
tuo metu imtis žygių prieš 
Izraelį. Jis esą tik paprašęs 
Izraelį sustoti.

Zairo parlamentarai 
Lietuvoje

Vilnius. — Paviešėję Tary
bų Sąjungoje, Tarybų Lietu
vą rugpjūčio viduryje aplan
kė Zairo parlamentarų gru
pė, lydima TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Tautybių Ta
rybos gyvenamųjų namų bei 
komunalinio ūkio ir buities 
aptarnavimo komisijos pir
mininko pavaduotojo, Lietu
vos KP Vilniaus miesto ko
miteto pirmojo sekretoriaus 
Vytauto Sakalausko, TSRS 
ambasadoriaus Zaire L Mar- 
čiuko ir nepaprasto ir įgalio
to ambasadoriaus Tarybų 
Sąjungoje Kabėja Mukeba. 
Delegacijai vadovavo Zairo 
parlamentarų tarybos pirmi
ninkas, Revoliucijos liaudies 
judėjimo nacionalinės parti
jos centro komiteto narys 
Nzondomijas a’Dokpe Ling.

Svečiai buvo susitikę su 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoju, Lietuvos TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininku An
tanu Barkausku, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos užsienio reikalų komisi
jos pirmininku, Lietuvos KP 
CK užsienio ryšių skyriaus 
vedėju Feliksu Strumilų, 
Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministru Vytautu Zenkevi
čium, Vilniaus miesto vykdo
mojo komiteto atstovais ir 
kt. Jiems buvo papasakota 
apie Tarybų Lietuvos pasie
kimus įvairiose gyvenimo 
srityse bei parodytos Vil
niaus miesto istorinės ir ar
chitektūrinės įžymybės.

A. Hartman, 55 m., 
buvęs JAV ambasa- 
Prancūzijoje, prez. 
paskirtas toms pat

Arthur 
ankščiau 
dorium 
Reagano
pareigoms j Maskvą.

Washington. — Federalinė 
didžioji jury apkaltino John 
W. Hinckley Jr. už pasikėsi
nimą prieš prez. Reaganą ir 
kitus kovo 30 d. Jis dar šią 
savaitę turės stoti prieš Fe- 
deralinį teismą.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DRAUG
LAURYNUI KAPOČIUI — 
75-ERI

Vilnius 
viams ge 
tuvos ku 
matas Laurynas Kapočius 
rugpjūčic 
metų amžiaus. Šiuo metu jis 
dėsto Vilniaus Vinco Kapsu
ko universitete, o atliekamu 
laiku rašo ir tai daugiausia 
apie Amerikos pažangiosios 
lietuvių 
“Minties” 
išleidžia 
išeivija ir

Sis Lietuvos 
judėjimo 
Ukmergėj rajone. Nemaža jo 
gyvenimo 
su užsieni 
dirbo Lie._.__ ____ ___
nio reikąlų ministerijoje. 
1947-1948 
generalini 
Yorke rel 
m. darbavosi TSRS ambasa
doje W as 
1966 m.
Lietuvos draugystės ir kul 
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draug

UI-

l — Amerikos lietu- 
rai pažįstamas Lie- 
tūrininkas ir diplo-

17 d. sulaukė 75

išeivijos veiklą, 
leidykla netrukus 

jo knygą “Senoji 
Lietuva”.

revoliucinio
dalyvis yra gimęs

dalis yra susijusi 
u. 1946-1947 m. jis 
,uvos TSRS užsie-

m. buvo TSRS 
d konsulato New 
erentu, 1958-1962

hingtone, o 1962- 
Vilniuje vadovavo

jai.
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Prancūzijos vasara
APOLINARAS SINKEVIČIUS

Prancūzija jau apsiprato būti valdoma naujo prezidento 
socialisto Francios Mitterando ir naujosios vyriausybės. 
Vidurvasaryje pradėjo posėdžiauti ir naujai išrinktieji 
Nacionalinio susirinkimo atstovai. Tiek vyriausybė, tiek 
parlamentas smarkiai “parausvėjo”. Vyriausybėje — greta 
su socialistais — keturi komunistai, o parlamente neseniai 
buvusios valdančiosios partijos — Susivienijimas respubli
kai remti ir Sąjunga už Prancūzijos demokratiją neteko po 
40 procentų vietų. Jas Nacionaliniame susirinkime užėmė 
socialistų, komunistų ir kitų kairiųjų jėgų atstovai.

Vakarų reakcionieriai, panašiai kaip ir Prancūzijos 
dešiniosios jėgos, kairiųjų pergalę sutiko rimtai išsigandę. 
Prezidento ir vėliau Nacionalinio susirinkimo rinkimų 
išvakarėse Prancūzijos buržuazinė spauda pergyveno 
antikomunistinės ir antitarybinės propagandos priepuolius. 
Prancūzai buvo bauginami, kad kairieji, atėję į valdžią, 
“sukolektyvins” viską, atims vasarnamius, butus, krautu
ves, net automobilius. Matyt, prancūzų šis buržuazijos 
seniai sugalvotas baubas nebegąsdina. Užtat po to, kai 
prancūzai pasirinko posūkį į kairę, Vakarų buržuazija 
išsigando pati. Prancūzijos buržuazija savo nervingumą 
pademonstravo Paryžiaus biržoje. Nukrito Prancūzijos 
kompanijų akcijų kainos. Padidėjo pinigų išvežimas į 
užsienį. Pradėta pranašauti, kad socialistai ir komunistai 
sužlugdys šalies ekonomiką.

Tuo tarpu gavę mažiausius atlyginimus prancūzai iš 
naujosios valdžios jau sulaukė jų padidinimo. Padidintos 
pensijos ir invalidumo pašalpos. Nemažai jaunimo gavo 
darbo. Nacionalinis susirinkimas svarsto naujus projektus, 
Francois Mitterandas, naujoji Prancūzijos vyriausybė, 
parlamentas ėmėsi reformų liaudies reikalavimams tenkin
ti. Didinami mokesčiai turtuoliams, naftos kompanijoms. 
Priimdamas ryžtingus sprendimus, prezidentas naudojasi 
plačiais įgaliojimais, kuriuos prieš 23 metus šiam postui 
iškovojo Charles de Gaulle.

Žinoma, naujoji Paryžiaus valdžia pakitimus politikoje 
pademonstravo ir Ottawoje, kai vyko “septyniukės” 
aukščiausio lygio pasitarimas. Pavyzdžiui, F. Mitterandas 
nesutiko su Washington© rekomendacija mažinti valstybių 
asignavimus pramonei ir ypač jos nacionalizuotoms šakoms 
ir pan.

Suprantama, kad daryti dideles politines permainas 
Paryžiaus valdžia nesiryžta. Prancūzija ir toliau lieka 
kapitalistine šalimi. Tai aiškiai jaučiama ir užsienio 
politikoje. Nors Washingtonas ir užsipuolė naująją Pary
žiaus administraciją už posūkį į kairę, Prancūzija ir toliau 
ištikima Vakarų sąjungininkė. Paryžius negaili gražių 
žodžių dėl nusiginklavimo ir taikos išsaugojimo, bet 
pritaria NATO planui dislokuoti Europoje naujas Amerikos 
raketas. F. Mitterandas pasisakė už “trečiojo pasaulio” 
rėmimą, o čia pat ėmėsi iniciatyvos suartėti su Izraeliu. Ne 
viskas Prancūzijoje pasukta į kairę, nors šią vasarą čia 
padvelkė nauji vėjai.

Praha. Pasaulinė profsą- Jėgos, ir su visa pažangiąja 
jungų federacija griežtai i žmonija priversti JAV vy- 
smerkia prezidento Reagano riausybe bei jų sąjunginin- 
nutarimą pradėti gaminti kus atsisakyti nutarimo ga- 
neutronin^ bombą, sakoma i minti neutroninę bombą ir 
čia paske lbtame Pasaulinės ; pradėti derybas dėl karinio 

įtempimo mažinimo, kuris 
yra būtina taikos stiprinimo 
ir bendradarbiavimo vysty
mo sąlyga, sakoma Pasauli
nės profsąjungų federacijos 
pareiškime.

Stockholmas. Švedijos so
cialdemokratų darbininkų 
partijos sekretorius S. An
dersonas paragino visas ša
lies socialdemokratų organi
zacijas surengti plačią kam
paniją prieš pavojingus JAV 
planus pradėti gaminti neu
troninį ginklą.

Jungtinių Valstijų prezi
dento R. Reagano nutarimas 
pradėti gaminti neutroninę 
bombą reiškia, pažymėjo jis, 
kad pradedamas naujas gin
klavimosi varžybų etapas. 
Numatoma, nurodė Švedijos 
socialdemokratų darbininkų 
partijos sekretorius, panau
doti neutroninę bombą Euro
poje, ir todėl šis klausimas 
liečia mus visus. JAV vy
riausybė turi peržiūrėti savo 
nutarimą. Būtina pradėti de
rybas dėl branduolinės gin
kluotės apribojimo, pabrėžė 
S. Andersonas.

profsąjungų federacijos pa
reiškime. Sis nutarimas pra
deda naują, ginklavimosi var
žybų etapą,, blogina tarptau
tinį klimatą, juo mėginama 
atgal pasukti įtempimo ma
žinimo procesą. Pasaulinė 

j profsąjunga federacija laiko 
šį cinišką nutarimą aktu, 
priešišku darbo žmonėms, 
profsąjungoms ir visai žmo
nijai.

JAV administracija mėgi
na pradėti naują ginklavimo
si varžybų etapą tuo metu, 
kai Tarybų Sąjunga ir kitos 
socialistinės šalys iškėlė kon
krečius ir konstruktyvius pa
siūlymus, kuriais siekiama 
sustabdyti ginklavimosi var
žybas, pašalinti pasaulinio 
branduolinio karo pavojų.

Reikia toliau kovoti prieš 
ginklavimosi, ypač branduo
linio ginklavimosi, varžybas. 
Pasaulinė profsąjungų fede
racija ragina visus Europos 
ir viso pasaulio darbo žmo
nes ir profsąjungas šiuo atsa
kingu momentu imtis ryžtin
gų priemonių, kad būtų pa
žabotos pasaulinės reakcijos

Susitikimo dalyviai, pabrė
žiama pareiškime, ragina vi
sų šalių vyriausybes ir visuo
menę pasiekti, kad būtų už
drausta gaminti ir kaupti 
neutroninį ginklą.

TASS ELTA

Tamperė. Čia vykstančio 
Tarybų Sąjungos ir Suomijos 
susigiminiavusių miestų at
stovų 6-ojo susitikimo daly
viai griežtai pasmerkė Wa- 
shingtono administracijos 
nutarimą plačiu mastu ga
minti neutroninį ginklą. Šis 
nutarimas, sakoma vakar su
sitikime priimtame pareiški
me, padeda spartinti ginkla
vimosi varžybas.

Delhi. “Pasauline taikos 
taryba smerkia Amerikos 
administracijos nutarimą 
pradėti plačiu mastu gaminti 
dar vienos rūšies nežmonišką 
ginklą — neutroninę bom
bą” — pareiškė čia spaudos 
konferencijoje Pasaulinės 
taikos tarybos prezidentas 
Romešas Candra. Geros va
lios žmonės, visi tie, kuriems 
brangi taika, negali būti abe
jingi ryšium su naujais Jung
tinių Valstijų mėginimais 
priartinti pasaulį prie bran
duolinės katastrofos, pasakė 
jis.

PENKTADIENIS, RUGPJŪČIO (AUGUST) 28,1981

TAUTAS KARALIUS

Ab oliuti išeitis
Washington. — Kongreso 

Vidaus reikalų komisijos stu
dijoje nurodoma, kad siūlo
ma tarpkontinentinių MX ra
ketų sistema nesanti saugi ir 
tik bereikalingai užtrauks 
Tarybų Sąjungos raketų at
kirtį bei padidins strateginių 
ginklų gamybos lenktynes. 
Smarkiai sukritikuotas pla
nas tas raketas laikyti apie 
5-iuose tūkstančiuose slėptu
vių Amerikos dykumose, 
kaip Nevadoje ir kt.

Inapus yra ausų?

nesibvlsk / duns, 
kas pasakė, 
kad (
ir st (iriausia knyga suklysta.
nešiok is duris:
iš v lėnos pusės pasibelsk — 
iš kitos atidaryk.
nemažinsi vilčių ant slenksčio 
ne laidosi už namo,
nebus viltis didesnė už tave, 
ncbu.t mažesnė už duris.

1981 metų LTSR valstybinės premijos laureatai

Mokslo ir gamybos vienybė

Australiečiai už taiką

1
Australijos Taikos komiteto nariai savo patalpose 

Sydnėjuje. Australiečiai planuoja surinkti milijoną parašų 
už nusiginklavimo apeliaciją, kuri buvo priimta praėjusiais------------------------ O---------------------------------------- 1---------------

metais Sofijoje, Bulgarijoje, taikos aktyvistų konferencijo
je iš viso pasaulio.

Pasakoja Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos moksli- 
nio-organizacinio skyriaus 
viršininkas J. Samaitis.

Pagreitintį gamybinį pro
cesą, sutaupyti milijonus 
rublių, plėsti mokslo horizon
tus — tokias perspektyvas 
atveria 1981 metų LTSR 
valstybinėmis premijomis 
pažymėti mokslininkų dar
bai. Daugelis jų jau sėkmin
gai taikoma praktikoje.

Tarptautinį autoritetą yra 
užsitarnavę mūsų respubli
kos mokslininkai puslaidinin
kių fizikos srityje. Šiemet 
premijuotas Vilniaus V. Kap
suko universiteto profesorių, 
fizikos ir matematikos moks
lų daktarų A. Sakalo ir 
J. V. Vaitkaus darbų ciklas 
“Defektų įtaka puslaidininki
nių junginių elektrinėms ir 
optinėms savybėms” taip pat 
susilaukė žymiausių šalies ir 
užsienio fizikų dėmesio.

Didelį ekonominį efektą 
duoda nauja klijuota putli 
neaustinė medžiaga, kurią 
sukūrė respublikos Lengvo
sios pramonės “Puntuko” 
projektavimo ir konstravimo 
biuro specialistai V. Klusas 
ir K. Meškauskas,
galima siūti drabužius, ši 
medžiaga tip pat plačiai var
tojama įvairiems techniš
kiems reikalams. Šiaulių 
neaustinių medžiagų fabrike 
veikia pirmosios gamybos li
nijos.

Šalies stambiose pramonės 
įmonėse jau taikoma Kauno 
Antano Sniečkaus politechni- Kaune “Granito” kelių staty- 
kos instituto profesoriaus, į binių medžiagų įmonių susi- 
technikos mokslų daktaro A. | vienijimo ir Ukrainos moksli- 
Kajacko sukurta ryšių siste- į ninkai. Internacionalinis 

autorių kolektyvas sukūrė 
ekonomišką kelių tiesimo 
sunkiuose, vandens prisotin
tuose gruntuose technologi
ją.

Valstybinės premijos lau
reatais tapo dviejų vadovėlių 
autoriai. Lietuvos TSR MA 
Matematikos ir kibernetikos 
bei Vilniaus pedagoginio in-

atitinkanti respublikos kli
matines sąlygas, dirvos ypa
tybes.

Naują puslapį augalų paži
nimo atverčia Lietuvos? T£>R?, 
MA nariio-korėspondento, 
botanikos mokslų daktaro, 
profesoriaus A. Minkevičiaus 
ir biologijos mokslų kandida
tų J. Mazelaičio bei V. K. 
Urbono darbų ciklas apie 
respublikos makroricetus. 
Jis sudarė Lietuvos valgo
mųjų grybų pasiskirstymo 
bei jų ištekliu žemėlapį, pa
teikė išsamių duomenų apie 
nuodingųjų grybų taksines 
savybes, parengė rekomen
dacijas, kaip auginti šampin
jonus. Mokslininkų surinkta
me turtingame herbariume 
yra daug retų Lietuvos ma- 
kromicetų rūšių.

Reikšmingą darbą atliko 
redakcinės kolegijos, vado
vaujamos VVU rektoriaus, 
akademiko J. Kubiliaus, iš
leisdamos Vilniaus universi
teto istorijos tritom į. Ši 
brandi studija pasirodė aukš
tosios mokyklos 406 metų 
jubiliejaus proga.

Gamybinės aplinkos esteti
nio formavimo mokslinius

Iš jos j principus sukūrė sąjunginio 
techninės estetikos mokslinio 
tyrimo instituto Vilniaus vi- 
lialo specialistai. Pritaikius 
jų rekomendacijas, projek
tus, daugelio respublikos 
įmonių kolektyvai tapo są
junginių konkursų, apžiūrų 
nugalėtojais.

Sėkmingai bendradarbiavo

mų ir tinklų sinchronizacijos 
teorija. Ji atveria naujas 
galimybes pagerinti techni
nius ryšių aparatūros rodik
lius.

Įvairiais aspektais žemės 
dirbimo klausimai nagrinėja
mi Lietuvos TSR žemdirbys
tės mokslinio tyrimo institu
to agrotechnikos skyriaus
vadovo, žemės ūkio mokslų ' stituto mokslininkai A. K. 
daktaro A. Tindžiulio mono- i Bulota ir P. Survila parengė 
grafijoje “Žemės dirbimas”. ; dviejų dalių mokymo priemo- 
Joje pateikiama šioje mokslo ' nę “Algebra ir skaičių teori- 
įstaigoje atliktų tyrimų pa- ja”. Vilniaus V. Kapsuko 
grindų paruošta diferencijuo- universiteto fizikos fakulteto 
ta dirvos dirbimo sistema, ‘dekano V. Kybarto ir profe-

ar 
ar 
ar 
ar

Inu ja tiesiai eina 
prie mikrolono 
ir sako didingai — 
MES. 
kuo tikėti — 

šaukiančiu, 
kalbančiu? 
nieko neturinčiu, 
turinčių

bemaž, pasaulį — 
mik roloną?

taškas liniįoj šaukia —

Sveikinimai iš Tarybų Lietuvos
Gerb. Ieva Mizariene

Gražaus jubiliejaus proga 
širdingai sveikiname Jus mū
sų miela ir gerbiamą tautietę 
nepavargstančių Amerikos 
pažangių Lietuvių organiza
cijų veikėją ir žinomą publi
cistę, didelę Tarybų Lietu
vos bičiulę.

Ilgai žydėk Ievute, darbuo
kis šviesios ateities ir taikos 
labui.

Tėviškės Draugijos vardu 
P. Petronis

ir

Didžiai gerbiama 
drauge E. Mizariene,

Prašau priimti mano 
visos mūsų šeimos pačius
nuoširdžiausius sveikinimus 
Jūsų 75-jo gimtadienio pro
ga.

Visas Jūsų, kaip ir Jūsų 
vyresniųjų bendražygių gy
venimas susijęs su lietuvių 
pažangiu judėjimu Jungtinė
se Amerikos Valstijose ir 
“Laisvės” laikraščiu, per 
daugelį dešimtmečių ištver
mingai kovojusių ir tebeko- 
vojančių už Amerikos darbo 
žmonių reikalus.

soriaus V. Šugurovo paruoš
tas vadovėlis “Elektrodina
mika” — pirmoji tokio pobū
džio studija lietuvių kalba.

Gimusi Amerikoje, būda
ma ištikima savo šalies pa
triotė, kartu Jūs niekada 
neužmiršote savo tėvų žemės 
Lietuvos, šiandien gyvenan
čios socializmo sąlygomis ir 
kartu su kitomis tarybinėmis 
tautomis kuriančios komu
nistinį rytojų.

Nuo jaunų dienų Jūs visa
da ėjote su tais, kurie gynė 
pažangias idėjas ir taiką pa
saulyje, kurie negailėjo jėgų 
santykiams tarp JAV ir 
TSRS gerinti, sutarimui ir 
draugystei tarp Tarybų Są
jungos ir Amerikos tautų 
stiprinti. Už tai Jūs pelnėte 
ne tik savo bendraminčių pa
garbą Amerikoje, bet ir Ta
rybų Lietuvoje.

Linkim Jums geros sveika
tos, kūrybinės sėkmės, gied
rios nuotaikos, ilgų ir pras
mingų gyvenimo metų.

Su nuoširdžia pagarba,
Edm. Juškys

Konsulas TSRS 
Pasiuntinybės JAV 
Pirmasis sekretorius

Gerb. Ieva!
Nuoširdžiai sveikiname 

Jus Jubiliejaus proga. Linki
me Jums stiprios sveikatos 
ir ilgų kūrybinių metų.

Ona ir Romas Šarmaičiai
Vilnius

Saugok briaunas!
Auginki deimantą savy. 
Tave apsups 
stiklinės sienos: 
matysi veidus — 
alsavimo nejausi.
Už stiklo žmonės žuvys 
plauks 
ir žuviškom žiaunom 
kažką sakys.
Auginki deimantą savy.
Gal apsupimą perpjausi savim - 
Ir iš erdvės be garso 
garsų pasaulin vėl sugrįši?
Gal būsi šaukiančia žuvim 
keptuvių ir ugnies pasauly?

tau liūdna,
kad laikas — siena, 
o ne korys.

apčiuopk ją delnais 
surasi duris.

ten, kur uždėta spyna, 
ten tavo diena!

išsiimk kišeninę saulę 
įrankį slaptą.

ir durys atsidarys!

pridek anapus 
delno ar kaktą — 
ten siena šiltesnė.

ten noksta vynuogių kekes 
hk (jai per aukštai?

Už kebų posūkių 
mirtis?

Ar įi nemoka tiesiai

O gal ji priekyje 
ir už nugaros?

Gal /oš dvi nematomos 
v ėda 
vieną tave matomą 
kaip belaisvį?

Nešok per griovį — 
I šoną.

Jei žindi, ko nori, — 
suspėk, 
kol belaisvis, 
kol matomas.
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GAUSĖJA LIETUVOS MOKSLININKU GRETOS
Dvi Pedagogikos mokslinio tyrimo instituto mokslinės 

bendradarbės V. PLENTAITfc ir L. TDPHCIENE balandžio 
menesį Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto spe
cializuotoje taryboje apgynė pedagogikos mokslų kandida
čių disertacijas Jas abi gerai pažįsta respublikos mokyto
jai no Itnjių klausosi jų puniešimų mokslinėse konferen
cijose, skaitė jų straipsnius pedagoginėje spaudoje, daly
vavo jų atliekamuose tyrimuose.

Kalba nuostabus liaudies kūrybos produktas, kuriame 
atsispindi jos dvasiniai turtai. Mokiniai per kalbos pamo
kas išmoksta vartoti frazeologizmus, vaizdingus žodžius, 
perima gausų leksikos fondą, gramatikos mokymasis da
rosi įdomesnis, tuo pačiu ir lengvesnis.

Mokinių kalbos turtinimas frazeologizmais — nauja ir 
mažai nagrinėta tema. Ją savo disertacijoje ,,V — VI klasių 
mokinių kalbos turtinimo frazeologizmais sistema" ėmėsi 
nagrinėti V. Plentaitė. Ji dirbu ilgai ir įtemptai (tirta 
15 vidurinių mokyklų miestuose ir kaimuose, apimta per 
1000 moksleivių), siekdama parengti mokinių kalbos tur
tinimo frazeologizmais sistemą.

Autoiė gerai išstudijavo lietuvių kalbos frazeologiją, 
analizavo mokinių rašinius, išsiaiškino žinių spiagas ir jų 
priežastis. Metodologiniu pagrindu paėmusi tarpdalykinius 
ryšius (gramatikos, literatūros, rišliosios kalbos ugdymo 
pamokas), sumaniai remdamasi lietuvių kalbos frazeolo
gizmais ir tyrinėjimų medžiaga, V. Plentaitė parengė V— 
VI klasių mokinių žodingumui ugdyti frazeologizmų pra
timų sistemą (piitaikydama prie bendrosios metodikos).

Darbo aktualumas, naujumas, praktinės užduotys turi 
didelę teorinę ir praktinę reikšmę ir skatina pagrįstas 
prielaidas, jog disertacijos medžiaga bus sėkmingai įdiegta 
į praktiką, į lietuvių kalbos mokymo sistemą. Dalis nag
rinėjamų dalykų jau publikuota (parengtos rekomendaci
jos lietuvių kalbos programos skyriui ,,Leksika ir frazeo
logija" ir kt.).

Sociologinių tyrimų duomenimis, moksleiviai didesnę 
laisvalaikio dalį skiria kino filmų, spektaklių, televizijos 
laidų žiūrėjimui, todėl dramos kūrinių nagrinėjimas teikia 
didžiules galimybes auklėti juos ne tik kaip literatūros 
kūrinio skaitytojus, bet ir kaip aktyvius žiūrovus.

Dramos kūrinio nagrinėjimas — labai svarbi literatūros 
mokymo .ir estetinio auklėjimo forma, nes, trūkstant tarn 
tikros metodikos, pedagogiškai pagrįstų mokymo princi
pų, tikslių orientyrų, drama dažnai tampa nepatraukliu 
dalyku mokiniui ir mokytojui. Šią spragą ir ryžosi užpil
dyti L. Tupikienė.

Remdamasi naujausiais mokslo darbais, disertante tyrė, 
analizavo, kaip mokiniai suvokia dramą mokymosi procese 
(12 vidurinių mokyklų, per 900 mokinių), suformulavo iš
vadas, dramos kūrinių nagrinėjimą siedama su teatro me
nu.

Disertacijoje išnagrinėta klasikinės V. Krėvės, B. Sruo
gos, K. Binkio dramos, Just. Marcinkevičiaus ,,Katedra", 
K. Sajos „Devynbėdžiai", J. Grušo ,,Meilė, džiazas ir 
velnias" ir kt., daug dėmesio skiriant skaitymui vaidme
nimis, mizanscenavimui, inscenizacijoms, režisūriniams 
bandymams, spektaklių aptarimui. Visą šią gausią medžia
gą disertante apibūdino disertacijoje „Dramos kūrinio 
meninio suvokimo ugdymas mokymo procese". Ji sėkmin
gai realizavo užsibrėžtą tikslą — sudaryti būtinas peda
gogines sąlygas ne vien nagrinėti dramą, kaip literatūrinį 
kūrinį, bet ir įdėmiau patyrinėti teatro meno pagrindus, iš
mokyti mokinius geriau ir nuodugniau analizuoti dramos 
kūrinius.

Ypač vertinga, kad disertacija pateikia moksliškai pa 
grįstą ir tyrimais patvirtintą sistemą, kaip nagrinėti dra
mos kūrinį. Specifinė dramos ypatybė — jos genetinis ir 
funkcinis ryšys su teatro menu teikia didžiules galimybes 
visapusiškai plėtoti moksleivio asmenybę, ugdyti skaityto
jo ir žiūrovo kultūrą. Darbe pagrįsta šiuolaikinė d tamos 
teorija, lietuvių dramaturgijos mokymo metodika, išryš
kintas teigiamas požiūris į dramos kūrinio mokymo spe
cifiką, pateikti šio darbo efektyvinimo kriterijai. Dalis di 
sertacijoje nagrinėjamų klausimų atsispindi programoje 
fakultatyvams „Dramaturgija ir teatras" ir kt.

Abi mokslininkės — aktyvios žurnalo bendradarbės, 
tad, sveikindami jas, sėkmingai apgynusias disertacijas, 
linkime, kad ir toliau aktyviai talkininkautų mokytojams, 
bendradarbiautų pedagoginėje spaudoje.

V. BUFAS

Šiaulių J. Janonio 
vidurinė* mokyklo* 
užklasinio Ir užmo
kyklinio auklėjamo
jo darbo organiza
torė V. BRA2IENĖ 
mokyklos muziejuje 
su moksleiviais ap
taria eksponatus 
rengiamai naujai 
ekspozicijai patrio
tine tematika. 
D. JONAIČIO nuotr.

KLUONO TEATRAS MARGIONYSE
Užsukęs į Varėnos laikraš

čio redakciją dar nežinojau, 
kur važiuosiu toliau. Mat 
šiame krašte tiek daug įdo
mių vietovių, jog iš karto ir 
nesusigaudysi, ką pasirinkti 
kelionės tikslu. Mano senas 
pažįstamas žurnalistas Aloy
zas Tendzegolskis taip pat 
negalėjo iš karto nuspręsti: 
įdomu būtų aplankyti Žiūrus, 
ne mažiau patrauklus kai
mas—Zervynos.

Ir staiga Aloyzas prisiminė 
laišką iš Margionių kaimo, 
kurį gavo prieš kelias dienas. 
Laiškas man pasirodė įdo
mus, todėl norėčiau jį paci
tuoti.

“Gerbiamoji redakcija,
Margionių kaimo pagyve

nusio amžiaus darbo žmo
nės — nenuilstantys artistai. 
Jie suranda kur negyvenamą 
pirkutę, išsišluoja, įsiveda 
elektrą, ir, atlikę savo dar
bus, vakarais renkasi į repe
ticijas. Repetuodami ir vie
nas kitam patardami išbūna- 
me vėlyvos nakties.

Iš po žiemos ištuštėjus 
kluonams, paprašome kur di
desnio kluono, išvalome ir 
pradedame ruošti sceną. Ve
žamos lentos, rąstgaliai, brū- 
ži pjūklai, poška kirviai, 
tauška plaktukai — daroma 
scena ir žiūrovams suolai. 
Moterys nepagaili savo 
išaustų, visokiais raštais iš
margintų paklodžių, puošia 
sceną, pakabina užuolaidą.

Ne tik Margionyse pasiro
do skelbimai, kviečiantys į 
vaidinimą. Mes gastroliuoja
me ir plačiau. Du kartus 
pabuvojome Vilniuje, atsi
lankėme Varėnoje, Ratnyčio
je, Žiūruose, Kabeliuose, Pa- 
merkiuose, Viciūnuose ir

Švendubrėje. Tai Juozas Ba- 
kanauskas, Jonas Akstinas, 
Jonas Gaidys, Alfonsas Sau- 
levičius, Vladytė Saulevičie- 
nė, Danutė Kvaraciejienė ir 
kiti.

Nors iš savo gyvenimo pri
skaičiavau 73 metus ir mano 
širdis jau pradeda retinti 
plakimo dūžius, bet aš sakau 
savo širdžiai: “Tu nesilpnėk, 
plak jaunystės ritmu, juk 
malonu padirbėti su savivei
klininkais” . . .

Į redakciją rašė kluono 
teatro vadovas, profesionalių 
teatralų kalba šnekant — 
režisierius Juozas Gaidys. 
Taip iš karto išsisklaidė abe
jonės dėl kelionės tikslo. 
Labai norėjosi kuo greičiau 
pamatyti šitą išties meniškos 
sielos žmogų, pašnekėti su 
juo, pagarsinti gražius savi
veiklininkų siekius.

Tad ilgai nebelaukdami sė
dome į automobilį ir iš Varė
nos patraukėme link Marcin
konių. Nuostabaus grožio 
vietos: kalvos kalvelės, eže
rai ežerėliai, aplink visus pu
šynai, o jau upelių gražu
mas . . . Varėnė, Ūla, Grū
da. Merkys vandenis plukdo. 
Upelių vingiuose — dzūkiški 
kaimai. Ir žmonės — tiesiog 
spinduliuoja gerumą.

Margionys — ant kalvos, 
prie pušynėlio. Sodybos — 
gražios. O štai už parduotu
vės, galinė troba — Gaidžio. 
Šeimininkas kresnas, nedide
lio ūgio, tikras valstietis. 
Sakom, tai ar jūs būsit reži
sierius? Nusišypso, pasveiki
na, į trobą kviečia. Sako, 
galima būtų ir režisieriumi 
vadinti, nes kaip ne kaip 
vadovauju saviveikliniam 
teatrui. Vaišinkitės, sako, 

spanguolės — sveika, o aš 
trumpam pas gyvulius išbėg
siu. Grįšiu — pašnekėsim.

Sėdim, laukiam, su šeimi
ninke mėginam kalbėtis. 
Kaip grybai? Gerai užderėjo. 
0 spanguolės? Nesiriša kal
ba, kaip vėliau išaiškėjo, 
nepritaria moteriškė vyro 
“paikystėm”. Senas jau, sa
ko, o vis lekia, lekia . . .

O štai ir Gaidys jau čia, ir 
įtampa atslūgsta, ir šneka 
mezgasi. Pasakoja šeiminin
kas apie savo nelengvą gyve
nimą, apie patraukimą dai
nai, teatrui.

“Dainas mylėjau dar mažas 
būdamas. Nors aš mokyklos 
nelankiau, bet stengiaus iš
mokti rašto. Tarnavau aš pas 
turtingesnius ūkininkus. 
Karves ganiau, arklius ga
niau. 0 mokyklos kaip nėra, 
taip nėra. Galų gale prasimo
kiau nepilną žiemą ir gavau 4 
skyrių pažymėjimą. Likau, 
kaip tas žvirblis žiemos metu 
ant stogo: sušalęs, alkanas. 
Taip aš likau be mokslo . . .

Vėliau, susidraugavęs su 
mokytojais, suorganizavo ar
tistus ir jau 1929 m. pastatė 
pirmą vaidinimą “Ameriką 
pirty”. Vėliau gyvenimas 
mėtė ir vėtė, ir tik atkūrus 
Tarybų valdžią Lietuvoje vėl 
prisiminė seną pomėgį teat
rui. Vadovauti neatsirado 
kam — ėmėsi pats Gaidys, 
nebeturėjo ką vaidinti — 
pats Gaidys pjesę parašė. 
Vadinasi pjesė “Ašarų pakal
nė”.

Šeimininkas pasakojo:
— Jaunimas pageidavo 

vaidinti, tai teko pjesę para
šyti. Suvaidinom 1941 metais 
birželio 21 d., prieš pat karą.

Iš vakaro vaidinom, o ryt — 
karas.

Kai kilo karas, nerūpėjo 
vaidinimai. Kada vokiečiai 
buvo išvyti, grįžo Tarybų 
valdžia, vaidindavom kiek
vienais metais, bet tik vasa
rą, kluone . . .

“Ašarų pakalnę” juos para
gino suvaidinti Vilniuje kon
servatorijoje. Labai maloniai 
ir šiltai sutiko. Ir sutiko, ir 
labai gražiai išlydėjo.

Net artistų ne vieno gal ir 
ašara išriedėjo, — pasakoja 
Juozas Gaidys, jaudinasi. 
Matosi, kad prisimena tą 
vakarą konservatorijoje su 
aplodismentais, su daugybe 
jų menu susižavėjusių žmo
nių. Dėl to verta vaidinti, — 
sako Mergionių kaimo val
stietis Juozas Gaidys.

Tą popietę Gaidys ne kartą 
apgailestavo, kad kaimuose 
liko mažai jaunimo, ir todėl 
retkarčiais pagyvenę žmonės 
priversti vaidinti jauniklius.

| Su pasididžiavimu aprodė 
j ūkį —- pažiūrėkit kaip gyve
nam, ir ko gi iš čia į tuos 
miestus bėgti! Netyčia nu
skandino kibirą į šulinį, ir dėl 
to pyko ant savęs. Atminti
nai skaitė ištraukas iš “Aša
rų pakalnės” — o visą laiką 
aplink tvyrojo tokia gera 
šventiška nuotaika, kokia 
tvyro prie liaudies dailinin
kės Marijos Bičiūnienės pa
veikslų, prie Liongino Šep
kos drožinių ar Miko Miliaus
ko juodosios keramikos dir
binių.

Atsisveikindami nuošir
džiai dėkojom šeimininkui už 
plačią širdį, kuri netelpa vien 
savoj sodyboj, o dalina grožį 
ir gėrį visiems. M. Dikas

Į TRUMPI KOMENTARAI

j Modernieji
Nepaslaptis: dabartinis 

Jungtinių Valstijų preziden
tas Ronaldas Reaganas kol 
kas patinka savo šalies pačių 
įvairiausių tautybių naciona
listams, tame tarpe — ir vis 
dar politikuojantiems bėg
liams iš Lietuvos. Šie vis dar 
prisimena, kad rinkiminės 
kampanijos metu jis lankėsi 
Marquette parke Chicagoje, 
ragavo lietuviškas dešras ar 
dar kažką (kai pagalvoji, ir 
ko tik neprivalgo amerikiečių 
kandidatai į prezidentus!), 
pagyrė ten dabartinės Lietu
vos priešus.

Tačiau aišku, nacionalis
tams Reaganas labiausiai pa
tinka ne už dešrų valgymą, 
bet už savo politiką. Tiesa, 
dalis jų, kaip įprasta, pra
džioje nesusigaudo, kai Rea
ganas atsisakė “kovos už 
žmogaus teises” ir griebėsi 
“kovos prieš tarptautinį te
rorizmą” — jie, vargšeliai, 
ne iš karto suprato, kad tai 
tik nauja kovos su pažanga 
forma. Gi turinys tai liko tas 
pats. Kaip bebuvę, daugu
mai lietuvių nacionalistų 
Reaganas dabar patinka — 
net ir po to, kai jis pasiūlė 
nuimti grūdų prekybos su 
Tarybų Sąjunga embargo. 
Kaip rašė vienas lietuvių kal
ba leidžiamas laikraštukas 
“dabar Amerikos interesus 
gina tvirta ranka”.

Kokie tie interesai ir kokia 
ta ranka?

Rašoma apie įvykius Sal
vadore ir atvirai džiaugiama 
si, kad Reagano administra
cija ginklais, pinigais, kari
niais patarėjais remia val
dančiąją to krašto chuntą, 
prieš kurią žūtbūtinėn kovon 
sukilo Salvadoro žmonės. 
Nacionalistinę spaudą lietu
vių kalba džiugina ir dabarti
nė prezidento Ronaldo Rea
gano labai triukšminga kam
panija prieš taip vadinamą 
“tarptautinį terorizmą”. 
Kaip gerai žinoma, tos kam
panijos priedangoje kovoja
ma su išsivaduojamaisiais ju
dėjimais, prieš pažangos jė
gas pačiuose įvairiausiuose 
kraštuose.

Kartojasi lygiai tokia pat 
istorija, kaip ir liūdnai pa
garsėjusios Jimmy Carterio 
kovos “už žmogaus teises” 
metu: kalbama apie visą pa
saulį, tik dažnai, labai dažnai 
“pamirštama” pasidairyti sa
vo kieme.

Taip, pavyzdžiui, ir nacio
nalistinė lietuviškoji spauda 
nutylėjo — kažkaip jau labai 
droviai nutylėjo — kad 
Jungtinės Amerikos Valsti
jos iki šiol tebegloboja krimi
nalinius nusikaltėlius, lėktu
vo grobikus tėvą ir sūnų 
Bražinskus, kurie nužudė 
lėktuvo stiuardesę ir sunkiai 
sužeidė pilitą. Bražinskai, be 
jokios abejonės, turėtų atsa
kyti pagal tarptautinius įsta
tymus ir konvencijas, pačios 
Amerikos pasirašytus. Ta
čiau juk kriminaliniai nusi
kaltėliai pasiskelbė save “ko
votojais prieš komunizmą” 
ir nors jų rankos suteptos 
nekaltų žmonių krauju, iš 
karto — ir, matyt, visiems 
laikams tapo labai mieli joje 
gyvenantiems nacionalis
tams.

Ta pati reakcinė, naciona
listinė spauda lygiai taip 
“droviai” — bent jau iki šiol 
— tyli ir dar dėl vienos 
istorijos. Kaip visi žinome, 
prieš kiek laiko Jungtinėse 
Amerikos Valstijose neaiš
kiomis aplinkybėmis atsirado 
toks Vladas Šakalys. Pasi
skelbė jis, kad “per baisius 
vargus” pabėgęs iš Tarybų 
Lietuvos. Ir, kaip čia jau nuo 
seno priimta, pasiskelbė 
esąs labai jau žymus kovoto
jas prieš tarybų valdžią.

Oi, kaip tokių trokšta lie
tuviški “veiksniai — vaduo
tojai”!

veidmainiai
Vladas Šakalys buvo iš

skėstomis rankomis sutiktas, 
aprengtas, pašertas, vedžio
jamas ir vežiojamas. Kaip gi 
kitaip — toks didvyris!

Tačiau nacionalistai tyli, 
kaip vandens į burną prisisė
mę, kai Lietuvos spaudoje 
buvo paskelbti neginčyjami 
juridiniai dokumentai, kad 
“kovotojas” ir “didvyris” 
Vladas Šakalys yra papras
čiausias kriminalinis nusikal
tėlis, butų vagis, už tuos 
“žygdarbius” tikrai baustas 
ir sėdėjęs kalėjime. Tiesa, 
matyt, pasigirs balsai: tai, 
girdi, komunistų prasimany
mai, norint sukompromituoti 
mūsų kovotoją ir herojų. Bet 
faktai ir įrodymai perdaug 
jau nenuginčyjami — netgi 
labai prityrusiems veidmai
niams.

Būdinga, kad panašios 
veidmainingos: “dvigubo 
standarto” politikos reakcija 
laikosi ne tik šiais, bet ir 
daugeliu kitų aktualių klausi
mų. Štai čikagiškis “Drau
gas” vis iš naujo grįžta prie 
hitlerinių karo nusikaltėlių 
temos.

Grįžta labai savotiškai, tą 
tikrai svarbią problemą — 
ne vien juridinę, bet ir hu
manistinę, etinę problemą 
pavadindamas “Kova prieš 
lavoną”. Ką gi, jei kalbėti 
įvaizdžiais, dalykas iš ties 
susijęs su lavonais — šimtų 
tūkstančių niekuo nekaltu 
žmonių lavonais, ir dalis tų, 
kurie prie to prisidėjo, dabar 
ramiai ir iki šiol saugiai 
gyvena Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

Kaip žinia, Valstijų Teisin
gumo departamentas sudarė 
taip vadinamą specialių tyri
mų įstaigą, kurios uždavi
nys — 1 ieškoti Amerikoje 
gyvenančių hitlerinių karo 
nusikaltėlių, kelti jiems by
las.

Negalima nepastebėti, kad 
tai buvo padaryta labai pavė
luotai, tačiau netgi dabar 
amerikiečių juristų žygiai ke
lia didelį rūpestį reakcinei 
nacionalistinei emigracijai.

Pranešama, kad aštuonio
liktoje bylų, kurias dabar 
aktyviai veda Teisingumo 
departamento specialių tyri
mų įstaiga, trys liečia lietu
vių kilmės asmenis.

Atrodytų, dalykas visiškai 
aiškus: nusikaltimas prieš 
žmogiškumą negali likti ne
nubaustas, nusikaltėliai pri
valo atsakyti prieš įstatymą, 
turi atsiimti savo nepaisant 
nei metų, kurie praėjo nuo 
nusikaltimo įvykdymo, nei, 
savaime suprantamą, tauty
bės.

Tačiau netgi šiuo visiškai 
aiškiu klausimu reakcija 
veidmainiauja.

Aišku, ji negali šių dienų 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose (dar kartą priminsime: 
šalyje, kurios prezidentas 
taip garsiai, taip daug kalba 
apie kovą su nusikaltėliais) 
atvirai imti ir pasakyti: mes 
skaitome, kad hitlerininkų 
parankinius reikia ne bausti, 
o tiesiog apdovanoti. Juk ir 
jie yra kovotojai prieš komu
nizmą . . .

Taigi, jau minėtas čikagiš
kis “Draugas” rašo, kad: 
“Kaltinamoji medžiaga turi 
būti renkama iš bešališkų 
šaltinių, o ne įstaigų, kurios 
patriotus pabėgėlius nori su- 
juodinti, visuomenėje su
žlugdyti pasitikėjimą jais”.

Šios mintys tikrai įdomios 
ir netgi keletu aspektų.

Pirmiausia, jose kyšo atvi
ra baimė: mat, amerikiečiai 
juristai kreipėsi į atatinka
mas tarybines įstaigas, pra
šydami pagalbos dokumen
tais nacių bylose. Tiek 
“Draugo” autorius, tiek visa 
kita reakcija puikiai žino, ir 
be jokios abejonės supranta, 
kad Tarybų Sąjunga turi
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tt Širdis
IR KALENDORIUS

įdomius širdies tyrinėjimus 
atlieka Maskvos P. Lumumbos 
universiteto profesorius V. 
Frolovas.

Į
 Mūsų organai, audiniai, ląs- 
lės jvairiu metu nevienodai 
likia. Pavyzdžiui, dieną vie- 
ip, o naktj miegant kitaip, 
net naktj vyksta ciklų kaita, 
ombocitai, kurie dalyvauja 
aujo krešėjime, didžiausi bū- 
vidunaktj, mažiausi — apie 

vai. ryto. Gal todėl miokar- 
• infarktai, kurie dažnai su- 
ę su krešuliais šird es arte- 
ose, dažniausi vidunaktį, o 
sujo išsiliejimai j smegenis 

rytais, kai kraujas ilgai ne
gali sukrešėti ir išsilieja per 
pažeistas kraujagysles!

!
 Elektroniniu m'kroskopu 
prof. V. Frolovui pavyko iš
aiškinti, kas vyksta širdies rau
mens (miokardo) ląstelėje. 
Eksperimentai buvo atliekami 
su sveikais triušiais. Paaiškėjo, 
id širdies susitraukimai per 
etus periodiškai svyruoja, 
ems svyravimams daug reikš
is turi arterinio kraujospū- 
žio pakitimai, kurie priklau

so nuo sezoninių ir meteoro
loginių veiksnių. Pilnavertiš- 
kiausias širdies raumuo yra 
niuo pavasario pradžios iki 
asaros vidurio; sunkiausios 
ipkrovos jam būna nuo vasa
ros pabaigos iki žiemos vi
durio. Žinoma, kiekviename 
Žemės rutulio regione savi 
ypatumai. Štai Europoje dau
giausia infarktu būna vėlyvą 
rydenj ir ankstyvą pavasarj, o 
Azijos šalyse — vasara.

' aip pat nustatyta, jog žie
mą šbs ligos eiga sunkesnė.

Dar vienas atradimas: įvai
riais sezonais tie patys vais
iai gali veikti net priešingai, 
yadinasi, negalima 
v.
P

v

nuolatos 
arfoti tuos pačius vaistus, jų 
asirinkimas priklauso ir nuo 

metų laiko. Taip pat ir vais
tų dozavimas turi būti sezo
ninis.

Širdies veiklos sezoninių ir 
itokių pakitimų tyrinėjimai 

ląbai pravers gydytojams — 
širdies ligų profilaktikai ir jų 
lydymui, pravers ir chirur- 
ams nustatant optimalų lai- 
} operacijai, — rašom* žur- 
ftle „Sovetskij Sojuz".

k

9 
g 
k
n

Pavasaris praėjo
Pavasaris praėjo 
Ir vasara praslinko 
Nuo rudeninių vėjų 
Balti berželiai linko.

Ir puputė šalna 
Lapus žaliuosius.
Aš
Vis

laukiau vis tavęs 
laukiu ir ilgiuosi.

Lietaus daug vandenų 
Nuplukdė Nemunėlis, 
Daug vasarų šiltų— 
Žydėjo margos gėlės.

Daug ilgesio naktų 
Skandino audros, vėjai, 
Gyvenimas sėkmės 
Ir laimės pavydėjo.

Dabar nelinksma man.
Sunku —
Saukiu tave likime
Iš praeities dienų.

Albina Gudynienė

itlerininkai įvykdė pa- 
šiurpiausius nusikalti-

daugybę tikrai autentiškų 
dokumentų, įrodymų, liudi
ninku tokioms byloms: juk 
kaip tik Tarybų Sąjungos 
teritqrijoje ir prieš jos žmo
nes 
čius 
mus.

Kaib tik tų dokumentų — 
o jų rimtumą ir patikimumą 
yra keletą kartų pabrėžę ir 
ameri 
biausi 
talkin 
gynėjai.

Ant 
nemaž
— “Patriotai—pabėgėliai”.

Iš tį 
jam p 
karus

la-kiečiai juristai 
ai ir bijosi buvę nacių 
nkai bei dabartiniai jų

fa, “Draugas” naudoja 
iau įdomų išsireiškimą

esu, baigiantis Antra- 
ksauliniam karui, į Va- 
gmuko labai daug kas, 

tame t 
viai ir 
naciams. Kaip tik ta bėglių 
kategc 
save v 
tojais” 
tais”, i 
koje sukiojasi tie, kurių sąži
nė nešvari — kaip ir praei
tis. Kąip tik apie tai kažkaip 
netyčia ir išsitaria 
gas", susirūpinęs aiškiai ne 
be pagrindo.

Nei š 
naciona listiniams bendramin
čiams berūpi nei tiesa, nei 
teisingumas. Nors kaip tik 
apie tai labiausiai ir mėgsta 
kalbėti 
niai.

arpe ir tie, kurie akty- 
ištikimai talkininkavo

rija labiausiai mėgsta 
adinti “tėvynės mylė- 
, “tikraisiais patrio- 
r kaip tik šioje aplin-

Drau-

iam laikraščiui, nei jo

šiuolaikiniai veidmai-
Vladas Mikšys
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Didieji pasaulio 
moterų lorumai

pASZVUli

1945 METU GRUODŽIO 1 D, 
— TDMF įkūrimo diena.

Pirmasis pasaulio moterų kon
gresas |vyko tuojau po PergaJės 
prie§ fašizmą PARYŽIUJE. Pir
mąja TDMF prezidente tapo ak
tyvi Prancūzijos visuomenės vei
kėja, fizikė, Pasipriešinimo prieš 
fašizmą kovotoja, Prancūzijos 
moterų sąjungos pirmininkė EZE- 
NI KOJON.

81 milijono moterų vardu kon 
greso delegatės prisiekė ginti 
moterų ekonomines, pilietines ir 
socialines teises, kovoti už lai
mingą ateit), harmoningą vaikų 
augimą, prieš įvairiausias fašiz
mo apraiškas, už tikrą talką ir 
demokratiją pasaulyje.

Ilgus metus, nuo 1945 metų, 
TDMF viceprezidente buvo Ta
rybų šalies atstovė, tuometinė 
TMK pirmininkė, viena iš TDMF 
įkūrimu inlrlaturių NINA POPO
VA

1948 METŲ GRUODIS. BUDA
PEST! |v>ko Antrasis tarptauti
nis pasaulio moterų kongresas. 
Jau tada TDMF suaktyvino savo 
kovą už talką. Buvo priimtas Tal
kos gynimo manifestas. „Apginti 
nuo naujo karo, nuo pražūties 
valkus, savo namus, apginti gv- 
venlmą pasaulyje", — kvietė 
moterys.

1952 METAI. VIENOJE įvyks
ta Tarptautinė valkų gynimo 
konferencija. Pasaulyje vargsta 
vaikai. Badauja, masiškai miršta, 
nesulaukę net metų. Neturi ga
limybių mokytis, o užaugę pa
pildo bedarbių eiles. Tokios ka
pitalistinio pasaulio piktžaizdės. 
Jei dar pridėsime, kad valkai 
kapitalo Šalyse žalojami mora
liškai, kad jie virto gyvosiomis 
prekėmis — ir tai bus nepilnas 
baisumų sąrašas. TDMF pakvietė 
apginti valkus, kovoti už jų svei
katą, už šviesią ateit). Pavyzdys 
— socializmo šalys. Tarybų Są
jungoje lankosi daug pasaulio 
moterų delegačių Ir domisi, kaip 
pas mus rūpinamasi motinomis 
Ir vaikais.

Unikumas
Pradėsime šią istoriją nuo 

tolesnių laikų.
Buvo Lietuva, didvyrių že

mė, buvo nuosavi dvariukai 
ir platūs laukai, buvo jie, 
ponai ir ponios, galiausiai 
buvo galva — “tautos va
das”. Atrodė, taip bus visa
da. Bet kur tau — pasiraitęs 
kelnes, tamsią naktį nuteš
kėjo Lieponos upeliu į hitle
rinę Vokietiją “tautos tė
vas” tempdamas paskui sa
ve žmonelę Zosę ir sūnelį 
Julių. Sudie, Lietuva, čia 
gera buvo, sukuždėjo brauk
damas krumpliu ašarą ir iš
nyko visiems laikams. Ne
trukus tėviškėlėje neliko nei 
prakilnybių, nei ekscelenci- 
jų, nei mažesnių ponų, ir 
aplamai — neliko jokių ponų. 
Tiksliau kalbant, jie liko, bet 
anapus Atlanto. Prasidėjo 
Lietuvos “vadavimo” epopė
ja. Nes jėgų liko sočiai! Liko 
kelios kuopos praplikusių 
“veiksnių”, liko du-trys dar 
paeinantys diplomatai, liko 
keletas tarp savęs besirie
jančių komitetų ir valdybų, o 
svarbiausia — liko šiek tiek 
pinigų. Tačiau nuo pat veik
los pradžios “vaduotojams” 
trūko paties svarbiausio — 
naujo, gabaus ir energingo 
vado. Tokio, kuris visus su
telktų, sutaikytų, suvienytų 
ir nuvestų. Štai tada per
plauktų jie jūras — marias ir 
ant baltų žirgų įjotų tiesiai į 
Kauną, pradžioj pasuktų 
Laisvės Alėja, vėliau — ta 
proga ir į “Metropolį” . . . 
Deja, pusvadžių buvo pilna, 
tačiau iki pilnaverčio lyderio 
netraukė nė vienas. Vis kaž
ko trūko: tai organizacinių 
gabumų, tai išsilavinimo, tai 
sveikatos, tai smegenų, tai 
visko sykiu. Metai bėgo, bet 
padėtis nesikeitė. Sakoma — 
gamta nemėgsta tuštumos.

Tačiau šios tuštumos ji kaž
kodėl neužpildo. Štai kodėl 
nutarėm įsikišti mes.

Kodėl jūs ? — paklaus 
nustebę “vaduotojai”. Todėl, 
kad iš toliau geriau matyti, 
paaiškinsime. Yra, yra išei
vijos padangėje minties ga
liūnų bei lietuviškos dvasios 
krutintojų, galinčių preten
duoti į “tautos tėvo” kėdę. 
Tiesiog pavydas ir tarpusa
vio reitenos aptemdė “veiks
nių” akis, tik todėl jie nepa
matė, kad visai neseniai 
išaugo ir prieš porą dienų 
subrendo unikalių sugebėji
mų veikėjas.

Prašom susipažinti — jau
nas pianistas Vytautas Sme
tona! Atkreipkit, ponai, dė
mesį į pavardę! Žinoma, gai
la, kad ne Antanas, bet 
Vytautas šiuo metu gal ir 
geriau. Dabar išvardinsime 
dalykines kandidato savy
bes. Pirma — neeilinių proti- 
ninių sugebėjimų. Pavyz
džiui, dipukų organe “Dirvo
je” Vytautė lis (tada buvo 
jaunesnis) pareiškė, kad “no
rint orientuotis politikoje, 
reikia daug skaityti”. Pasa
kė — kaip kirviu nukirto. 
Nei pridėsi, nei atimsi. Arba 
vėl — iš to paties organo: 
“Politika pradėjau įdomautis 
nuo 15 metų amžiaus, na
muose tam buvo palanki at
mosfera”. Dabar turėtų sa
vaime atkristi pavyduolių 
prieštaravimai, esą Vytautė
lis neišmano, kaip muzikuo
jama politikoje. Viską išma
no Vytautėlis, net tai, ko 
neišmano dantis pravalgę 
karšinčiai “veiksniai” pavyz
džiui, kaip galima “išvaduo
ti” Lietuvą. 0 žino todėl, kad 
turi trečią, itin retą savybę, 
apie kurią kol kas patylėsim.

Bet jums, žinia, dabar rūpi 
ne Vytautėlio savybės, o 
atsakymas į patį svarbiausią, 
pirmapradį klausimą — kaip, 
velniai griebtų, išvaduoti tą

“LAISVĖ”

Eženi Kofon
Nina Popova
Valentina Tereikova-
Nikolajeva

Lietuvą? Todėl nekankinsim. 
Vytautėlio nuomone, norint 
išvaduoti Lietuvą, visų pir
ma būtina išvaduoti Ameriką 
iš komunistų įtakos. Kito 
kelio paprasčiausiai nėra. 
Dabar sakykit — ar ne švie
sulys Vytautėlis išeivijos pa
dangėje? Ir tik todėl, kad 
turi trečią savybę, kurią 
gamtoj retai kada besutiksi.

Reklamuodami Vytautėlį, 
prisiminsime visus veiksnius 
sukrėtusį jo debiutą — 1979 
metais Chicagoje skaitytą 
paskaitą apie Jungtinių 
Amerikos Valstijų užsienio 
politiką, kurios įdomiausius 
pasažus norisi cituoti ir ci
tuoti. Pavyzdžiui: “Aš anks
čiau paminėjau, kad Ameri
kos vyriausybė eina iš vieno 
su komunistais. Jeigu mes 
panagrinėsime šitos politikos 
kūrėjus, mes pastebėsime, 
kad nei vienas iš jų netiki į 
idėją, kad Amerika turi ir 
toliau egzistuoti kaip nepri
klausomas ir laisvas kraš
tas”. Tiesiog šėtoniškas Vy
tautėlio įžvalgumas! Niekas 
to neįžiūrėjo, o jis — kaip 
mat! Ir — kiaurai! Jau kaip 
apsimetinėjo Cyrus Vance ir 
Paul Warnke karščiausiais 
kapitalizmo atstovais, kaip 
raitė pėdas, visus sukvailino, 
bet Vytautėlio — ne! Ne ant 
tokio pataikė! Ir vis per tą 
unikaliąją trečią savybę, apie 
kurią vėliau . . . Arba garsu
sis Zbignevas Bžezinskis! 
Galvojant — “vanagas”, 
kraštutinis dešinysis, prisie
kęs antitarybininkas? Visi 
taip galvojo! 0 priėjo Vytau
tėlis, dėbtelėjo kartelį bal
tom akim, ir tas kaip ant 
delno! Cituojam “veiksnių” 
organą “Naujienas”: “Zbig- 
inevas Bžezinskis yra parašęs 
knygą “Between Two Ages” 
(“Tarp dviejų amžių”), kur 
aiškiai parodė savo grynai 
marksistiškas simpatijas”. 
Štai ką reiškia nuo 14 metų

1953 METAI. KOPENHAGOJE, 
vyko Trečiasis pasaulio moterų 
kongresas. Svarbiausia tema — 
moterų lygiateisiškumas. Buvo 
patvirtinta MOTERŲ TEISIŲ DE
KLARACIJA, kurioje reikalauja
ma lygių teisių j darbą ir vieno
do atlyginimo už tą patį darbą, 
teisės j mokslą, sveikatos apsau
gą, profesijos pasirinkimą, so
cialini aprūpinimą, lygių teisių 
šeimoje, rinkimuose — rinkti ir 
būti išrinktai.

1955 METAI. Į LOZANĄ susi
rinko viso pasaulio moterų at
stovės. Jos pareikalavo, kad visi 
pasaulio vaikai — juodos, bal
tos ar geltonos spalvos — būtų 
lygūs ir turėtų lygias teises.

1958 METAI. VIENOJE jvyko 
IV pasaulio moterų kongresas, 
nagrinėjęs klausimą „Moters 
vaidmuo ir jos atsakomybė šiuo
laikiniame pasaulyje". Uždrausti 
atomini ginklą, kiekvienos pa
vergtos šalies nacionalinė nepri
klausomybė, talka ir draugystė 
žemėje — pagrindiniai moterų 
reikalavimai.

1960 METAIS KOPENHAGO
JE buvo Iškilmingai paminėtas 
Tarptautinės moters dienos 50- 
metis.

1963 METAIS J MASKVĄ susi
rinko Penktasis pasaulio moterų 
kongresas. Tai buvo pats gau
siausias šalių atstovavimo skai
čiumi kongresas. Kova už taiką, 
nusiginklavimas Ir tautų draugys
tės klausimai — svarbiausios 
kongreso temos. Tuo pačiu me
tu Įvykęs penktasis TDMF kon
gresas patvirtino naują federa
cijos programą.

1969 METAIS HELSINKYJE 
|vyko Šeštasis pasaulio moterų 
kongresas. Svarbiausioji kongre
so tema — moterų vaidmuo šluo- 
lalklnJSnįe pasaulyje.

amžiaus labai intensyviai 
studijuoti politiką! Pripliu- 
suokit protingą tėvų įtaką ir 
—kas svarbiausia — trečiąją 
savybę!

Dabar viskas aišku — jei
gu Bžezinskis yra marksis
tas, tai ko norėti iš jo 
mokinio Jimmy Carterio? O 
jeigu ir Jimmy toksai, tai 
matysit, mielieji ponai, Lie
tuvos dvariukus kaip savo 
skaisčią jaunystę! Arba dar 
blogiau — ateis bolševikai į 
Valstijas ir įsteigs Sibirą 
Aliaskoje! Nes, anot Vytau
tėlio, užsimaskavę socializmo 
simpatikai daro viską, kad 
pasiektų savo velnionišką 
tikslą — “sunaikinti Ameri
kos sistemą ir sustiprinti 
Sovietų Sąjungą iki tokio 
laipsnio, kol abi galės būti 
sujungtos su kitais kraštais, 
po to, kai atsisakys nepri
klausomybės, į vieną pasau
lio diktatūrą”. . . Sako — 
nuo šių minčių gilumo pa
čiam Vytautėliui kartais 
svaigsta galva, tad ką čia 
kalbėti apie jo klausytojus?

Nors — pavydi . . . Pavyz- 
i džiui, yra toks ne visai kvai
las tautiečių organas “Akira
čiai”, apie kurį kiti tautiečiai 
kitame organe atsiliepia 
maždaug šitaip: “Atvirai lie
jasi tulžis, skandindama atvi
rus žodžius, ir “Gimtojo 
krašto” išperėtas Trojos ark
lys, vardu “Akiračiai”, blaš
kosi savųjų srutų sūkuriuo
se”. Ir pasirašo tautiečiai po 
šiuo mielu opusu inicialais 
Vyt. S. Ir dingojas mums, 
kad tokio velnioniško įžval
gumo reorgą dipukų padan
gėje rasime tik vieną, kurį 
šiandien populiariname. Vy
tautėlio protiniai sugebėji
mai ir čia —• tarsi yla iš 
maišo. Juk kaip šlepėm, kaip 
šlepėm, kad paminėti “Aki
račiai” yra mūsų “Gimtojo 
krašto” filialas, o jis — 
matot!? Nuo jo nieko nenu-

Tuo pačiu melu |vykęs TDMF 
šeštasis kongresas Išrinko naują 
prezidentę — Suomijos komu
nistų partijos ir visuomenės vei
kėją HERTĄ KUUSINEN.

1966 metais mirė pirmoji pre
zidentė, puiki motina Ir senelė 
aktyvi kovotoja už pasaulio mo
terų ir valkų teises, moksllnlnk< 
Eženi Koton.

Tais pačiais metais SNO su
telkia TDMF I kategorijos kon- 
sultatyvlnj statusą SNO Ekono
minėje ir Socialinėje tarybose, 
taip pat konsultatyvln) statusą 
„B" JUNESKO.

1975 METAI TDMF pasiūlymu 
SNO paskelbiami Tarptautiniais 
moterų metais. 1975 metais BER
LYNE Įvyksta Septintasis pasau
lio moterų kongresas. Daugiau 
kaip 2000 delegačių Iš 140 pasau
lio šalių svarstė moterų padėties 
pasaulyje, kovos už talką, nusi
ginklavimo, talkaus bendradarbia
vimo ir tautų nacionalinės ne
priklausomybės klausimus.

Delegatės analizavo Tarptau
tinių moterų metų veiklos rezul
tatus. TDMF septintasis kongre
sas paminėjo moterų federacijos 
30-meU. TDMF buvo apdovano
ta Frederiko Žollo-Kluri „Talkos 
aukso medaliu" už didelius nuo
pelnus kovojė už talką ir Įtempi
mo mažinimą pasaulyje. Už š| 
apdovanojimą visų vardu padė
kojo TMK pirmininkė, TDMF vi
ceprezidentė, pirmoji pasau’vje 
moterls-kosmonautė VALENTINA 
NIKOLAJEVA-TERESKOVA.

Mirus TDMF prezidentei Her- 
tai Kuusinen, prezidente vienin
gai išrinkta Australijos moterų ir 
visuomenės veikėja, žurnalistė 
FRIDA BRAUKI.

1980 METAIS KOPENHAGO
JE Įvyko pasaulio moterų susiti
kimas. | susitikimą atvyko 
moterų atstovės IŠ 187 pasau
lio šalių, tai daugiau, negu 
šalių, kurtos yra SNO narės. Sis 
moterų forumas vyko tuo pačiu 
metu, kaip ir pasaulinė konfe
rencija, skirta moterų teisių ap
žiūros dešimtmečiui (1976—1985 
m.j, kur) po 1975 Tarptautinių 
moterų metų paskelbė SNO. Pra
ėjo pusė dešimtmečio, ir nevy
riausybinės organizacijos, kurioms 
priklauso Ir TDMF, nutarė per
žvelgti penkmečio moterų gyve
nimo apžiūros rezultatus. Visa
pusiškai buvo nagrinėjami klau
simai, ar pasaulio moterys, ne
vyriausybinės organizacijos ir 
kitos masinės organizacijos daro 
viską, kas nuo jų priklauso, kad 
būtų pasiekta geresnių rezultatų.

1981 METŲ SPALIO MENES) 
PRAHOJE Įvyks Aštuntasis pa
saulio moterų kongresas. Tai tre
čia socialistinė šalis (po Vengri
jos ir Tarybų Sąjungos), kuri 
priims viso pasaulio pasiuntines. 
Bus aptariami talkos, moterų 
padėties pasaulyje, nuslglnk’a- 
yĮmOi. tr tautų, draugystės klausi
mai.

Paruošė O. RATKUTE

slėpsi, po bačka mato. Bet 
mes pamiršome paminėti, ką 
gi “Akiračiai” galvoja apie 
naująjį šviesulį. “Akiračiai”, 
kaip jiems ir dera, žiūri 
plačiau: “Kai kurie politiniai 
komentatoriai išeivijoje visą 
savo išmintį semia iš JAV 
berčininkų leidinių, kuriuose 
kiekvienas ekonominis ar po
litinis įvykis aiškinamas kaip 
komunistinio sąmokslo išva
da”. Toliau organas daro 
tokią išvadą: “Žinoma, tie 
skaitytojai, kurie nemoka 
anglų kalbos ir skaito tik 
tokią tendencingą politinę in
formaciją, tiki tokiam pasau
liniam komunistiniam są
mokslui ir negali suprasti, 
kodėl Amerika iki šiol dar 
nenumatė atomo bombos ant 
Kremliaus stogų”.

Prašymas
Pasauli, nebūk /autis /siūles. Nebaubk.
Nekapstyk žemės kojomis, 
Kruvinom akim nežiūrėk į visus. 
Žaidžia mano vaikai smėly linksmi, 
Tegu žaidžia ir būna linksmi.

Pasauli, negaląsk ir'taip aštraus kalavijo, 
N e įrodinėk, kad galingiausias esi.
Jei galingiausias, tada sulaužyk šį

ka laviją.
Žaidžia mano vaikai smėly linksmi, 
Tegu žaidžia ir būna linksmi.

Pasauli, kam neutroninę bombų rodai 
visiems?

Nepatinka, kai tykšta iš tavo burnos 
Nepadorios piktdžiugiškos seilės:

Viską galiu, pažiūrėkit, koks aš. 
Žaidžia mano vaikai smėly linksmi, 
Tegu žaidžia ir būna linksmi.

Pasauli, neuždėki kojos
Ant Super star rožių krūmo,
Jos visos skirtos mylimajai,
Kurios paukštė širdis vien tik plaka:
Gyventi, gyventi, gyventi!
Ar tu nenori būti mano draugu?
Žaidžia mano vaikai smėly linksmi, 
Tegu žaidžia ir būna linksmi.

Rimgaudas Graibus
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Trumpai

Frida Braun

“Tarybinė Moteris”

Čia mes iškart pulsime 
prieštarauti. Sakysim, iš tie
sų sukvailina dipukus, nemo
kančius angliškai, “vaduoto- 
jiškos” spaudos skaitymas.

Bet Vytautėlis juk kalbą mo
ka — pats sakė! Ir dar — 
negalvokit, kad visko prie
žastis — fašistuojanti berči
ninkų spauda. Štai dabar 
laikas paminėti pačią svar
biausią Vytautėlio savybę, 
darančią jį unikumu netgi 
“vaduotojų” tarpe. Sakykit, 
ar jums teko girdėti, kad 
jaunas žmogus susirgtų ma
razmu? Matot! Ir dar: mūsų 
akimis žiūrint, jeigu seniems 
marazmatikams vadovautų 
jaunas, Vakarų pasaulis jais 
tikrai susidomėtų.

Kazys Bagdonavičius

Maskva. — Poli biuro pa
reiškime, indorsuojant Tary
bų Sąjungos vadovo Leonido 
Brežne vo pasitarimus su Ry 
tų Europos valstybių lyde
riais, j j tarpe ir su Lenkijos, 
Ijenkijos komunistų partija 
kviečiama laikytis marksisti 
nių principų ir stengtis atgai 
vinti ekonomiją vengiant be
saikio įsiskolinimo kapitalis
tiniams kraštams. Lenkija 
Vakarų valstybėms yra įsi
skolinusi apie $27 bilijonus. 
Tai įvyko buvusio vadovo 
Giereko laikais, bet ir dabar 
labai neigiamai atsiliepia.

Miunchenas. — Apie 150 
čia suvažiavusių rašytojų iš 
Rytų ir Vakarų Europos iš
leido atsišaukimą nusiginkla
vimo reikalu. Kreipiamasi į 
Washingtoną ir Maskvą pa
laikyti taiką pasaulyje ir į 
pasaulio tautas, kad jos ak
tyviai įsijungtų kovon už 
taiką ir nusiginklavimą.

Geneva. — Tarybų Sąjun
gos atstovas Viktor Israley- 
an čia tebevykstančioje tarp
tautinėje keturiasdešimties 
tautų nusiginklavimo konfe
rencijoje pasiūlė sudaryti 
darbo grupę, apsvarstyti su
tarties projektui, kurį TSRS 
pateikė prieš trejus metus. 
Sutartyje pasisakoma prieš 
nenutroninių bombų gamy
bą, jų kaupimą, dislokavimą 
ir naudojimą.

Enniskillen, Š. Airija. — 
Owen Carron, 28 m. am
žiaus, kuris sėkmingai vado
vavo Bobby Sands išrinkimui 
į Britų parlamentą, dabar 
pats tapo išrinktas į tą vietą. 
Jį rėmė airių respublikonų 
armija, lygiai kaip ir savo 
metu Bobby Sands, kuris jau 
būdamas parlamento nariu 
pirmasis mirė nuo bado 
streiko Maze kalėjime.

Rotterdam, Olandija. — 
Penkios baržos, kiekviena su 
šimtu keleivių, pradėjo savo 
vienuolikos dienų kelionę po 
krašto vidaus kanalus, daly
vaudamos proteste prieš 
branduolines ir neutronines 
bombas.

San Salvador. — Sukilėlių 
radijas pranešė, jog sudary
ta revoliucinė vyriausybė, 
kurios būstinė yra Perquin 
miestelyje, Morazan provin
cijoje, apie 125 mylių nuo 
šalies sostinės.

Mexico City. — Didžiausia 
darbo unijų federacija nei
giamai pasisakė prieš Ameri
kos pasiūlytąją “svečių dar
bininkų” programą, aiškinda
ma, kad ji prisidės prie 
Meksikos darbininkų išnau
dojimo JAV. Federacija 
kreipėsi į savo valdžią, 
kviesdama atmesti prez. 
Reagano programą, nes ji 
legalizuoja “žemesnės rū
šies” Meksikos darbo jėgą.

Chicagc. — AFL-CIO va
dovybė kreipėsi į prez. Rea- 
ganą, prašydama pasmerkti
Pietų Afrikos vyriausybės
išpuolius prieš juodukų uni
jas.

Washington. — Federalinė 
Rinkimų komisija, suvedusi 
knygas, rado, kad buvęs 
prez. Carteris turįs sumokėti
daugiau kaip $100 tūkst., kas 
sudaro nuošimčius už $29
milijonus federalinės para
mos. Manoma, kad prez. 
Reaganui teks sumokėti dau
giau kaip pusantro milijono 
dol.

on. — Bank of 
kzekutyvas Lynn

og daugelis kraš- 
savo prekybą su 
labiausiai tai lai
ka. Anksčiau Ki- 
aujančiais preky-

Washing^
America e
D. Feintech tvirtina, kad, 
nepaisant, j 
tų padidino 
Kinija, bet 
mėjo Amer 
nijos vadov.
bos partneriais yra buvusi 
Japonija, Hong Kong ir Fed. 
Vokietija.
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KANADOS ŽINIOS !
VAIKŲ PIEŠINIAI

TORONTIEČIŲ KRONIKA
Šios žinios pasieks “Lais

vės” skaitytojus gana pavė
luotai. Viena, “Laisvė” nei
šeis per dvi savaites ryšium 
su atostogomis, o kita — 
paštorių streikas Kanadoje. 
Šiuos žodžius rašant dar ne
žinia, kaip ilgai jis užtruks.

Gavo paramos
Toronto Lietuvių Sūnų ir 

Dukterų Klubas užbaigė ak
tyvumą svetainėje iškilmin
gai atžymėdamas visos eilės 
narių gimtadienius. Vaišes 
parūpino jubiliantai.

Užbaigiant žieminį sezoną 
klubas turėjo kuo pasi
džiaugti. Iš federalės val
džios per New Horizons Pro
gramą klubas gavo virš 
$11,000 paramos svetainės 
remontui ir kitiems daly
kams, reikalingiems klubo 
narių veiklai pagyvint. 
(Šiuos žodžius rašant, jau 
nusipirko kamerą, du pro
žektorius. Bus galima daryti 
garsinius filmus). CGE dova
nojo klubui elektrinę žolei 
pjauti mašiną.

Federalė valdžia duoda pa
ramą pensijonierių grupėms 
po visą Kanadą. Health and 
Welfare ministrė Monique 
Begin pranešė, kad 376 gru
pės šiais metais gaus 
$2,917,246. Tos grupės, į 
kurių skaičių įeina ir mūsų, 
turi 81,000 narių.

Estonian Heritage Club 
Toronte gauna $17,756, Hap
py Life Society —’ $18,440. 
Viena grupė Northwestern 
Teritorijoj gauna $13,480.

Apie klubo numatytus pik
nikus jau buvo rašyta, bet 
dar galima paminėti, kad 
vienas bus rugsėjo 6, pas 
draugus Cibirkus. 

♦ * *
Pirmas piknikas

Pirmas piknikas šią vasarą 
buvo LLD kuopos pas drau
gus J. B. Morkūnus jų vasar
vietėj, netoli Simcoe. Nebu
vo skaitlingas, bet vaisingas. 
Buvo išleistas laimėjimams 
draugės V. Masienės paau
kotas butelis “vaistų”. Drau
gas J. Šinkūnas, negalėda
mas dalyvauti piknike, taipgi 
paaukojo butelį “vaistų”. 
Draugė B. Morkūnienė išvirė 
skanios kavutės. Užkandžius 
parūpino patys pikniko daly
viai.

Piknike buvo viešnia iš 
Detroito, Mrs. Wein (Vainu- 
levičienė), kuri viešėjo pas 
draugę Rukienę.

♦ ♦ ♦

Antras piknikas
Toronto Lietuvių Moterų 

Klubo piknikas įvyko liepos 
12, taipgi pas Cibirkus. Ku
rie dalyvavo, gražiai laiką 
praleido.

Išlaimėjimams aukojo se
kančiai: Draugė R. Kuktarie- 
nė aukojo butelį Moskovskos 
ir pyragaičių, B. Janauskie- 
nė lietuviškos, Strazdienė 
“mikę”, A. Poškienė rankš
luostį, V. Masienė pyragaičių 
ir pyragą. Visoms Klubas 
širdingai dėkoja. 

* * ♦

Svečiai
Toronte lankėsi iš New 

Jersey Mildred Stensler ir 
Viktor Becker. Stenslerienė 
yra Aido choro mokytoja, o 
Beckeris — solistas. Gaila, 
kad negalėjome surengti 
jiems parengimo.

Toronte taipgi viešėjo B. 
Kiverienė iš Californijos. Ji 
buvo atvykusi į brolio Li- 
teorkio dukrelės vestuves. 
Viešėjo pas gimines ir drau
gus.

Toronte lankėsi J. Naruse- 
vičienė, B. Janauskienės se
sutė, iš Londono. Ji aero- 
porte pasitiko savo anūką iš

Vancouverio, kuris atvyko 
paviešėti pas grandma. 

* ♦ *
Buvo išvyką

Draugai F. E. Laurusevi- 
čiai, kurie gyvena ant farmos 
nelabai toli Toronto, bet daž
nai lankosi torontiečių paren
gimuose, su šeima buvo nu
vykę į Timminsą, į savo gi
minaičių vestuves. 

* * *
Lankėsi Lietuvoj

Draugė B. Janauskienė, 
Toronto Lietuvių Moterų 
Klubo pirmininkė, lankėsi 
Lietuvoje. Kelione ir viešna
ge Lietuvoje labai patenkin
ta. Pirmą kartą ji lankėsi 
Lietuvoje 1959 metais. Da
bar atrado didelę pažangą. 
Lankėsi Panevėžyje, Kaune. 
Sako, viskas atrodo puikiai. 
Atnaujinti seni pastatai, pri
statyta daug naujų.

* * ♦
Susilaukė proanūkės

Draugė O. Vilkelienė 
džiaugiasi susilaukusi proa
nūkės, o Ches ir Pat Kuz
mai — anūkės. 

* * ♦
Atšventė jubiliejų

Draugai Ch. ir O. Naruse- 
vičiai draugų tarpe atšventė 
savo vedybinį auksinį jubi
liejų. Charlis daug metų bu
vo Sūnų ir Dukterų Draugi
jos Centro Komiteto sekreto
rius.

Ilgiausių jiems metų!
* * *

Puiki “Shower” partija
Buvo puikus taip vadina

mas “mergvakaris” Beverly 
Morkiutei, Dr. ir Mrs. P. 
Morkių rezidencijoj.; Surengė 
teta S. Morkienė ir sesutė 
Gail Ellis. Jaunoji buvo ap
dovanota naudingomis dova
nomis, o viešnios buvo ska
niai pavaišintos.

Beverly yra mokytoja toli 
Kanados šiaurėje — Fort 
Chimo. Ji ten yra labai veikli 
tarp vietinių gyventojų, pa
sižymėjusi humanitarinėje 
veikloje.

Ji yra torontiečių Tonio ir 
Anės Morkių dukra.

Vestuvės jau įvyko. Jos 
buvo Old Mill klube. Buvo 
daug žmonių.

♦ * *
Ligoniai ir mirimai

Nekurį laiką gulėjo ligoni
nėj B. Minėtas.

Išvežta į ligoninę Salomėja 
Stukienė.

Mirė A. Kudrevcevas, Sū
nų ir Dukterų Klubo narys. 
Laidotuvėmis rūpinosi jo po
dukra H. Astrauskienė. 
Taipgi mirė E. Beinorienė ir 
M. Jokubauskas, senesnio 
amžiaus tautiečiai.

Taipgi mirė Maikis Gali- 
naitis. Palaidotas lietuvių ka
pinėse Mississaugoje.

♦ * *
Turėjo išvyką

Sūnų ir Dukterų Klubo 
bingo lošėjai buvo išvykę į 
1,000 salų, kurios randasi St. 
Lawrence upėj, už Kingsto- 
no. Grupę sudarė net 47 
asmenys. Iš Toronto iki Ga- 
nonoque vyko autobusu.

Išvyka buvo liepos 8.
♦ * *

Pastaruoju metu buvo su
sirgę M. Guoba, A. Gu- 
džiauskas ir S. Sabaliauskas. 
Visų sveikata gerėja ir tiki
masi, kad jie greitai visai 
susveiks. Reporteris linki 
jiems greitai pilnai susveikti.

A. Y.

IŠ KLLD CK RAŠTINĖS
Aukos Apšvietos Fondui
Montrealo kuopos nariai su 

duoklėmis per draugą L. Ki- 
sielį atsiuntė aukų apšvietos 
fondui sekančiai:

J. Čičinskas $2.00, A. Ker-

“LAISVE”

“Melžėjos” Druskininkų pionierių namų dailės būrelio V 
klasės mokinės Sigutės Kalpokaitės lino raižinys.

Algimanto Brazaičio nuotr.

“Rugiapjūtė” Šiaulių rajono Kuršėnų 3 vidurinės mokyklos 
VII klasės mokinio Vidmanto Špokausko Lino raižinys.

Jau vienuolikti metai Lie
tuvos TSR valstybinio televi
zijos ir radijo laidų vaikams 
ir jaunimui redakcija kartu 
su Dailininkų sąjunga rengia 
vaikų piešinių konkursus. 
Per tą laikotarpį į televiziją 
suplaukė 45 tūkstančiai vai
kų darbų iš įvairių respubli
kos kampelių.

Šių metų vasarą Vilniaus 
parodų rūmuose veikė vaikų 
piešinių paroda “Mano pa
saulis”. Joje buvo eksponuo
jama 200 darbelių, kurie, 
galima sakyti, yra ištisas 
savos epochos vaikystės pa
saulio metraštis. O tas pa
saulis tikrai platus. Žemė 
pasipuošusi gražiausiais žie
dais. Virš jos skrenda galin
gos raketos, kosminiai laivai. 
Statomi didžiuliai gražūs 
miestai. Kaimo laukuose siū
buoja nuostabiausių spalvų 
derlius. Miškuose slepiasi 
įvairiaspalviai paukščiai ir 
žvėrys. Kloniuose ganosi gy
vulių bandos. Šalia viso to 
žmogus—kūrinio herojus.

Darbeliai sukurti nuo 4 iki 
16 metų amžiaus vaikų. Pa
rodoje galima buvo pamatyti 

šys $2.00, A. Lukoša $1.00, 
J. Urbanavičius $2.00, J. 
Wolf $2.00, V. Zavišienė 
$2.00.

Draugas G. Naujokas, 
kurs gyvena Port Bolster, 
Ont., atvykęs į LLD Toronto 
kuopos pikniką pas draugus 
J. B. Morkūnus, įteikė 
$10.00 apšvietos fondui (jo 
nariniai mokesčiai apmokėti 
iki 1985 metų), taipgi prida
vė $60.00 pasiųsti “Laisvei” 
(už prenumeratą dviem me
tam ir aukų).

Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū.

J. Yla
LLD CK sekr. 

ne tik atskirų autorių, bet ir 
ištisų būrelių kūrybą. Gau
siausiai ir išradingiausiai pa
sirodė Druskininkų pionierių 
namų, Naujosios Akmenės 
dailės studijų, Klaipėdos K. 
Donelaičio vidurinės mokyk
los ir “Trinyčių” susivieniji
mo vaikų dailės būrelių, Bir
žų rajono Madeikių, Dusetų 
K. Būgos, Radviliškio rajono 
Šeduvos ir kitų mokyklų 
jaunieji menininkai.

Elvyra Jurgelionienė

° ŠALUTINIS EFEKTAS
Pastaruoju metu JAV atsi

rado daug bėgimo šalininkų. 
Bėgioja moterys ir vyrai, 
bėgioja seni ir jauni, bėgioja 
sveiki ir nesveiki. Kokie ma
sinio kroso medicininiai re
zultatai, kol kas nežinoma. 
Tačiau sociologų ataskaitose 
pažymimas vienas netikėtas 
“šalutinis efektas”.

New Yorke, kur bėgioja 
kelios dešimtys tūkstančių 
žmonių, atlikti tyrimai rodo, 
kad bėgiojantys vyrai ir mo
terys skiriasi tris su puse 
karto dažniau negu nebėgio- 
jantys. Gal madingojo kroso 
trasose daugiau naujų pažin
čių? . . .

° LOTERIJA-VELTUI
Tailando sostinėje Bangko- 

ke gana išradingai imta ko
voti su keleiviais, važiuojan
čiais miesto transportu be 
bilietų: kartą per mėnesį 
rengiama loterija, kurioje lo
šia panaudotieji bilietai pagal 
seriją ir numerį. Rezulta
tas — “zuikių” beveik nebeli
ko. Dar daugiau. Kai kurie 
keleiviai ėmė pirkti po keletą 
bilietų. Pastebima, kad ir 
gatvėse tapo švariau, nes 
niekas nebeišmeta panaudo
tų bilietų — laukia eilinės 
loterijos tiražo.

Rūpinimasis 
gintarine Baltija

5-TAS PUSLAPIS

' PALANGOJE IR ŠILALĖJE
Kiekvieną žmogų, kuris at

vyksta prie gintarinės Balti
jos, žavi jos smėlėti paplūdi
miai, kopos, pajūrio pušynai. 
Baltijos jūrą nuo neatmena
mų laikų išgarsino po pasaulį 
gintaras.

Nepilnas šimtas kilometrų 
sieja Lietuvą su jūra, bet 
kiekvienam mūsų krašto gy
ventojui ji sava, artima, 
brangi. Todėl Baltijos jūrai, 
jos dabarčiai ir ypač ateičiai 
didelį dėmesį skiria visuome
nė ir valstybė.

Pastaruoju metu šalyse, 
esančiose prie Baltijos, vis 
labiau nerimstamą dėl jūros 
užterštumo. Terčia jūrą dau
gybė laivų, pramonės įmo-1 
nių, kurios išleidžia nevalytą 
vandenį į Baltijos baseino 
upes. Tarybų Sąjungos ini
ciatyva 1974 metais visos 
septynios Baltijos šalys pasi
rašė Tarptautinę konvenciją 
kovai su užterštumu, buvo 
sudaryta Tarptautinė jūrinė 
inspekcija kovai su Baltijos 
teršimu. Jau keleri metai, 
kai sudaromos bendros Balti
jos mokslinio tyrimo tarptau
tinės ir tarpžinybinės pro
gramos. Baltijos jūrai tirti 
sudaryta Pabaltijo tarybinių 
respublikų Mokslų akademi
jų atstovų Koordinacinė ta
ryba, kuri rengia pasiūlymus 
jos gamtiniam potencialui 
gerinti. Lietuvos mokslinin
kai atlieka Baltijos krantų 
bei dugno geologinius tyri
mus Ekonominės savitarpio 
pagalbos tarybos šalių ben
dradarbiavimo linija.

Baltijos jūros baseino van
dens telkinių apsauga nuo 
teršimo tapo dar aktualesnė, 
pernai įsigaliojus Baltijos jū
ros vandens apsaugos kon
vencijai. Iki jai įsigaliojant, 
Lietuvoje atliktas nemažas 
darbas. Pastatyti Klaipėdos 
miesto nutekamojo vandens 
valymo įrenginiai. Per metus 
uostamiestyje iš laivų suren
kama ir apvaloma daugiau 
kaip pusantro milijono kubi
nių metrų nešvaraus van
dens. Klaipėdos okeaninio 
žvejybos laivyno bazėje pa
statytas nafta užteršto van
dens ir šiukšlių laivas-rinktu- 
vas. Jo paskirtis — surinkti 
iš laivų, žūklaujančių Balti 
jos jūroje, užterštą vandenį, 
buitines atliekas ir šiukšles. 
Čia įrengtas separatinis įren
ginys bei šiukšlių deginimo 
krosnis. Plačiuose laivuose 
įrengiamos naujos vandens 
apsaugos priemonės: nafta 
užteršto vandens separato- 
riai, ūkinio-buitinio vandens 
nukenksminimo įrenginiai.

Siekdama sumažinti Balti
jos jūros ir Kuršių marių 
teršimą ir užtikrinti, kad 
būtų laikomasi Baltijos jūros 
vandens apsaugos konvenci
jos reikalavimų, Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba praė
jusių metų pabaigoje priėmė 
nutarimą “Dėl Baltijos jūros 
ir Kuršių marių apsaugos 
nuo užteršimo”. Jame nuro
dyta, kad visos organizacijos 
ir žinybos, turinčios laivų, 
dirbančių arba plaukiojančių 
Baltijos jūros baseine, priva
lo užtikrinti, kad būtų laiko
masi Baltijos jūros vandens 
apsaugos konvencijos reika
lavimų, kad būtų įsigytos 
visos reikalingos priemonės 
laiku surinkti naftuotą, ūki- 
nį-buitinį vandenį, šiukšles 
bei kitas kenksmingas žmo
nių sveikatai arba jūrų gyvū
nijai medžiagas ir juos pri
statyti į atitinkamus kranto 
įrenginius. Nutarime numa
tytos priemonės kovai su 
Baltijos jūros, Kuršių marių 
pakrančių ir Nemuno žemu
pio teršimu naftos bei kitais 
žalingais produktais. Visa tai 
padės apsaugoti Baltijos jūrą 
ir Kuršių marias nuo užterši
mo. V. Siudikas

Didžiausiame Tarybų Lietuvos kurorte — Palangoje 
vasarą kasdien pasikaitina saulutėje apie 80 tūkstančių
poilsiautojų, o per visą sezoną gydosi, ilsisi, atostogauja 
beveik 400 tūkstančių žmonių iš įvairių Tarybų šalies
kampelių.

Sezono pradžioje čia atvėrė duris nauji poilsio namai
mokslininkams, 750 vietų poilsio namai žemdirbiams
“Linas”.

Nuotraukoje: Palangos jūros tiltas.
T. Žebratisko nuotrauka

Šilalėje atidaryta nauja centrinė ligoninė. Ji pastatyta už
lėšas, gautas komunistinių šeštadieninių talkų metu.

Naujoje ligoninėje 210 lovų. Ji aprūpinta modernia 
medicinine aparatūra ir įrengimais. Čia dirba 59 gydytojai 
ir 135 vidurinio medicininio personalo specialistai.

Nuotraukoje: Šilalės centrinė ligoninė.
B. Aleknavičiaus nuotr.

•’S.“ JI.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖS RUGSĖJO 1 IR TĘSIS TRIS 
MĖNESIUS IKI SIU METU LAPKRIČIO 30.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajįninkus ir 

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

DOVANOS VAJININKAMS
Imą *50; 2-ra *45; 3-čia *40; 4-ta *35; 5-U *30; 
6-tą *25; 7-ta *20; 8-ta *15; 9-ta *12; 10-ta *10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai 1 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 cent 
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo $5 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 
50 centų.

okie: už 
ų, už at-

punktas

PESTAN-KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KON 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JlĘ PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI 
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

ER KI-

$20,000 FONDAS

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

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams I Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną 
* ♦ ♦

“LAISVĖS” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų. 
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite: I 

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y., 11417
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Iš JAV Lietuvių kultūrinio gyvenimo
V. Kazakevičius

NETRUKUS PO TO,
KAI PASIRODĖ „TYKUSIS DONAS"

Kol kas mūsų bibliografai nėra suregist
ravę, kokie tarybinių autorių kūriniai iš
versti į lietuvių kalbų ir išspausdinti pa
žangiojoje užsienio lietuvių spaudoje. To
kia bibliografija išryškintų, kiek kitados 
yra nuveikusi JAV lietuvių darbininkų 
spauda, populiarindama socialistinio pa
saulio literatūrą.

Tada, kai Lietuvos skaitytojams buvo 
ribotos galimybės susipažinti su tarybiniais 
rašytojais jų gimtąja kalba, ,,Laisvė", ,,Vil
nis" ir kita išeivių darbininkų spauda in
tensyviai spausdino tarybinių autorių kū
rinius. Apie tai įvairiomis progomis jau 
yra tekę rašyti. Sį kartą rūpi atkreipti 
dėmesį į kai kuriuos itin reikšmingus vers
tines literatūros pažangiojoje užsienio lie
tuvių spaudoje aspektus.

Pirmiausia pastebėsime, kad žurnalistų, 
vertusių iš rusų kalbos grožinę literatūrą 
ir publicistiką, pažangiojoje išeivijoje bū
ta žymiai daugiau, negu ilgą laiką atro
dė. Pavyzdžiui, „Laisvėje" šį darbą mėgo 
K. Vidikas-V. Tauras, V. Paukštys-Cibiras 
(vertimus dažnai pasirašinėdavęs Svenčio- 
niškiu), D. M. Solomskas. Pastarasis daug 
vertimų paskelbė ir „Vilnyje". Kelias 
knygas iš rusų kalbos išvertė buvęs „Vil
nies" ir „Laisvės" darbuotojas V. Senke
vičius, pasirašinėjęs V. Lieniumi; redak
toriumi jis pradėjo dirbti tik 1941 m., o 
jo verstos knygos pasirodė žymiai anks
čiau. „Vilnyje" ypač intensyviai savo ver
timus spausdino šio laikraščio redaktoriai 
V. Andrulis, P. Krakaitis, J. Jakas (Jan- 
kauskasj-Sakalas. Vertė ir J. Gasiūnas (vė
liau perėjęs dirbti į „Laisvę"), F. Abekas 
(M. Akelaitis), L. Jonikas, pasirašinėjęs 
Laukuviškiu. . . Prisimintini J. Kaškaičio 
darbai. Taigi susidarytų per dešimt pa
žangiosios JAV lietuvių spaudos darbuo
tojų, išeivijoje vadinamų redaktoriais, ir 
tos spaudos bendradarbių, vertusių į lie
tuvių kalbą tarybinę literatūrą. Beveik vi
si jie buvo daugiau ar mažiau ėję moks
lus Lietuvoje, todėl mokėjo rusų kalbą.

Pažangiosios užsienio lietuvių spaudos 
bendradarbiai neretai pelnydavo pradinin
kų, pionierių vardus. Antai V. Montvilos 
versta M. Gorkio „Motina" Lietuvoje iš
ėjo 1934 m., o Amerikoje ji pasirodė 
anksčiau. 1929 m. „Motinos" vertimą pra
dėjo spausdinti „Vilnis". Iš pradžių nuo 
liepos 22 d. (Nr. 169) po kiekviena skil
timi buvo nurodomas vertėjas P. Krakai
tis. Nuo rugsėjo 20 d. (Nr. 220) — jau 
ir V. Andrulis (pasirašydavo — V. And
riulis). Lapkričio 19 d. (Nr. 267) prane
šama, kad nutraukiama spausdinti „Moti
ną” — „Vilnies" spaustuvė išleisianti 
atskira knyga (išėjo 1929 m.).

„Motinos" vertimas nebuvo epizodinis 
darbas minėtiems literatams (nors iš bio
grafinės informacijos ir gali susidaryti 
toks įspūdis). Pavyzdžiui, V. Andrulis 
anksčiau (1928. IX. 28—X. 4) „Vilny- 
je" paskelbė ir M. Gorkio „Makaro Ciud- 
ros" vertimą. Apskritai V. Andrulio ver
timų sąrašas būtų įspūdingas.

Tas pat pasakytina apie P. Krakaitį. 
Ypač reikia paminėti tokį jo nuopelną: 
P. Krakaitis bene pirmasis pradėjo veisti 
M. Solochovo „Tykųjį Doną". 1929 m. 
lapkričio 22 d. (Nr. 274) „Vilnyje" iš
spausdinta ištrauka iš šio romano, pava
dinta „Tai bent bolševikas"; ji baigiama 
kitame numeryje. O nuo lapkričio 25 d. 
(Nr. 276) per tris laikraščio numerius 
spausdinama dar viena ištrauka — ,,Sep
tyniolikta". Vertėjas — Benamis. Sis sla
pyvardis dažnai sutinkamas to meto 
komplektuose, juo pasirašyti ne tik verti
mai, bet ir straipsniai apie literatūrą bei 
meną, politikos ir ekonomikos klausimus 
nagrinėjantys populiarūs rašiniai apie Ta
rybų Sąjungą, kitas šalis. Nesunku paste
bėti, kad šiuo slapyvardžiu pasirašinėjęs 
literatas buvo neeilinis pažangiosios spau
dos autorius. Vėliau jo slapyvardžio ilgą 
laiką niekur neteko pastebėti, niekas jo 
ir neprisiminė. Ilgesni tyrinėjimai įtikino, 
iOg tai turėtų būti P. Krakaičio slapyvar
dis. Tai patvirtino „Vilnies" komplektai. 
Viename jų Amerikos lietuvių proletarinio 
meno sąjungos (ALPMS) sekretorius P 
Mockapetris nurodė, kad „Proletarų me
no" puslapiuose, spausdinamuose kas sa
vaitę „Vilnyje", daugiausia rašo V. And
rulis ir P. Krakaitis. Iš tikro, ten dažniau
siai sutinkami du slapyvardžiai — V. Be
vardis ir Benamis. Apie pirmojo, priklau

siusio vis tik V. Andruliui (kas iki šiol 
nežinota), išaiškinimą ir apie tai, ką jis pa
dėjo atskleisti, dar rašysime, o kad Be
namis iš tikro buvo P. Krakaitis, tiesiogiai 
patvirtino P. Mockapetris. Jis rašė, kad 
P. Krakaitis yra vieno veiksmo komedijė- 
lės „Ant rytojaus" autorius; tuo tarpu 
visuose skelbimuose ir pačioje knygelėje, 
kurią išleido ALPMS, nurodyta, kad vei
kalėlį „surankiojo" Benamis. Dar daugiau: 
kai netrukus P. Mockapetris (dailininkas, 
gyvenantis St. Petersburge, Floridoje, apie 
jį plačiau rašė savo knygoje J. Mileris- 
Dzūkelis) pasitraukė iš sekretoriaus parei
gų, jį pakeitė P. Krakaitis. „Proletarų me
no" puslapiuose po to pradeda rodytis P. 
Krakaičio pavardė (arba inicialai), bet iš
nyksta Benamio slapyvardis — ALPMS 
reikalus jam tenka spręsti jau atvirai. . .

Pijus Krakaitis (g. 1893 m. sausio 4 d.) 
jau buvo sukaupęs nemažą literatūrinę pa
tirtį, iš kitiĮ „Vilnies" bendradarbių sky
rėsi savo išprusimu. Gimęs Lankališkiuose 
(dab. Vilkaviškio raj. Bartninkų apyl.), ki
lęs iš vidutinių valstiečių, jis baigė ke
turias Marijampolės gimnazijos klases ir, 
tėvams reikalaujant, stojo į Seinų kunigų 
seminariją. Išstojęs iš čia, 1913 m. atvyko 
į Detroitą, įsitraukė į socialistinį judėji
mą. Jį viliojo scena, literatūra, dailė, to
dėl rašė apsakymus, vaizdelius, scenos kū
rinius, vertė. 1925 m. persikėlė į Čika
gą, aktyviai bendradarbiavo „Vilnyje", 
bet į redakciją atėjo dirbti ne iš karto, o 
vėliau. Buvo nuoseklus, tvirtas komunis
tas. Ekonominė krizė jį privertė 1935 m. 
palikti redakciją ir grįžti į Detroitą. Čia 
jis ir mirė 1948 m. rugpjūčio 10 d.

P. Krakaitis — vienas daugiausia nusi
pelniusių pažangiosios JAV lietuvių spau
dos darbuotojų, minėtinas greta visų mū
sų labiausiai žinomų redaktorių. L. Prūsei- 
ka nekrologe apie jį rašė: „Skaitydamas 
jo įspūdžius ir komentarus „Vilnyje", aš 
priėjau išvadą, kad jis rašo vis stipriau 
ir geriau. Jo plunksna darėsi vis mikles
nė". Matyt, P. Krakaitis laukia dar sa
vo eilės", kad būtų plačiau ir pagal nuo
pelnus pristatytas Tarybų Lietuvoje. Ypač 
pažymėtinas jo vaidmuo verčiant M. Šolo- 
chovą.

O kad jį vargu kas galėjo aplenkti, ro
do ir vertimo operatyvumas. „Vilnis" ne
nurodo, iš kur versta, nesupažindina skai
tytojo su M. Solochovu, tačiau pavyko 
atsekti vertimo šaltinį: P. Krakaitis vertė 
iš „Roman-gazeta" leidinio, pasirodžiusio 
1929 m. Tai matyti iš to, jog kaip tik mi
nėtame leidinyje M. Solochovo romano 
antros knygos skyriai nebuvo numeruo
jami, bet turėjo pavadinimus — vėliau 
„Tykiojo Dono" ir knygos, ir dalys, ir 
skyriai žymimi tik skaičių eile. O pirma 
šio romano ‘ publikacija buvo 1928 m. 
„Oktiabr" žurnale (Nr. 7, 8). P. Krakaitis 
vertimui gavo antros knygos V dalies IV 
ir V skyrius. Tuo metu tik ir išėjo ant
ra knyga, o kai „Vilnis" spausdino iš
traukų vertimus, M. Solochovas dar te
rašė trečią (iš keturiif) knygą. . . Tad iš 
tikro lietuvių kalba su juo P. Krakaičio 
dėka susipažinta labai greitai.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad gau
ti naujų tarybinių leidinių padėdavo 
Maskvoje gyvenę lietuvių rašytojai. Pa
vyzdžiui, čikagiečiams ' pageidaujant, jie 
stengėsi daugiau parūpinti saviveiklinių 
pjesių. P. Krakaitis, V. Andrulis ir J. Ja
kas buvo ALPMS Centro biuro literatūros 
komisijos nariai, jie neblogai žinojo gro
žinę literatūrą, kad taip greitai pastebėjo 
ir pasirinko M. Solochovą.

♦ ♦ ♦

Prie Grūdos
Koks sraunumas 
ir koksai skaidrumas 
amžinai jaunatviškos Grūdos!
Šypso saulė iŠ gelmės juodos 
ir ant dugno žydi alksnio krūmas.

Akmenėliai — tartum gintariniai, 
gintarinis ir upėtakis šalia. ..
Rašo paukštis balta plunksnele 
savo vardą vandenų žydrynėj.

Rodos, skuba 
ji iš savo rūbo 
išsinert, 
j Merkio glėbį pult. ..
O paskui vėsia migla nudulki 
ten, kur ąžuolas pasenęs klūpo.

Kur gyvenimas,
kur tavo meile skuba? ..

Pranas Rasčius

Grupė VLADO MISIŪNO draugų rengia jam 
pagerbimo popietę SEKMADIENĮ, rugsėjo 20 d., 
2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Vladas sulaukė 90 metų amžiaus ir todėl 
ruošiama šis pobūvis — bus skanūs pietūs ir 
meninė programa. Vladas dėkodamas rengėjams, 
užmokės visas išlaidas šio pobūvio, d pelną skiria 
“Laisvės” laikraščio palaikymui.

Auka $8.

Žurnalo "Mokslas ir Gyvenimas" svečiai

drambliukasNew Yorke gimė

v.

Nieko sau “kūdikėlis” . . . sveria tik 180 svarų. Bronxo Zoo 
11 metų amžiaus patelė Patti pagimdė šį drambliuką po 681 
dienos nešiojimo. Sakoma, kad tai pirmasis dramblys, 
gimęs New Yorko regione. Dvi dienas Bronxo Zoo ta proga 
vyko įvairi programa, sutraukusi daug publikos pasidžiaug
ti “naujagimiu”.

NAUJOS KNYGOS
IŠLEIDO “VAGA”

Šių metų vasara dosni lie
tuvių prozininkams. Pir
miausia pažymėtinos K. Bag
donavičiaus “Tabu”, R. Klu
so “Odė akmeniui” (eilėraš
čiai) humoreskų knygelės. 
Įdomi prozininko A. Sprin
džio rinktinė “Mėlynas kal
nas”. Žurnalistas E. Uldukis 
išleido knygą “Pašvaistė” 
apie revoliucionierių rašytoją 
V. Rekašių.

Bitė Vilimaitė trumpų ap
sakymų rinkinyje “Vasaros 
paveikslėlis” subtiliomis de
talėmis atkuria nedidelio 
miestelio gyventojų, ypač 
moterų, vidinį pasaulį. Dau
gelis apsakymų skirta Že
maitei, Šatrijos Raganai, P. 
Višinskiu!. Mečys Rakauskas 
trečioje savo knygoje toliau 
gilina pamėgtąją apsakymų 
temą — miesto žmogus. Jo 
veikėjai vaizduojami viduti
nio miestiečio kasdieninėje 
buityje.

Kęstutis Arlauskas išleido 
pirmąją knygą — apsakymų 
rinkinį “Užtvanka”. Autorius 
gimė 1936 metais, dabar mo
kytojauja Kurklių vidurinėje 
mokykloje. Jis gerai pažįsta 
Rytų Aukštaitijos kaimo ir 
miestelio buitį, žmonių psi
chiką. Lyrinį pasakojimą K. 
Arlauskas derina su švelnia 
ironija, detalės pagalba sten
giasi sukurti apibendrintą 
paveikslą.

Malonią staigmeną litera
tūros mylėtojams padarė Ro
mo Gudaičio romanas “Sėjė
jai”. Knygoje epiškai vaiz
duojamas valsčiaus miestelio 
gyvenimas pokario metais.

Redakcijoj® svečiavosi 
LTSR valstybinio plano 
komiteto mokslo ir tech
nikos skyriaus viršininkai 
Vytautas Paura, kuris pa
pasakojo apie respublikos 
mokslo ir technikos pers
pektyvas XI penkmetyje, 
mokslinio tyrimo darbų 
efektyvumu, mokslo ir ga. 
mybos ryšius bei proble
mas. Antai, esant opiai dir
bančiųjų resursų proble
mai, labai svarbu sparčiau 
diegti mokslo ir technikos 
naują žodj j gamybą. V. 
Paura supažindino su res- 

--publikos tarpšakinėmis, 
kompleksinėmis programo
mis.

XXX
MG žurnalo redakcijos 

darbuotojai susitiko su 
LTSR dailininkų sąjungos 
pirmininko pavaduotoju, 
Dailės instituto profesoriu
mi, TSKP XXVI suvažiavi
mo delegatu Konstantinu 
Bogdanu. Delegatas įdo
miai ir jtaigiai papasakojo 
apie TSKP XXVI suva
žiavimą.

XXX
Jau kelintą kartą j gimti

nę pasisvečiuoti atvyksta 
JAV lietuvis „Laisvės“ di
rektorių tarybos ir „Aido" 
choro pirmininkas Povilas 
Venta. Suradęs valandėlę 
laisvesnio laiko, jaunystės 
dienų draugo Jono Jurgai
čio lydimas, P. Venta lan

POVILAS VENTA 
JUOZO GRIKIENIO 

nuotrauka

kėsi Ir mūsų redakcijoje. 
Įsimintinas mums liks šis 
susitikimas su daug mačiu
siu, patyrusiu, 
ir nuoširdžiu 
sūnurhi.

BRIEFS

we ve
arson-

Former U. S. Congress
woman Bella Abzug said that 
the American people “must 
take the lead” and “mobilize 
by the millions” to protest 
against the Reagan Adminis
tration’s decision to produce 
the neutron bomb. 

* * *
In recent years, 

seen an increase in
for-profit throughout New 
York City. Arson-for-profit 
is the term used when a 
property owner burns build
ings for the sake of collecting 
insurance money. This dis
turbing trend has spread all 
over the nation.

* * *
In April of this year, the 

New York Supreme Court 
returned a decision which 
struck down the state’s laws 
against child pornography. 
Since this type of material 
involves the abuse and ex
ploitation of children without 
their consent, Senator Jo
seph Pisani and Assembly-

TZ c . i-i man Anthony SeminerioKazys Saja, populiarus . . ' . . . ,.. • 1 .L .. , have drafted legislationdramaturgas, išleido trumpų lhich WQuld wt the 
vienaveiksmių pjesių rinkini . .. . .. ,. .utt/r i j- m t- j v sale, distribution and posses- Melų diena . Ji sudaro as- . r . , . . .x . j . ... sion of any product whichtuomolika dramų, komedijų, , . , , . ..., ... , .. ... portrayed actual children intragedijų, tragikomedijų, .1 i L v . . . . an obscene or sexual man-groteskų. Rašytojas vaizduo
ja įvairių socialinių sluoksnių J. f
atstovų būdingiausias ydas. ren£e heW jn A June

Prozos derlių apvainikavo , . .. . .. fy. v . . t to make the public aware of musų mylimų rašytojų, J. K, m Attendi it 
Baltušio ir J. Paukštelio Ras- T .. °
x , ... , • t ix v. was Dr. Judianne Densen-tų antrieji tomai. J. Baltušio n . . . ..., . .. . Gerber showed a slide pre-knygoje spausdinamos dra- ... . . . . . . .• r i • x • t ty ix sentation which shocked and mos ir feljetonai, o J. Paukš- ,. , . ,
, .. Utz • •»» disgusted everyone present,telio — romanas Kaimynai The age -n
ir apsa ymai. volved range from late teens

Literatūros mokslininko , , . .. . . .x.. , . . . to as young as two years old.bei kritiko, Valstybines pre- 1 
mijos laureato Kazio Am
braso knyga “Kritikos etiu
dai” mums primena lietuvių 
tarybinės prozos kelią.

Rimantė Umbrasaitė

energingu 
lemaifijos

The cost of electricity was 
23 percent higher last month 
than in July of last year, the 
N. Y. city’s Department of 
Consumer Affairs says. 

♦ * *
The 9th Annual “One 

World Festival”, will be held 
on Saturc 
Sept. 12th . 
at noon, 
Second Avenue,

ay and Sunday, 
and 13th, starting 
35th Street and 

Manhattan,

multi-ethnic
Foods

The twd-day __
Festival, (with its 
From Around The World,” 
musicians, dancing, Armeni
an art exhibit, artisans, free 
children’s entertainment and 
crafts exhibits, will hopefully 
bring good crowds. 

-* * ♦
about his past

*
Talking 

experience One anti-draft ac
tivist said:

“Our tab 
icy, windswept, permanent 
shadow of the post office; 
the table had a sign hanging 
from two sides with the 
injunction, “Stop The 
Draft”. Larger than the rest 
of the text, it was conspicu
ous enough 
some feet away by pedestri
ans approaching from east 
and west, tylost of the time 
those who 
from a distal 
table to investigate. The 
bright red buttons we sold 
had the singjle legend, “Stop 
The Draft
U. S. Peace Council). Our 
leaflets came from organiza
tions listing draft counseling 
services, and on which we 
added information about our 
neighborhood peace group.”

Use

le stood in the

it was conspicu- 
o be deciphered

began to read 
nee came to the

stocked by the

Anti-draft drawing by Anton Refrigier

New York. — Legendariš- 
ka dramaturge Anita Loos, 
sulaukusi 88 metų, mirė šir
dies smūgio ištikta. Ji pagar
sėjo savo romanu, miuziklu 
ir filmu “Gentlemen Prefer 
Blondes” ir kitais kūriniais, 
kuriuose vaidindamos iškilo 
tokios aktorės, kaip Helen 
Hayes, Audrey Hepburn ir 
kt.

New York. — Mark David 
Chapman, kuris teismui pri
sipažino nušovęs dainininką 
John Lennon pereitų metų 
gruodžio mėn., gavo kalėji
mo nuo 20 metų iki gyvos 

I galvos.

t į




