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KRISLAI
Vakaras su “Žaliais” 
Vienuoliai ir vyskupai 
Detroito karo stovis . . . 
Nauja žvilgsnių knyga

R. BARANIKAS
Neseniai teko praleisti va

karą su keturiais Vokietijos 
Federalinės respublikos par- 
lamento-bundestago deputa
tais. Jie visi buvo taip vadi
namos Žaliųjų partijos nariai 
ir su jais mes, būrelis dar
buotojų už taiką, susitikome 
privatiškame bute Green
wich Village, New Yorke.

Žalieji iš pat pirmo žvilgs
nio skiriasi nuo kitų partijų: 
nors jie parlamento nariai, 
bet iš išvaizdos to nespėtu- 
me, — du jauni barzdoti 
vyrai, apsivilkę T-marški- 
niais ir apsiavę džinsais, jau
na ilgaplaukė mergina ir jau
nas pažangus advokatas — 
tik jis vienas dėvėjo kakla
raištį ....

Jie į šią šalį atvyko susitik
ti su Amerikos grupėmis, 
kurios stoja už branduolinių 
ginklų uždraudimą. Kaip 
parlamentarai jie gavo įva
žiavimo vizas, ir net buvo 
priimti Valstybės depart- 
mente.

Vienuolių pranciškonų lei
džiamas “Darbininkas” Lie
pos Ketvirtosios proga at
spausdino vedamąjį straips
nį, pavadintą “Už galingą 
Ameriką”. Jame tarp kitko 
sakoma, kad “Amerika turi 
būti galinga. Ji turi taip 
apsiginkluoti moderniausiais 
ginklais, turi turėti didžiau
sią laivyną, aviaciją, kad 
priešas bijotų ir pajudėti.”

Visame vedamajame 
straipsnyje nė žodeliu nepri
simintas JAV vyskupų be
veik vienbalsis nutarimas 
stoti už branduolinių ginklų 
aprubežiavimą, už pastangas 
susitarti su kitomis pasaulio 
jėgomis ir 1.1.

“Darbininkas” savo nusi
statymą motyvuoja tuom, 
kad Amerika gali turėti be
galinę ginklų kiekybę, bet iš 
to jokio pavojaus negali būti, 
nes Amerika “visur kitus 
gina”.

Matyti, kad žinios pasiekia 
Highland bulvare sėdinčius 
vienuolius labai parinktai. 
Kaip ir ką Amerika “gina”, 
jie galėtų sužinoti iš savo 
konfratų, brolių ir seserų 
Amerikos vienuolių, kurie 
kaip misionieriai darbavosi ir 
darbuojasi San Salvadore. 
Jie jiems pasakytų, ką Ame
rika gina — vargingus kata
likus valstiečius-peonus, ar. 
jų prispaudėjus, karinę 
chuntą, latifundistus, kapita
listines siurbėles.

Ar Highland bulvare prisi
menama apie tas keturias 
pasišventusias vienuoles, ku
rios darbavosi Salvadoro 
liaudies labui?

Mažai apie tai rašoma, 
mažai kam tas žinoma, bet 
Detroite egzistuoja kaip ir 
apgulos stovis — jaunimui. 
Pravestas įstatymas pagal 
kurį jaunesni 18 metų am
žiaus neturi teisės pasirodyti 
gatvėse nuo dešimtos valan
dos vakaro iki šeštos valan
dos ryto.

Įstatymas nukreiptas prieš 
“jaunimą” bet faktinai jis 
galioja juodajam jaunimui. 
Mat, jis negalioja priemies
čiuose, kur turtingesnieji

Pirmasis juodukas — Amerikos astronautas Guion “Guy” 
Bluford kartu su kitais skris Challenger erdvėlaiviu 
rugpjūčio mėn. Jis laiko šalmą, kurį dėvės to skridimo
metu.

TSRS ir Prancūzijos 
komunistai už branduolinio 
karo grėsmės pašalinimą

Maskva. — Čia pasibaigė 
Tarybų Sąjungos ir Prancūzi
jos komunistų partijų vado
vų susitikimas. Tarybų Są
jungos komunistams atstova
vo TSRS komunistų partijos 
CK Gen. sekretorius Jurijus 
Andropovas, ‘o Prancūzijos 
komunistams — Prancūzijos 
koriiunistų partijos Gen. sek
retorius Georges Mkrchais.

Baigminiame komunikate 
pareiškiama, kad abidvi par
tijos esančios įsitikinusios, 
jog šiuo metu niekė * nėra 
svarbesnio, kaip taikos rei
kalas, todėl abidvi jungsis su 
visais geros valios žmonėmis 
veiklon už taiką, nusiginkla
vimą, saugumą ir tautų 
draugystę.

Komunikate pabrėžiama, 
kad visame pasaulyje dabar 
vis kaskart didėja kovotojų 
gretos už teisę gyventi taiko
je. Šitai esąs naujas istoriš
kas faktorius ir nauja gali-

JAV manevruos 
Lotynų Amerikoje

Washington. — Ateinančių 
keturių savaičių laikotarpyje 
Amerika esanti numačiusi 
pravesti JAV kariuomenės 
manevrus Hondūre. Manev
ruose dalyvaus sausumos ka
riuomenė, oro pajėgos ir lai
vynas.

Oficialiai skelbiama, jog tai 
būsią eiliniai manevrai, bet 
kiti šaltiniai sako, kad čia jie 
ruošiami specialiu tikslu — 
būtent norint pagąsdinti Ku
bą kad ji nustotų siųsti gink
lus į Nikaragvą, kuri paskui 
perduodanti juos Salvadoro 
sukilėliams.

(beveik išimtinai balti) dabar 
susispietę gyvena.

Leidykla “Žvilgsniai”, ku
riai vadovauja Jonas Mekas, 
atspausdino Leono^Lėto eilė
raščių rinkinį “Trakas” dar 
1981-ais metais. Dabar 
žvilgsniai spausdina paties 
Meko eilėraščių rinkinį. 
“Trakas” apipavidalintas 
santūriai, švariai, galima sa
kyti, minimalistinės esteti
kos dvasioje, — Meko dva
sioje. Be abejo toks bus ir jo 
paties darbų rinkinys. 

mybė žmonijai išlikti. Ypa
tingai pabrėžiama tai, kad 
šie 1983-ieji metai esantys 
ypatingi taikai. “Jei NATO 
dislokuos Amerikos branduo
lines raketas Vakarų Europo
je, tai tuo susidarys nauja 
padėtis ginklavimosi eskala
vime”, — sakoma komunika
te, “ir to neturi būti”.> /

Komunikate pabrėžiama 
visa eilė taikos pasiūlymų, 
kuriuos ligšiol yra padariu
sios socialistinės, neutralio
sios ir neprijungusios šalys, 
Šiaurinės' Europos šalys ir 
pagaliau gausybė organizaci
jų, visame pasaulyje kovo
jančių už įtaiką ir saugumą.

Komunikate TSRS komu
nistų partija primena Varšu
vos pakto šalių nutarimus ir 
pasiūlymus dėl nusiginklavi
mo Europoje ir atkreipia dė
mesį į Varšuvos pakto kvie
timą, kad NATO ir Varšuvos 
pakto šalys tuojau pat pradė
tų pasitarimus dėl karinių 
išlaidų įšaldymo nuo 1984 m.

Prancūzijos komunistų de
legacija atkreipė dėmesį į tai, 
kad JAV delsia nusiginklavi
mo pasitarimus Genevoje ir 
kad tokiuose pasitarimuose 
turėtų dalyvauti visos Euro
pos šalių vyriausybės.

Prancūzijos komunistų de
legacija komunikate pareiš
kia, kad J’rancūzija turinti 
pakanki 
ginklų s, 
rinti, ir neturi būti kalbama 
dėl jų sumažinimo, bet tuo 
atveju, jei būtų kalbama 
konkrečiai dėl palaipsniui 
vykdomo nusiginklavimo 
Europoje ir pasaulyje, tai 
ateis laikas ir tam klausimui. 
Bet tuo pačiu laiku, kai Pran
cūzija yra NATO sudėtyje ir 
kaip tokia turi savo įsiparei
gojimus, tai ir jos branduoli
niai ginklai turi būti įskai
čiuojami į bendrą Europos 
ginklų skaičių.

Tarybų Sąjungos komunis
tai čia sako, kad šitokie 
Prancūzijos komunistų siūly
mai yra verti dėmesio ir 
nurodo, kad Prancūzijos 
branduolinis arsenalas turi 
būti įtrauktas į bendrą vaka
riečių ginklų skaičių, bet tai 
dar nereiškia, jog reikia rei
kalauti tą arsenalą sumažin
ti.

ai branduolinių 
) saugumui užtik-

Kviečia užbaigti 
konfliktą 
Centrinėje
Amerikoje

Cancun, Mexico. — Šioje 
saloje penkias valandas posė
džiavo keturi Lotynų Ameri
kos prezidentai: Meksikos, 
Venezuelos, Kolumbijos ir 
Panamos.

Jie priėjo išvados, . kad 
reikia skubiai imtis žygių 
sustabdyti blogėjančiai padė
čiai Centrinėje Amerikoje. 
Jie ragina, kad tuojau pat 
būtų panaikintos svetimos 
bazės ir atšaukti kariniai pa-' 
tarėjai, sulaikytas ginklų 
siuntimas ir sudaryta tarp
tautinė sienų patruliavimo 
sargyba. Jie mano, kad, jei 
šios sąlygos būtų išpildytos, 
pranyktų karo grėsmė tame 
regione.

Išleistame komunikate jie 
išdėstė tuos punktus ir ragi
na suinteresuotas valstybes 
panaudoti savo politinę įtaką 
ir be rezervacijų siekti taikos 
diplomatinėmis priemonė- 
rfiis.

Meksikbs prezidentas de la 
Madrid Hurtado išleido dar 
specialų pareiškimą, kuriame 
kreipiasi asmeniškai į prez. 
Reaganą ir prez. Fidelį Cas
tro, kad jie panaudotų savo< 
įtaką taikos siekime.

LIBANO PREZ. GEMAYEL 
LANKOSI JAV

Washington. — Pereitą 
antradienį čia atvyko Libano 
prez. Amin Gemayel. Savo 
susitikimuose su prez. Rea- 
ganu bei Valstybės sekreto
riumi George Shultz jis ieš
kos naujos formulės susitarti 
su Sirija, kad ji sutiktų ati
traukti savo kariuomenę iš 
Libano.

Samanthai patinka viešnagė TSRS

Samantha Smith padeda gėlių Leningrade prie paminklo 
didvyriams, gynusiems miestą nuo Hitlerio užpuolikų ir ten 
padėjusiems galvas. Šalia — jos tėvas Arthur, o už tėvo — 
matyti motinos kakta.

1®
t •*

Maskva. — Spauda nema
žai rašo apie mažosios Ame
rikos taikos pasiuntinės, vie
nuolikmetės Samanthos 
Smith viešnagę Tarybų Są
jungoje. /

Samantha su savo tėvais 
jau baigia poros savaičių 
kelionę, kuron ji buvo pa
kviesta Tarybų Sąjungos va
dovo Jurijaus Andropovo.

Samantha lankėsi Lenin
grade, tėn padėjo gėlių prie 
miesto gynėjų paminklo,

PAGALIAU PASIEKTA SUSITARIMO 
MADRIDO KONFERENCIJOJE

Madrid. — Trisdešimt-pen- 
kių valstybių konferencija, 
beveik Trejus metus šu tam 
tikromis pertraukomis dar- 
bavusis, tikrindama, kaip 
praktiškai vykdomi 1975 m. 
Helsinkio konferencijos nuta
rimai, pagaliau pasiekė suta
rimo. Laukiama, kad rugpjū
čio pradžioje čia susirinks 
užsienių reikalų ministrai da
bar pasiekto susitarimo do
kumento pasirašyti. Tada su
sitiktų ir JAV valstybės sek
retorius George Shultz su 
Tarybų Sąjungos užsienių 
reikalų ministru Andrejum 
Gromyka, kuris jau yra pa
reiškęs, kad jis tame baigmi
niame akte dalyvausiąs.

JAV delegatas Max Kam- 
pelman ir kiti Vakarų šalių 
atstovai skelbia, kad jie pa
siekę didesnių laimėjimų 
žmogaus teisių srityje negu 
buvę įrašyta Helsinkio susi
tarimuose. Bet taip pat pri
pažįstama, kad ir socialisti
nės šalys priešakyje su Tary
bų Sąjunga pravedusios savo 
pageidavimus.

Vakariečiai buvo labiau su
sikoncentravę ties žmogaus 
teisėmis, o socialistinės ša
lys — ties nusiginklavimo 
klausimais. Atrodo, kad abi-' 
dvi pusės bent dabar esan
čios patenkintos, todėl ir 
baigminių dokumentų pasira
šymui skiriama daug dėme
sio.

Net prez. Reagan, komen
tuodamas įvykusį faktą, pa
reiškė, kad šis susitarimas 
esantis pats geriausias, kokį 
galima buvę pasiekti, turint 
galvoje, kad socialistinės ša
lys labai stipriai laikiusios 
savo pozicijose.

paskui vėl grįžo į Maskvą, 
buvo Bolšoj teatre, ten gavo 
jubiliejinį medalį, lankė lėlių 
teatrą ir įvairius kitus rengi
nius, kuriuos buvo numatęs 
jos kelione besirūpinantis 
Taikos Komitetas.

Ji net buvo pakviesta pietų 
pas JAV ambasadorių, kuris 
paskui pareiškęs, kad, jo 
nuomone, šis Samanthos ap
silankymas Tarybų Sąjungo
je išeis į naudą abiem ša
lim — Tarybų Sąjungai ir 
Amerikai.

JAV atstovas Max M. Kampelman, dešinėje, pokalbio 
metu su Tarybų Sąjungos atstovu Sergejum Kondraševu 
Madrido konferencijoje.

Vakariečiai džiaugiasi, kad 
šiame susitarime aptartos 
darbininkų teisės į savo uni
jas, taip pat ir religinės 
teisės bei tautinių mažumų 
teises ir teisės dėl šeimų 
susijungimo. Nepavyko susi
tarti dėl teisių streikuoti, dėl 
uždraudimo trukdyti užsie
nio stotis bei; dėl, žurnalistų 
teisių laisvai keliauti.

Tie patys susitarimai nu
mato eilę kitų tarptautinių 
susitikimų, kurie netrukus 
seks. Ir taip: 1984 m. sausio 
17 d. Stockhohie įvyks kon
ferencija, kurios tikslas bus 
parengti taisykles, kurių tu
rėtų . būti laikomasi, norint 
išvengti staigaus ir netikėto . • r • "

Kissinger vadovaus 
komisijai

Washington. — Prez. Rea- 
gano pranešimas, kad jis 
paskiria buvusį Valstybės se
kretorių Dr. Henry Kissin
ger vadovauti komisijai, kuri 
rūpinsis teigiamai paveikti 
Amerikos visuomenę ir Kon
gresą, kad jie remtų prezi
dento Centrinės Amerikos 
politiką, susilaukė mišrios 
reakcijos. Daug kąsnmjnėgs- 
ta Kissingerio del ų v airių 
priežasčių, nes jis įsiveikė, 
vadovaudamas JAV užsienio 
politikai.

Komisija turės aštuonis 
narius, kurių sąstatas būsiąs 
paskelbtas dar šią savaitę. 
Asmenys bus parinkti iš įvai
rių visuomenės grupių ir 
partijų. Ši komisija savo pra
nešimą prezidentui turės pa
daryti iki šių metų gruodžio 
1 d. Jos reikalas bus išstudi
juoti visas galimybes kaip 
būtų galima kariškai ir eko
nomiškai Centrinei Amerikai 
padėti, kad ji neatitektų ko
munistams. Apie tai prez. 
Reagan plačiąi kalbėjo Hol- 
lywoode įvykusioje Interna
tional Longshoremen’s Assn, 
ir tada pranešė, kad tai 
komisijai vadovauti paskiria 
Dr. Kissingerį.

Komisija dirbs panašiai, 
kaip jau yra dirbusios dvi 
prieš tai buvusios komisijos, 
kurių viena parengė prezi
dentui planą dėl socialinio 
draudimo, o kita — dėl MX 
raketų. Abu planai vėliau 
buvo priimti ir Kongrese. *

Managua. — Tuo metu, kai 
Nikaragvos žmonės ruošėsi 
minėti ketverių metų sukaktį 
nuo diktatoriaus Somozos 
nuvertimo ir sandinistų val
džios įvedimo, JAV remiami 
sukilėliai, apie 10 tūkst., 
pradėjo puolimus prieš Nika
ragvą iš Hondūro. 

karipio užpuolimo. Bus susi
tarta dėl būdų pranešti vieni 
kitiems apie karinius manev
rus. Parengiamoji komisija 
tuo reikalu jau pradės dirbti 
šių metų spalio mėnesį Hel
sinkyje.

Iš kitų numatytų susitiki
mų du bus skirti žmogaus 
teisėms ir ryšiams — 1985 
m. Ottawoje, Kanadoje, ir 
1986 m. Berne, Šveicarijoje. 
1984 m. Atėnuose, Graikijo
je, numatyta šešių savaičių 
konferencija dėl taikingo sa
vitarpio ginčų sprendimo. 
Tais pačiais metais bus Ve
necijoje, Italijoje, bus konfe- 
rencijZclėl Viduržemio jūros 
regiono valstybių kooperavi- 
mo, o 1985 metais Budapeš
te, Vengrijoje, įvyks kultūri
nis forumas ir Helsinkyje, 
Suomijoje, bus paminėta de
šimties metų sukaktis nuo 
Europos valstybių saugumo 
ir bendradarbiavimo sutar
ties pasirašymo.

Fidel Castro 
lankysis Europoje

Havana. — Diplomatiniuose 
sluoksniuose kalbama, kad 
prasidėjęs dirvos zondavi
mas dėl Fidel Castro vizito į 
Vakarų Europą. Sakoma, 
kad pasitarimai vedami dėl 
jo apsilankymo Prancūzijoje, 
Ispanijoje ir Švedijoje.

Jei tai įvyktų, tai šis būtų 
pirmas Kubos prez. Fidelio 
vizitas į Vakarų Europą nuo 
to laiko, kai prieš 25 metus 
jis užėmė valdžią Kuboje.

Castro yra lankęsis įvairio
se socialistinėse šalyse, ir 
Amerikoje, kai čia atvykda
vo dalyvauti Jungtinių Tautų 
Generalinėje asamblėjoje, 
bet niekur kitur nėra buvęs.

Prailgino JAV bazes 
penkeriems metams

Athens. — Graikijos* vy
riausybė susitarė su JAV dėl 
jų karinių bazių buvimo. Su
tartis galioja iki 1988 metų, 
kada tos bazės turės būti iš
montuotos.

Nors spaudoje rašoma, kad 
galimas dalykas, jog, laikui 
suėjus, nauja . sutartis bus 
pasirašyta, bet Graikijos so
cialistas premjeras Andreas 
Papandreou tvirtina, kad 
1988 m., kai sutarties termi
nas pasibaigs, Amerika dar 
gaus 17 mėnesių laiko toms 
bazėms Išmontuoti — iir vis
kas. Jis tvirtina, kad pildąs 
savo rinkiminį pažadą 1981 
m., kada jis sakęs tą “kolo
nializmo liekaną” panaikintų 
JAV r savo bazes - Graikijoje 
laiko nuo 1953 m.
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Jaunoji ambasadorė
Kuomet jaunutė Samantha Smith iš Maine valstijos mažo 

miestelio parašė laišką Tarybų Sąjungos vadovui Jurijui 
Andropovui, jai, nė galvon neatėjo mintis, kad po kiek laiko 
ji pati pagarsės visame pasaulyje, kad ji bus vadinama 
“jauniausioji taikos ambasadore”, “efektinga taikos diplo
mate” ir t. t. Bet taip dalykai išsivystė: jos nuostabai 
Andropovas į laišką atsakė ir dargi pakvietė atvykti į 
Tarybų Sąjungą. Ir štai 11 metų Sanąantha jau grįžo iš 
TSRS. Amerikos spauda labai plačiai apię ją rašo, bet rašo 
nevienodai ... y

Visi pripažįsta, kad Samanthos žingsnis paliko gilų 
įspūdį. Ji yra jausminga, bet ir logiškai galvojanti 
mergaitė. Kuomet ji nutarė Andropovui rašyti, ji tą padarė 
ne iš sensacingumo, o iš gilaus susirūpinimo taika?Kuomet 
ji Andropovui rašė, ji iš jo prašė užtikrinimo, kad jo 
vadovaujama šalis nepradės branduolinio karo. Kai Andro
povo atsakymas čia tapo žinomas, viena televizijos 
žurnalistė jos paklausė:

“Samantha, ar tu žinai kas yra propaganda?” 1
“Taip, aš manau kad tą žodį suprantu . . .”
“Ar nemanai, kad gal Sovietai per tave veda propagan

dą?”
“Man svarbu, kad jis (Andropovas) man pažadėjo nekelti 

branduolinio karo. Jis man žadėjo—ir aš tam tikiu . . .”
Kai kurie reakciniai laikraštininkai bandė svajingą 

mergaitę ironizuoti, bet dauguma laikraščių, ypatingai 
mažesnių miestelių, ir ypatingai Naujosios Anglijos valsti
jų, į ją ir jos kelionę atsinešė su simpatija. Vienas Bostono 
laikraštininkas sakė:

“Samantha Smith kalbėjo visų padoriųjų Amerikos 
žmonių vardu. Kai mes matėme ją televizijoje prie lėlių 
teatro Maskvoje, kai mes ją matėme su tarybinėmis 
mergaitėmis Krymo pajūryje, kai girdėjome ją kalbant 
švelniai bet įtikinančiai, kai stebėjome jos besišypsantį 
skaistų veidelį, mes žinojome, kad ji geriau atstovauja mus 
prieš Tarybų Sąjungos žmones, negu suaugę diploma
tai . . .” '

Įvairios intervencijos
Iš viso aišku, kad Centralinėje^ Amerikoje dalykai eina 

prie logiško galo. Nežiūrint masyvės pagalbos, kurią 
Washingtonas duoda diktatoriškam, žudikiškam Salvadoro 
režimui, liaudies sukilėlių jėgos vis labiau auga. Nikaragvo
je bandoma pravesti intervenciją per Hondūrą, naudojant 
Samozos fašistinius gaivalus, samdinius iš visos Centrali- 
nės Amerikos ir pačius jankius “patarėjus”, bet Nikarag
vos liaudiška valdžia pajėgia atmušti visus antpuolius.

Tad, Washingtonas bando pravesti ir kitokią intervenci
ją, — bandyti demoralizuoti liaudies jėgas iš vidaus, kaip 
nors pakreipti tas priešinga linkme, gal ir pritraukti savo 
pusėn. Tai taip galima suprasti taip vadinamo “specialaus 
pasiuntinio” rolę Salvadore. Tuo tarpu, kai jankiški 
kariniai specialistai veikia su visais Salvadoro valdžios 
junginiais, specialusis pasiuntinys, diplomatas, bandė 
susieiti su liaudies partizanais. Bet tie atsisakė jį priimti. 
Salvadoriečiai partizanai atsakė, kad jie susitiks su JAV 
atstovais, jeigu jiems bus pasiūloma kas nors konkretiško, 
jeigu tame konflikte JAV laikysis' labiau neutrališkos rolės.

Nikaragvos valdžia ir JAV dar palaiko diplomatinius 
santykius. Bet JAV faktinai veda karą, intervencinį karą, 
prieš Nikaragvą, nors tai daroma samdinių rankomis. Visgi 
įdomu, kad Washingtonas imasi ir kitokios intervencijos: 
diplomatinių manevrų. Ar tas reiškia, kad Reagano 
administracija nors ir pavėluotai pradeda suprasti, kad jos 
pastangos Centralinėje Amerikoje bergždžios?

“Žalieji” atvyko į JAV
I

Penki Vakarų Vokietijos Žaliųjų partijos veikėjai, 
Bundestago (federalinio parlamento) nariai, lankėsi Jungti
nėse Valstijose. Jų kelionės tikslas buvo dvilypis, — jie 
norėjo susitikti su Amerikos taikos judėjimo veikėjais, bet 
jie taipgi norėjo pradėti dialogą su JAV valdžios žmonėmis. 
Pirmas tikslas buvo atsiektas su kaupu, — kur jie tik 
lankėsi, jie sutiko šiltą priėmimą iš taikos pageidaujančių 
amerikiečių. Amerikos grupės, kurios kovoja prieš bran
duolinius ginklus, “žaliuosius” priėmė kaip savo tikrus 
sąjungininkus. Bet valdžia juos priėmė šaltai. Nors jie 
parlamento nariai, jie negavo progos susitikti su Kongreso 
nariais, apart vieno kito. Valstybės departmente juos 
priėmė labai žemo laipsnio pareigūnai.

Tai nestebėtina. Galima pasakyti, kad Vakarų Vokietijo
je žalieji (“Die Grune”) sudaro taikos judėjimo nugarkaulį. 
Tiesa, kad judėjime prieš branduolinius ginklus reiškiasi ir 
kitos grupės, kaip tai kai kurie kairūs socialdemokratai, 
socialistų jaunimo organizacija, komunistai, kai kurios 
darbo unijos. Bet žalieji yra ta centrine jėga, aplink kurią 
kitos grupės spiečiasi. Faktinai žalieji nėra vienalytė 
politinė partija: jos eilėse veikia pacifistai, feministai, 
ekologijos apsaugos šalininkai ir, kai kur, marksistai-leni- 
nistai. Pavyzdžiui, tos partijos Hamburgo skyrius vadovau
jamas žmonių, kurie save vadina leninistais.

Nestebėtina, kad Washingtonas bandė juos ignoruoti. 
Bet pilnai ignoruoti juos dabar sunku: jie, visgi, praeituose 
rinkimuose gavo net apie du milijonu balsų, išrinko į 
Bundestagą stiproką 25 narių frakciją ....

“NAUJIENŲ” KURIOZAI
Gal keisčiausias Amerikos 

lietuvių laikraštis yra “Nau
jienos”. Po savo pavadinimu 
“Naujienos” deda bombastinį 
apibūdinimą: “Visų lietuvių 
laikraštis už tautos laisvę”, o 
šalia, anglų kalboje, “The 
First and Greatest Lithuani
an Daily in America”,1 — 
“Pirmas ir didingiausias lie
tuvių dienraštis Ameriko
je”, — o gal žodis “greatest” 
vartojamas prasmėje “pui
kiausias”? Vienaip ar kitaip, 
dar galima kiek paabejoti, ar 
laikraštis turi teisę save va
dintis dienraščiu. Štai prieš 
mus numeris, pažymėtas 
“Šeštadienis — antradienis”, 
kitaip sakant, vienas nume
ris padengia šeštadienį, sek
madienį, pirmadienį ir antra
dienį, — keturias dienai. 
Lieka trys dienos, kas reiš
kia, kad laikraštis išleidžia 
keturius numerius per savai
tę. Tai trumpoka savaitė, ar 

f ne?
Bet svarbiau turinys. Kuo

mi “Naujienos” ’pasižymi? 
Skaitant vieną $ numerį po 
kito susidaro įspūdis, kad 
“Naujienos” beveik nieko ki
to pasaulyje nemato 
apart .f. Tarybų Sąjungos. 
Taip, TSRS “Naujienoms” 
yra lyg koks fetišas. Po 
įvairiais pavadinimais (Rusi
ja, Sovietija, Sovietų Rusija 
ir t. t.) “Naujienos” nuolat 
rašo apie TSRS, rašo šmei
žiančiai, žinoma, rašo su nea
pykanta, bet vis rašo ir rašo.

Paimkime bet kurį numerį. 
Štai, pavyzdžiui, gegužės 28- 
31 dienų numeris. Per tą 
laikotarpį pasaulyje vyko 
įvairiausių dalykų: Prancūzi
joje rinkimai buvo visų dė
mesio centre; Artimuosiuose 
Rytuose įtampa augo Libano 
Beksa slėnyje; Washingtone 
viens po kito aiškiau identifi- 
kavosi demokratų kandidatai 
į prezidentus, ir taip toliau ir 
taip toliau. Kam koncentra
vosi “Naujienos”? Ogi, per 
visas septynias pirmojo pus
lapio skiltis didžiulėmis ant
raštėmis skelbė “Rusai metė 
darbą Amerikos ambasado
je”. Kas tai per žinia? Pasi
rodo, kad Maskvoje statoma 
nauja JAV ambasada. Pasi
rodo, kad JAV pareigūnai 
reikalavo teisės su tam tik
rais elektriniais aparatais pa
tikrinti, ar tarybiniai staty
bininkai neįjungė į sienas 
kokių nors slaptų vielų, ku
rių pagalba galima būtų 
klausytis garsų ambasados 
viduje. Pasirodo, kad tarybi
niai statybininkai nutraukė 
laikinai darbą, iki dalykas 
buvo sutvarkytas susitari
mu. Pasirodo, kad visi kiti 
Amerikos laikraščiai tą žinu
tę arba ignoravo arba kokia
me nors vidujiniame savo 
puslapyje trumpai pažymėjo. 
Bet “Naujienos”, kaip mes 
matome, tą įvykėlį skaitė 
pasaulinės svarbos žinia!

Štai kitas to laikraščio nu
meris. Šis birželio 25-27 d. d. 
Ilgas redakcinis straipsnis 
taip antgalviuotas: “Rusė 
sveikino, kad pažemintų dak
tarę Sally Ride”. Kas čia per 
dalykas? Pasirodo, jog “Nau
jienų” galvočiams nepatiko, 
kad Tarybų Sąjungos pirmoji 
kosmonaute Valentina Te- 
reškova pasveikino pirmąją 
Amerikos astronautę Sally 
Ride. “Naujienų” redaktoriai 
taip samprotauja:

“Jeigu daktarę Ride būtų 
pasveikinęs Jurijus Andro
povas kuris tapo ‘išrinkta^” 
aukščiausios Sovietų Sąjun
gos tarybos pirmininko pa
reigoms, arba jeigu būtų pa
sveikinęs Sovietų gynybos 
ministras maršalas Ustinov, 
tai dar būtų suprantama, nes 
jiedu pajėgė pasiekti Sovietų 
Sąjungos komunistų valdžios 
laiptų aukščiausią tarpsnį.”

Kitaip sakant, vargšai 
“Naujienų” redaktoriai save

skaito tikrais “Hochpolitik” 
ekspertais, pasirengę duoti 
patarimus apie etiketą net jų 
neapkenčiamai tarybinei val-
džiai: jeigu Gudelis būtų tu-1 preokupacija 
rėjęs galią, jis būtų iš Hal-
sted Street telegrafavęs 
bent maršalui Ustinovui ir 
įsakęs jam sveikinti astro
nautę Ride ...

Bet tuomi “Naujienų” nai- 
viškumas nesibaigia. Veda
masis straipsnis bando aiš
kinti, kodėl buvo “įžeidi
mas”, kad pasveikinimą pa
siuntė Tereškova. Esą—

“Valentina Tereškova buvo 
parinkta ne todėl, kad ji 
būtų turėjusi žinių apie erd
vę, arba erdvės klausimas jai 
buvo įgimtas, arba ji būtų 
parodžiusi didelio noro erdvę 
studijuoti. Ji buvo parinkta 
todėl, kad mokėjo valdyti 
lėktuvą ...”

Tame idiotiškame sakinyje 
išryški vienas dalykas: “Nau-,, 
jienų” redaktoriai lieka seno
viški vyriški šovinistai. Iš

kur jie žino, ar erdvės klau
simas Tereškovai nėra “įgim
tas”? Ogi, prašosi viena išva
da: klausimas jai nebuvo 
įgimtas, nes ji,—moteris.

Tad, iki tokio atsilikimo 
nusirito “Naujienos”. Tiesa, 

apie Tarybų
Sąjungą tam laikraščiui ne 
nauja, — tam pamatus padė
jo P. Grigaitis, kurio aršiai 
menševistinis nusistatymas 
jam nustelbė visą kitą. Visgi, 
tarp jo ir dabartinės to 
laikraščio vadovybės yra 
praraja: Jis buvo eruditas, 
apsišvietęs žmogus, ir kokia 
iškraipyta bebūtų buvusi jo 
politinė ideologija, tos ideo
logijos rėmuose jis laikėsi 
tam tikro nuoseklumo. Jo 
ainių sugebėjimas galvoti žy
miai silpnesnis, galima saky
ti — visai silpnutis. Gaila 
laikraščio, gaila jo skaityto
jų. Kada nors, mes esame 
tikri, Amerikos lietuvių 
spaudos istorikai nagrinės 
“Naujienas” kaip atsilikimo 
fenomeną, gan panašiai, kaip 
dabar nagrinėjama Pennsyl- 
vanijos “Saulė”.

LAIŠKAI
Gerbiama drg. Mizariene, 
mieli laisviečiai!

“Laisvę” gaunu pastoviai. 
Širdingas ačiū. Nemanykit, 
kad Jus pamiršau, nieko ne
rašau. Tiesiog labai įtemptas 
laikotarpis, su laiku labai 
striuka. Įvykiai lipa ant įvy
kių, nemažai įvairių rengi
nių, o čia dar egzaminų, 
sesija mokykloje, tad prie 
geriausių norų negali visko 
aprėpti.

Miestas šiuo metu suknis
tas, įtemptai eina senamies
čio rekonstrukcija, miesto 
centro tvarkymas, jį palie
kant tik pėstiesiems, aikštės 
planavimas ir t. t. ir t. t. To 
pasėkoje pasidarė labai ne
patogūs apvažiavimai, vai
ruotojai keiksnoja, bet nieko 
nepadarysi. Tokia padėtis 
bus iki 1985 metų. Užtat 
pakui bus gera ir gražu.

Turėjome du renginius, 
būtent, aušrininko poeto 
Petro Armino 130-jų gimimo 
ir “Varpo” atsiradimo 95-jų 
metinių (t. y. kaip kilo mintis 
leisti naują laikraštį ‘“Var
pą”) minėjimus. Apie poetą 
P. Arminą įdomiai papasako
jo muziejaus direktorius B. 
Mašalaitis, o aš — apie 
“Varpo” atsiradimo istoriją. 
Paties “Varpo” minėjimą 
pravesime kitais metais sau
sio mėn. Mat, to mėnesio 20 
dieną 1889 metų pasirodė 
“Varpo” nr. 1. Buvo paruoš
ta ir nedidelė ekspozicija. 
“Laisvei” siunčiu sutrumpin
tą savo pranešimo varijantą. 
\ Nelaboji mirtis įsisuko į 
pažįstamų tarpą. Neseniai

“Laisvėje” buvo rašyta apie 
gražią Kapsukiečių porą Bro
nių ir Aldoilą Samuolius, 
atšventusius savo auksines 
vestuves. Nepraslinko nė pu
sė metų, kaip mirė vyras, o 
dar po pusmečio ir žmona 
nukeliavo į tą šalį, dausas, iš 
kurių nebegrįžtama. Mirė 
taip pat du mūsų seni pažįs
tami kapsukiečiai gydytojai 
nuo tos pačios mūsų moder
nios atominės epochos ligos. 
Tiesiog nesinori pagalvoti, 
kad jų nėra. Vakarais kur 
buvę nebuvę visspas Samuo
lius nueidavom arba telefo
nu pasikalbėdavom. O dabar 
jų jau nėra. Visa laimė, kad 
mirtis buvo lengva, be kan
čių.

Neužilgo vasaros atosto
gos. Važiuosiu porai dienų į 
Tolminkiemį su užduotim pa
daryti pluoštą nuotraukų iš 
restauruotos bažnyčios-mu- 
ziejaus, kur dirbo Kr. Done
laitis, po to parankioti liau
dies dainų ir galop į Kauną, 
kur yra gražu, smagu, gali
ma sakyti, gali apsieiti be 
kurortų.

Keletą straipsnių siunčiu 
per “Tėviškę”. Jie paruošti, 
tik reikalinga padaryti dar 
keletą nuotraukų.

Na, j o kad nepyktumėt, 
siunčiu vieną eilėraštuką. 
Šiaip retai rašau, bet, kaip 
sakoma, jei užeina ant seilės, 
pamėginu.

Širdingiausi linkėjimai! 
Jūsų

V. Gulmanas
Kapsukas

E. MIEŽELAITIS

Vaikystės baladė
Pagavo mano karalaitė blyškią 
Kaip milžiniška snaigė peteliškę,

O aš, jos pažas, gal ir juokdarys*
Žvelgiau iškišęs nosį pro duris.

Rūpėjo man, kaip kiemo karalaitė,
Kuri pati lyg peteliškė skraidė,

Tą grožį išlaikys delne. Ar ne:
Ar ji praras tą grožį per mane? 4

Sušok, šaukiau aš karalaitei, tokį \ 
Makabrišką baltų drugelių šokį!

Aš grosiu Štrauso valsų popuri, *— 
v Tu šokti ar numirti fu turi.

Bet šmėstelėjo dalgį jau iškėlęs
Gerai pažįstamas Viešnios šešėlis.

Kol karalaitė šoko su drugių — 
Ta moteriškė švaistės su dalgiu.

« ■ ' , i f '

Išsišiepė Mėnulis tarsi mimas —
Ir prasidėjo Saulės užtemimas.

Ištirpo peteliškė jos delne —
Kaip milžiniška snaigė. O mane

Pagavo toks) negailestingas juokas, 
Jog ir dabar kvatoju kaip berniokas.

"Tarybinės moters" redaktorė 
Birutė Boreišienė sveikina mus

Draugės Boreišienės laiškas prisiųstas Nastei Buknienei, 
bet jis liečia mus visas.

Štai laiškas:
Amerikos moterys iš Boise, Idaho, paskyrė mūsų 

respublikos moterims savo darbo Taikos pano (panel), kurį 
kartu su jų laišku, mes gavome. Jos mums rašo: 
“Siunčiame sveikinimus iš Boise visiems Jūsų krašto ir 
visos Tarybų Sąjungos žmonėms.

Tikimės, kad Jūs, žiūrėdamos į mūsų pano, pripažinsite, 
kad jame atvaizduoti kalnai ir medžiai, gėlės, paukščiai ir 
vaikai nėra vien tik dailūs paveikslėliai. Tai mūsų 
puikiosios Idaho valstijos kalnai ir gėlės, medžiai ir 
paukščiai. Taip pat čia atvaizduoti ir mūsų vaikai, kuriuos 
mes labai mylime, kaip tikriausiai ir Jūs mylite savo 
vaikus. Mes norėtume padėti sukurti taikią ateitį visiems 
viso pasaulio vaikams.

Pridedame keletą mūsų pano nuotraukų. Esame gavusios 
moterų laiškų iš visų JAV kampelių, kuriuose reiškiamas 
didelis noras užmegzti draugystę ir bendradarbiavimą tarp 
Jūsų ir mūsų šalies žmonių.

Mes džiaugiamės, turėdamos progą susirašinėti su 
Tarybų Lietuvos moterimis ir bendromis jėgomis kovoti už 
gyvenimą, taiką ir draugystę.

Linkėjimai Jums ir visoms Tarybų Sąjungos moterims.
Nuoširdžiai Jūsų—

Visos Boises Taikos pano gamintojų vardu
Ana S. Hausraut”

☆ ☆ iš

siunčiu vieną pano nuotrauką, kurių jos mums atsiuntė 
kelias. Mus be galo sujaudino šis eilinių Amerikos moterų 
laiškas ir dovana. Joms parašėme laiškų ir dabar ruošiame 
dovaną pasiųsti. Mus jaudina, kad eilinės Amerikos 
moterys mus palaiko ir pritaria mūsų kovai už taikos 
išsaugojimą Žemėje. Mes turime ir jų fotonuotraukas. 
Pano siuvinėjo 37 asmenys Jų tarpe — medicinos seserys, 
advokatės, mokytojos, studentės, artistės, miškininke, 
kepėja ir kt. profesijų moterys ir jų vaikai.

Linkime visoms Amerikos moterims taikos ir laimės 
pasaulyje, dar aktyviau ginti savo namus ir vaikus, 
stiprinant taiką ir draugystę tarp tautų

☆ ☆ ☆

Brangioji Nastute,
Pasveikink visas mielas geras moteris, kurios dabar 

tokiose sunkiose sąlygose šauniai darbuojasi. Pasakyk, kad 
mes linkime joms geros sveikatos ir ilgų gyvenimo metų, 
ištvermės ir tikro, žmogiško džiaugsmo taikaus dangaus ir 
gero gyvenimo. Tik taika gali padaryti žmogų laimingu. 
Mes dirbame, kad žmonės galėtų ramiai ir laimingai 
gyventi.

To linkime ir Jums, mūsų Brangiosios
Birutė Boreišienė

Vilnius

Kėdainių rajono Šėtos miestelio vaistinė neseniai pažy
mėjo šimtmetį. Dabar ji pertvarkyta, įrengta pagal 
dabarties reikalavimus. Jau 25 metus joje dirba farmaci
ninkai Eugenija ir Vytautas Inokaičiai. Kasmet vaistinę 
aplanko apie 25 tūkstančiai žmonių. Ir nėra buvę atvejo, 
kad Inokaičiai nepatartų, nepadėtų.

Nuotraukoje: Šėtos vaistinės farmacininkai Eugenija ir 
Vytautas Inokaičiai. K. Jankausko nuotrauka
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Paprastas ž: II ogus—
neįprasta svajonė

Tarybų Sąjungoje viešėjo 
12 amerikiečių redaktorių iš 
Naujosios Anglijos regiono. 
Jie buvo TSRS žurnalistų są-

* želio 20-oji — pačios ilgiau
sios metų dienos birželio 
21-osios išvakarės. Autobuso 
vairuotojui norisi, kad drau
gystei ir taikai skirta diena 
tęstųsi kuo ilgiau.

Dalis JAV laikraščių re
daktorių buvo nuvykę Tary
bų Lietuvoje. Žemiau spaus
diname Naujosios Anglijos 
redaktorių asociacijos prezi
dento, laikraščio “Pawtuxet 
Valley Daily Times” leidėjo 
ir redaktoriaus Tedo Holm- 
bergo apybraižą, kurioje 
autorius kalba apie savo įsi
vaizduojamą žmogiškųjų pro
blemų sprendimo kelią.
The Pawtuxet Valley Daily 
TIMES

* Joseph S. Bergeronas iš 
West Warwick miestelio — 
pats paprasčiausias ameri
kietis. Viskas, ko jis nori, — 
tai pakeisti pasaulį. Jis nori, 
kad pasaulis taptų geresnis 
jo vaikams ir anūkams, ge
resnis jums ir man — taikes
nis, draugiškesnis, nuošir
desnis.

Galima būtų pagalvoti, kad 
J. Bergeronas tiesiog išpro
tėjo. Tačiau jeigu jūs taip 
galvojate, tai išprotėjote jūs. 
Todėl kad J. Bergeronas 
pats paprasčiausias žmogus, 
tik jo svajonė neįprasta.

Jam pavyko įtikinti Rhode 
Islando valstijos gubernato
rių paskelbti birželio 20-ąją 
“meilės ir taikos diena”. Jis 
tikisi, kad ši idėja tarsi 
besiplečiantys ratai vande
nyje ras atgarsį tolimiau
siuose Žemės kampeliuose. 
“Jeigu mes pradėsime tai 
namuose, mūsų idėja gali 
išplisti per visą pasaulį”, — 
neseniai pasakė man J. Ber
geronas.

J. Bergeronas vidutinio 
ūgio, vidutinio pilnumo — 
žodžiu, vidutinis amerikietis. 
Jis nešioja akinius, niekuo 
neišsiskiriančius drabužius. 
Ant dešinės rankovės prisiū
ta amerikietiška vėliavėlė. 
Jis dirba mokyklinio autobu
so vairuotoju — vežioja 
West Warwicko moksleivius. 
Ir kalba jis paprastai, be 
emocijų — tačiau ne tada, 
kai kalbama apie taiką ir 
tautų draugystę.

“Draugystės diena” — bir
želio 20-oji—pačios ilgiausios 
metų dienos birželio 21-osios 
išvakarės. Autobuso vairuo
tojui norisi, kad draugystei 
ir taikai skirta diena tęstųsi 
kuo ilgiau.

“Pradėkime nuo to, — siū
lo J. S. Bergeronas, — kad 
pakeliui į darbą ar kur nors, 
kitur mes spausime sutiktie
siems rankas ir linkėsim 
jiems meilės bei taikos. Jei
gu mes sutiksime ir pasvei
kinsime bent dešimtį žmo
nių, galbūt visi mūsų nedide
lės valstijos gyventojai pa
spaus kam nors ranką. Gal
būt taip jūs susitaikysite su 
kaimynais, su kuriais jūsų 
santykiai buvo įtempti”.

Kaip galėjo ateiti į autobu
so vairuotojo J. Bergerono 
galvą tokia mintis?

“Man kelia nerimą mano 
vaikų — jų net ketvertas — 
ir mano anūkų ateitis, — 
kalba J. Bergeronas. — Aš 
esu už taiką ir nusigingklavi- 
mą. Aš rašiau apie tai prezi
dentui Reaganui, tačiau atsa
kymą gavau biurokratinį — 
atspausdintą atviruką.

Apie šias problemas aš gal
voju jau seniai. Jau seniai aš 
stengiuosi bendrauti su žmo
nėmis kuo draugiškiau. Gal
būt, dėl to kaltas mano liki
mas — aš išaugau našlaičių 
prieglaudoje. Motina mirė, 
kai man buvo vos vienuolika 
metų, o tėvas negalėjo išlai
kyti visų mano brolių ir sese
rų — jų buvo net dvylika.

Jau prieglaudoje ėmiau gal
voti, kad kiekvieno žmogaus 
pareiga — pasiekti, kad že
mėje vyrautų taika ir drau
gystė. Nieko kito didingesnio 
gyvenime aš nepasiekiau, to
dėl galbūt šioje srityje mano 
veikla pati prasmingiausia. 
Pirmiausia todėl, kad aš ti
kiu tuo, ką darau”.

J. Bergeronas pradėjo nuo 
to, kad pasidalijo mintimis 
su šeima. Visi jį palaikė. 
Tada jis kreipėsi į vietinės 
Bos vadovybę — ir čia 

pritarimą. Po to J. 
onas parašė laišką 

Rhode Islando valstijos val
džiai, buvo paprašęs išklau
syti jį. Tačiau čia nieko doro 
neišėjo. Tik kai autobuso 
vairuotojas kreipėsi į Atsto
vų rūmų narį demokratą 
Tom4 Lambą ir tas užtarė 
Bergerono idėją, valstijos 
gubernatorius irgi jį išklau
sė. Dabar J. Bergeronas 
ketina kreiptis pagalbos į 
visus per spaudą.

Štai jums ir paprastas 
žmogelis iš West Warwicko. 
Kaip paaiškėjo, jo idėją apie 
taiką bei draugystę palaiko 
ir kongresmenas nuo jo val
stijos, ir pats valstijos gu
bernatorius su šeima, ir mo
kyklų administracija, o paga
liau ir vietinių laikraščių re
daktoriai bei leidėjai. Ir idė
ja, kuri iš pradžių buvo 
beveik beprotiška, pasirodė 
esanti visai nekeista, y

J. Bergeronas gyvena 
Morris Street, 28. Gimė jis 
jau daugiau kaip prieš šešis 
dešimtmečius New Hamp
shire. Kurį laiką —\ po 
motinos mirties — augo* Ka
nadoje. Tuo metu jis net, 
kalbėjo tik prancūziškai. Į 
Rhode Island jis persikėlė 
prieš ^ntrąjį pasaulinį karą, 
čia ir vedė. Neseniai — 
birželio ir Violeta Bergeronai 
pažymėjo savo vedybų 40- 
metį. ‘

Iš pradžių jis dirbo vienoje 
metalurgijos gamykloje, po 
to — kitoje. Štai jau ketu
riolikti metai F jis vairuoja 
mokyklinį autobusą. jGeltona 
jo mašina kasdien pravažiuo
ja miestelio gatvėmis.

“Kai aš matau ant automo
bilių bumperių užlipdytas 
etiketes — tokias kaip “Aš 
myliu Vermonto valstiją” ar
ba “Aš myliu savo šunelį” — 
visuomet pagalvoju, ar ne
vertėtų mums visiems atsi
spausdinti šūkius, kurie kal
bėtų apie meilę žmogui, vi
siems žmonėms. 

į

Meilė ir Taika turi prasi
dėti — ir jos prasidės — na
muose, šeimoje. Ir ši idėja 
išplis, kai žmonės supras, 
kiek daug tai reiškia gyveni
me. “O pradėti kalbėti apie 
tai turime mes, mažiausioji 
šalies valstija”, — kalba 
amerikietis iš Rhode Islando 
valstijos Bergeronas.

J. S. Bergeronas, kuris 
gyvena West Warwicke, vai
ruoja mokyklinį autobusą. 
Ant jo striukės rankovės 
prisiūta amerikietiška Vėlia
vėlė. Jis myli savo šalį ir 
nori, kad visoje žemėje būtų 
taika. Jis paprastas žmogus, 
ir troškimas jo paprastas.

Tedas Holmbergas
Amerikiečių žurnalistas

“Vilniaus Tiesa”

Washington. — Wisconsin 
demokratas Clement Zabloc- 
ki Atstovų Rūmuose įnešė 
įstatymo projektą užmegzti 
su Vatikanu normalius diplo
matinius santykius. Jei šis 
įstatymas praeitų, tai būtų 
padarytas galas 1867 m. įsta
tymui, kuris draudė tokius 
santykius. Ligšiol prie Vati
kano tebėra tik prezidento 
atstovas, o jei įstatymas bū
tų priimtas, tai Amerika 
Vatikane turėtų savo amba
sadorių, kaip turi daugelis 
pasaulio šalių.

Kintų žuvininkystės ūkis pastaruoju metu į mėsos kombinatą pristatė 5,200 ančių. 
Šiemet ūkis jau pardavė 661 toną mėsos, iš kurios daugiau kaip pusė — antiena. Iki 
metų pabaigos numatoma realizuoti du tūkstančius tonų jautienos ir antienos.

Nuotraukoje: Kintų žuvininkystės ūkio Ventės ančių ferma.
R Aleknavičiaus nuotrauka

STIPRINTI KOVĄ PRIEŠ SIONIZMĄ
Prieš kurį laiką Tarybų Sąjungoje įsteigtas „Antisionistinis ta

rybinės visuomenės komitetas". Eltos korespondentas kreipėsi | 
šio komiteto prezidiumo nar|, filosofijos daktarą, profesorių, 
„Komunisto" žurnalo vyriausiąjį redaktorių G. ZIMANĄ su pra
šymu papasakoti apie komiteto tikslus ir uždavinius, apie jo 
veiklą. i

r — Tarybiniai žmonės vi
suomet buvo ir yra prieš bet 
kurį nacionalizmą, šoviniz
mą, rasizmą, taip pat ir prieš 
sionizmą ir antisemitizmą. 
„TSKP, — buvo pabrėžta 
TSKP XXVI suvažiavime, — 
kovojo ir visada ryžtingai 
koyos prieš tokias socializmo 
prigimčiai svetimas . apraiš
kas kaip šovinizmas ar na
cionalizmas, prieš bet kurias 
nacionalizmo pakraipas, ar 
tai būtų, sakysime antisemi
tizmas, ar sionizmas".

Tad ne nuo šios dipnos 
partija yra prieš sionizmą. 
Komunistai yra nuoseklūs in
ternacionalistai, jie visuomet 
siekia glaudžios visų nacijų 
ir tautybių darbo žmonių, 
broliškos draugystės ir bend
radarbiavimo. Partija suvo
kia ' prolejtarinį internaciona
lizmą, darbo žmonių interna- 
cionalistinę vienybę kaip bū
tiną pergalės prieš kapita
lizmą sąlygą. Ji negali taiks
tytis šu nacionalizmo ir na
cionalinės neapykantos reiš
kiniais, nes jie yra naudin
gi tiktai darbo žmonių prie
šams. ' / I

— Kuo galima paaiškinti, 
kad būtent dabar yra susi
kūręs šis komitetas!

— Labiausiai agresyvios 
imperializmo jėgos, visų pir
ma JAV, smarkiai pablogino 
tarptautinę padėtį. Imperia
lizmas siekia ‘pakreipti pu
siausvyrą tarp NATO ir Var
šuvos Sutarties šalių^ tarp 
TSRS ir JAV savo naudai 
Spartinamos ginklavimosi 
varžybos. Vašingtono inicia
tyva plečiamas psichologi
nis karas, rengiamasi „kry
žiaus žygiui" prieš Tarybų 
Sąjungą. Padidėjo pavojus 
taikai visame pasaulyje. Tai,

žinoma, kelia nerimą visiems 
doriems pasaulio žmonėms, 
tąrp jų ir tarybinei liaudžiai.

Imperializmas savo globa
linėje strategijoje plačiai pa
naudoja tarptautinį sionizmą 
kaip vieną iš smogiamųjų 
būrių pulti socializmą ir na
cionalinio išsivadavimo ju
dėjimą, taikos ir socialinio 
progreso jėgas.

Sionistų nusikaltimai prieš 
arabų tautas, jų politinis 
avantiūrizmas, agresija prieš 
suverenų Libaną negali mū
sų nejaudintu, O juk atsako
mybė už tar tenka ir Izrae
lio valdančiajai viršūnei, 
tarptautinio sionizmo lyde
riams. Jais piktinasi visas 
pažangusis pasaulis, visos 
tikrai demokratinės - jėgos, 
nes' jie pavojingi ne tiktai 
arabų tautoms, — jie trukdo 
pasiekti tvirtą ir teisingą tai
ką Artimuosiuose Rytuose., 
Bet ne tik tai. Sionizmas yra 
pavojingas ir pačiam Izrae
liui. Štai kodėl kova prieš 
jį ypač suaktualėjo dabarti
niu momentu.

— Kokie bus praktiški ko
miteto veiksmai?

— Komitetas yra savano
riška visuomeninė organiza
cija. Jis stengsis padėti ma
sinės informacijos priemo
nėms demaskuoH tuos šmeiž
tus, kuriuos-4ionistinės or
ganizacijom nuolat skleidžia 
prieš TSRS. Ypač šmei
žiama TSKP nacionalinė 
politika. Sionistai neteisėtai 
savinas! teisę „ginti" TSRS 
žydus. Tarybų Sąjungos žy
dai sū pasipiktinimu atmeta 
visus sionistų mėginimus kiš
tis į TSRS . vidaus reikalus, 
smerkia jų šmeižtus. Tarybų 
Sąjungos žydai —- organinė, 
neatskiriama , TSRS liaudies 
dalis.

Sionistai ypač puola mus 
už tą kritiką, kurią mes reiš-. 
kiame sionizmo atžvilgiu. Jie 
vadina tokią kritiką antise
mitizmų. Tai yra absurdas. 
Mes nelaikome žydo ir sio
nisto identiškomis sąvoko
mis. Toli gražu ne kiekvie
nas žydas yra sionistas. Ne 
kiekvienas Izraelio pilietis 
yra sionistas. Tarp pasaulio 
žydų sionistai sudaro mažu
mą. TSRS, kaip tai ne kartą 
yra pabrėžę mūsų šalies va
dovai, nėra Izraelio priešas. 
Ji yra už Izraelio valstybes 
egzistavimą, ji siekia pa
tvarios, teisingos taikos visų 
Artimųjų Rytų tautoms, tarp 
jų ir Izraeliui.

Tarybinė visuomenė smer
kia Izraelio vadovų politiką, 
kuri kursto neapykantą tarp 
tautų ir gali sukelti karo 
gaisrą visuose Artimuosiuose 
RyCbose.

Antisionistinio tarybinės 
visuomenės komiteto steigi
mo iniciatyvinė grupė krei
pėsi į darbininkus, kolūkie
čius, į inteligentiją, kviesda
ma juos aktyviai dalyvauti 
politiškai demaskuojant sio
nizmą, atremlant jo intrigas.

Ji kreipėsi į mokslininkus 
su raginimu savo moksli
niuose tyrimuose argumen
tuotai kritikuoti reakcinį ir 
agresyvų politinės sionizmo 
praktikos pobūdį.“

Ji taip pat kreipėsi į lite
ratūros, meno darbuotojus, į 
žurnalistus, ragindama dar 
giliau atskleisti savo kūri
niuose antiliaudinę ir agresy
vią sionizmo diversinės pro
pagandos ir politikos esmę.

— Ar bus Lietuvoje stei
giamas antisionistinis tarybi
nės visuomenės komitetas? .

Manau,- kad tikslinga ir 
mūsų respublikoje' sukurti 
tokį komitetą. | jį galėtų įei
ti įvairių tautybių atstovai. 
Galima tikėtis, kad Lietuvos 
visuomenė parems šį suma
nymą, kaip jis buvo parem
tas visoje Tarybų Sąjungoje.

PIRMAUJANČIŲJŲ GRETOSE
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Reakcionierių už
Vakarų propaganda sukėlė 

eilinį šurmulį. Impulsą jam 
davė 22 konservatyvių parti
jų iš 19 Vakarų valstybių 
susitarimas įsteigti tarptau
tinę demokratinę sąjungą^ 
Tai. ne naujiena, kai reakci
jos jėgos savo politinę veiklą 
maskuoja svetimu kapitalis
tinio pasaulio politikai žodžiu 
“demokratija”. Pati žodžio 
kilmė reiškia liaudies val
džią. Nesunku suprasti, ko
kia gali būti kalba apie de
mokratiją Vakaruose. Ir šiuo 
atveju buržuazinė propagan
da brangiu žmonijai žodžiu 
švaistosi, kad pridengtų savo 
reakcingus veiksmus. “Ame
rikos balso”, “Laisvės” ir 
kitų radijo stočių apžvalgi
ninkai Londone pasirašytą 
aktą apie naujos organizaci
jos steigimą vadina Vakarų 
konsolidacija “už demokrati
ją ir laisvę”. 0 iš tiesų tai 
tarptautinės imperializmo 
reakcijos žingsnis, kuriuo ji 
bando telkti juodžiausias de
šiniąsias jėgas prieš tuos, 
kas kovoja už taikos išsaugo
jimą ir tikrąją demokratiją.

Naujo tarptautinio reakci
jos susitelkimo krikštatėviai, 
be abejonės, yra Jungtinės 
Amerikos Valstijos. Konser
vatyvių jėgų sambūrio metu 
Londone lankėsi viceprezi
dentas George Bush. Į Vaka
rų Europą jis buvo atvykęs 
paraginti sąjungininkus, kad 
šie aktyviau ruoštųsi dislo
kuoti naująsias amerikiečių 
raketas. Kita vertus, jo at
vykimas buvo glaudžiai susi
jęs su ultradešiniųjų organi
zacijų susibūrimu. Šį aktą 
viceprezidentas pavadino 
“Reagano administracijos 
iniciatyvos tęsiniu”. Ką tai 
reiškia? Prieš metus Angli
jos parlamente JAV prezi
dentas paskelbė “kryžiaus 
žygį” prieš socializmą, pa
žangiąsias žmonijos jėgas. 
Vėliau Vakaruose išliaupsin- 
ta Washingtono “demokrati
jos ir’-viešosios diplomatijos 
programa” kėlė sąjunginin
kams uždavinį aktyviau įsi
jungti į “psichologinį karą”, 
pasiremiant “glaudesne są
veika ir ryšiais”.

Washingtonas toliau spar
tina savo hegemoniškų avan
tiūristinių tikslų realizavimą. 
Prisiminkime “septyniukės” 
susitikimą Williamsburge. 
Jame Washingtonas į savo 
karinius planus kinkė Pran
cūziją ir Japoniją. Dabar 
Londone nuspręsta suakty
vinti dešiniųjų politinių par
tijų veiklą NATO šalyse. 
Aktyviausi čia Franco Jozefo 
Štrauso vadovaujama Bava
rijos krikščionių socialinė są
junga, konservatoriai Angli
joje, kurių lyderė yra Mar
garet Thatcher. Anglijos

Lietuvos jurų laivininkys
tės sausų krovinių laivo „Jus
tas Paleckis" įgula, vadovau
jama tolimojo plaukiojimo 
kapitono S. Jonkaus, šiemet 
turėjo jau daug reisų. Visi

jie įvykdyti, pervežta apie 
100 tūkstančių tonų liaudies 

•ūkio krovinių, iš kurių daug 
tonų virš plano, sutaupyta 
apie 200 laivo valandų.

Dabar „Justo Paleckio" įgu

la socialistiniame lenktynia
vime Lietuvos jūrų laivinin
kystėje tvirtai užima vieną 
pirmaujančių vietų.

Nuotraukose: Klaipėdos
TSRS 60-mečio jūrų preky

bos uoste iškraunamas laivas 
„Justas Paleckis". Tolimojo 
plaukiojimo kapitonas S. 
Jonkus.

V. Aleknavičiaus (ELTAI 
nuotraukos

- Vilniaus “Tiesa”

premjerė karingai pareiškė, 
kad "riaujo aljanso uždavi
nys—“kova su komunizmu”.

Žodžiu, reakcionierių įs
teigtoji tarptautinė demo
kratinė sąjunga yra susijusi 
su antikomunizmu, su kova 
prieš socializmo ir pažangos 
jėgas visame pasaulyje. Tai 
Washingtono viltis sudaryti 
dar vieną kliūtį prieš kovą už 
taiką ir pažangą, už demo
kratiją Vakaruose.

Apolinaras Sinkevičius

Mykolas Juntas 
Kučinskas

Rugpjūčio 25 dieną sukan
ka 90 metų, kai gimė (1893 
—1973) revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis, Lietuvos 
TSR valstybės ir partijos vei
kėjas Mykolas Junčas-Kučlns- 
kas.

1917 metų spalį M. Junčas- 
Kučinskas sutiko, tarnaudamas 
caro kariuomenėje. Jis daly
vavo revoliuciniuose įvy
kiuose Batumyje ir Poltavoje. 
1918 metų liepos mėnesį jis 
tapo Raudonosios Armijos 
kovotoju, kariavo Ukrainoje 
ir Sibire. čia pat, fronte, 
buvo priimtas j Komunistų 
partiją.

Nuo 1926 metų M. Junčas- 
Kučinskas mokėsi Vakarų na
cionalinių mažumų komunisti
niame universitete Maskvoje. 
1930 metų rudenį buvo siųs
tas nelegaliam .partiniam dar
bui į Lietuvą, dirbo Lietuvos 
Komunistų partijos Centro 
Komiteto Šiaulių rajono orga
nizatoriumi. Tačiau netrukus 
pogrindininkas buvo suimtas 
ir nuteistas dvylika metų ka
lėti. Lietuvai ir Tarybų Są
jungai keičiantis politiniais 
kaliniais 1933 metais jis išvy
ko į Maskvą ir toliau mokėsi.

1935 metais komunistas ga
vo naują partinę užduotį Lie
tuvos teritorijoje.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, 1940 metais M. 
Junčas-Kučinskas buvo darbo 
ministras, liaudies komisaras. 
Didžiojo Tėvynės karo metais 
jis — LKP(b) CK ir LKT įga
liotinis evakuotųjų reikalams, 
LKP(b) CK įgaliotinis Raudo
nosios Armijos 16-oje lietu
viškoje divizijoje.

1944—1946 mefais M. Jun
čas-Kučinskas — Lietuvos Ko
munistų partijos CK sekreto
rius, 1947—1959 metais — 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
ko pavaduotojas.

Domicėlė-Elena
Tautkaitė

Rugpjūčio 8 dieną sukanka 
90 melų, kai gimė (1893— 
1937) Domicelė-Elena Taut
kaitė, revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvė.

O.-E. Tautkaitė j Komunistų 
partiją įstojo 1916 metais. ' 
Aktyviai dalyvavo agitacinia
me darbe Petrograde, bend
radarbiavo „Tiesoje", buvo 
RSDDP(b) Petrogrado organi
zacijos lietuvių sekcijos biu
ro narė.

1917 metų spalio 25 dieną 
D.-E. Tautkaitė dalyvavo ati
darant istorinį Tarybų h su
važiavimą, po Spalio revoliu
cijos pergalėj dirbo instruk
tore Lietuvos reikalų komisa
riate.

1918 metų rudenį komunis
tė, gavusi užduotį dirbti ne
legalų partinį darbą, grįžo j 
gimtinę. Ji dalyvavo Lietuvos 
Komunistų partijos I suva
žiavime, 1918—1919 metų

• proletarinės revoliucijos me
tu atliko partinius įpareigoji
mus Vilniuje, Utenoje, Molė
tuose. • .

Nuo 1919 metų D.-E. Taut
kaitė gyveno Tarybų Rusijo
je. 1922 metais ji ištekėjo už 
V. Kapsuko ir tapo jo arti
miausia padėjėja ir bendra
žyge.

1931 — 1933 metais D.-E. 
Tautkaitė mokėsi J. Sverdlovo 
komunistiniame universitete, 
po to dirbo žurnąle „Krest- 
janka", daugiatomio leidinio 
„Pilietinių karo istorija" re
dakcijoje, iki paskutinių gy
venimo dienų aktyviai daly
vavo visuomeninėje veikloje.

“Laikas ir Įvykiai”

f
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"Kasdieninė *£ietccua
Lietuvos spaudoje, ypatin

gai "Tiesoje” telpa daug 
skaitytojų laiškų, rašytų 
Įvairiausiomis temomis, daž
nai ir keliant gyvenimo neda- 

■■—.teklius, reikalaujant taisy
mo, gerinimo. Bet kartais 
telpa ir laiškų, kurie nekriti
kuoja, o išreiškia dėkingu
mą, kitų gerų darbų įvertini
mą. Štai trys laiškai iš ciklo 
“Laiškai apie gerumą”...

Gyvenimas teikia mums 
daug progų ir galimybių pa
rodyti savo gerumą, kilnu
mą, atiduoti širdies šilumą 
kitam. Tačiau didelė dalis šio 
gerumo priklauso nuo mūsų 
požiūrio į žmogų, mus supan
čią aplinką. Esu nugyvenęs 
gražų amžių, todėl manau, 
kad jau galiu kai ką apie 
gyvenimą pasakyti.

Mes sakome, kad gerbti 
seną žmogų — visų mūsų 
pareiga, bet ar visada taip 
darome?

Dirbau netoli Alytaus vie- 
noje kaimo mokykloje, pava
davau sergančia mokytoją. 
Autobusai1 ten kursuodavo 
retai. Kartais jie būdavo 
perpildyti ir stotelėje nesu
stodavo. Grįždamas namo, 
bandydavau stabdyti lengvą
sias mašinas. O jų šiuo ruožu 
pravažiuodavo nemažai. 
Neatsimenu tokio laimingo 
atvejo, kad kas būtų pavėžė
jęs.

Ir visai kitokį vaizdą ma
tau šiandien.

Dažnai tenka važinėti į 
kolektyvinį sodą. Kartais ir 
pavargsti bedirbdamas. Ir 
štai tave grįžtantį paveja 
lengvasis automobilis. Stab
teli, praveria vairuotojas 
mašinos duris ir maloniai 
paklausia: “Gal į Alytų? Pra
šom sėsti, parvešiu!” Daug 
kartų šitaip teko grįžti į 
namus, ir šiuos pavėžėjimus 
prisimenu su didžiausiu dė
kingumu.

Taigi žmogui padėti reikia 
ne tik jielaimėje, bet ir 
visur, kur tik galima.

Jonas Sinickas

Liaudies švietimo veteranas
Alytus

Kartą teko girdėti sakant: 
“Gyvenu, bet xnieko gero 
nematau”. Aš taip sakyti 
negalėčiau, nes būčiau tie
siog nesąžininga.

Prieš trejus metus po sun
kios traumos pakliuvau į 
ligoninę. Vienintelis artimas 
žmogus — močiutė — liko be 
globos. ,

Pamenu, sunkiai atmerkiu 
akis ir sutinku klausiamą 
moters žvilgsnį.

TARYBŲ LIETUVOJE '
X

JAV laikraščių 
redaktorių viešnagė

Nuotraukoje: Svečiai iš 
mokslinėje bibliotekoje.

Maskvoje ir Leningrade 
vyko antrasis Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų dienraščių redakto
rių susitikimas, kuriame bu
vo nagrinėjami karo grėsmės 
mažinimo klausimai, kalba
ma apie kelius didinti savi
tarpio pasitikėjimą tarp 
TSRS ir JAV tautų. Ameri-

— Gal ką padėti, vaikeli? 
Labai skauda?

— Ne, tik ta pagalvė, ro
dos, spaudžia,—atsakau.

Bendradarbė Ona Gelažie
nė pavilgo sukepusias lūpas, 
ir aš vėl nugrimztu lyg į 
nežinią. Klinikose manęs 
slaugyti atvažiuodavo Valė 
Paukštienė, Janina Jasiūnie- 
nė ir kitos mūsų fabriko mo
terys..

Daug man pagelbėjo kartu 
su manim vienoje palatoje 
Vilniaus klinikinėje ligoninė
je gulėjusi “Spartos” fabriko 
darbuotoja Aldona Jakštie
nė. Pasveikusi ir mane daž
nai lankydavo, stengėsi kuo 
galėdama padėti.

Vėliau teko vykti į Mask
vą. Mane lydėjo mūsų fabri
ko inžinierė Danutė Kuodie- 
nė. Kol aš ten gydžiausi, ji 
lankė močiutę. Globojo ją ir 
kaimynai Stefanija ir Juozas 
Balčiuliai.

Kiekvieno žmogaus širdyje 
yra daug gražaus. Ir geru
mas dažnai būna šalia mūsų, 
greta, tik ne visada jį paste
bime, ne visada įvertiname. 
0 tai jau nuo mūsų priklau
so.

Marytė Preidytė
Panevėžio cukraus 
fabriko darbininkė

Tą dieną į pasaulį turėjo 
ateiti naujas žmogus. Padė
tis komplikavosi. Teko ope
ruoti. Atrodė, kad viskas 
pasisekė: kūdikis gyvas, mo
tinai irgi grįžta jėgos. Tačiau 
mirtis, pasitraukusi nuo nau
jos gyvybės, niekaip nenorė
jo palikti motinos.

Skubiai reikėjo kraujo. 
Laukti nebuvo kada. Kovo
dami už motinos gyvybę, 
Prienų centrinės ligoninės 
gydytojai, kiti medikai davė 
savo kraujo. Jų kraujas, te
kantis tiesiai į Danutės Kaz
lauskienės venas, neleido 
mirčiai žengti paskutinio 
žingsnio.

Medikams į pagalbą atsku
bėjo ir “Sūduvos” siuvimo 
fabriko donorai. Susidarė nė
mažas pulkas žmonių, gyve
nančių viena mintimi: kad tik 
gyventų . . . |

Donorai ligonei davė dau
giau kaip 3 litrus kraujo.; 
Medikai buvo laimingi: jie 
padarė viską, ką galėjo, o gal 
ir daugiau.

D. Kazlauskienė niekuo
met nepamirš tų, kurių pa
siaukojimo dėka ji šiandien 
gyvena, laiminga augina 
dukrą ir du sūnus. /

Stasė Mickevičiųtė

JAV Vilniaus universiteto
A. Sabaliausko nuotrauka

kai šiame susitikime atstova
vo Naujosios Anglijos regio
no redaktorių asociacijos na
riai. t /

Po susitikimo JAV laikraš
čių redaktoriai ir leidėjai pa
buvojo Vilniuje, Kaune, Tra
kuose, susitiko su kolegomis 
Lietuvos TSR žurnalistų są
jungoje.

Dariaus ir Girėno žygio minėjimai 
pasauly—dar apie filmą

Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANK SHUKAS

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Dariaus ir Girėno 
sukakties minėjimai

Mieli skaitytojai, Jūs žino
te, kad Lietuvoje labai ger
biamas Dariaus ir Girėno 
žygio atminimas. Daugelyje 
miestų rasime Dariaus •• ir 
Girėno vardo gatves, mokyk
las, įvairias įstaigas, kolū-s 
kius. Dabar, kai liepas 15 d. 
prisiminėme 
diją ir drauge didžiulį pasie
kimą aeronautikoje, tai pa
minėjo Lietuvos spauda. 
Daug straipsniųJ mačiau ne 
tik Vilniuje ir Kaune, daug 
buvo rašyta rajonų spaudoje. 
Štai apie sukaktį, apie R. 
Vabalo filmą “Skrydis per 
Atlantą” su spalvotomis nuo
traukomis straipsnius pa
skelbė plačiai skaitomi “Švy
turys”, “Jaunimo Gretos”, 
5‘Kultūros Barai”, visa eilė 
dienraščių su “Tiesa” ir kt.

Kauno istorijos muziejuje 
I’au seniai, nuo 1936^m. vie
tas kambarys paskirtas he- 
ojams atminti, ten ir “Li- 
uanikos” lėktuvo likučiai, 
aunių vyrų daiktai, rūbai, 
lokumentai ir kt.
Štai dabar ekspozicija dar 

padidinta, išplėsta ir ten 
randa vietą fijme panaudotas 
“Lituanicos” modelis. Tai tik 
rodo, kaip vykusiai specialis
tai atliko lėktuvų modeliup, 
rėikalingus filmui, kurį ma
tys milijonai žmonių.

Man buvo įdomu plačiau 
gusipažinti su to filmo kūri
mu. Apie tai nemažai galėjau 
sužinoti iš filmo kūrėjo R. 
Vąbalo.

Kas įdomu filme apie 
Darių ir Girėną

| Niekas neabejoja, kad 
tuvių publika labai domisi R. 
Vabalo filmu “Skrydis per 
Atlantą” ir jį gausiai lankys. 
Kaip bus kitur, pvz. Tar. 
Sąjungos respublikose, ar 
ten filmas bus suprastas? 
Pasirodo, filmo šimtai kopijų 
keliaus po įvairius miestus, 
mažas vietoves, žinoma, bus 
girdima ne lietuvių kalba, o 
viskas aiškinama rusų kalba. 
Tai reiškiu, kad žiūrovai ma
tys ne užrašus apačioje, bet 
girdės aiškinimus. Jau vien 
tai, kad tai aeronautikos lai
mėjimams skirtas filmas, 
trauks žiūrovus. Juk jį ma
tys ne mažiau 10 milijonų 
vien TSRS žmonių. Tai dide
lė reklama ir lietuvių žygiui 
ir lietuvių narsumui bei su
manumui.

Kalbos 
kalbama net trimis, i 
riomis kalbomis — 
lietuvių, dar opi 
Prancūzijoje girdėti prancū
zų kalba (čia puikiai pasirodo 
žinomas aktorius Regiman
tas Adomaitis). Amerikos 
scenos kalbama angliškai ir 
reikia pasakyti, anglų kalba 
puikiai skamba! Jai liudija: 
kokių puikių tos kalbos žino
vų, mokovų* esama Lietuvo
je, reikia tik džiaugtis. Ką ir 
kalbėti: lietuvių kalba skam
ba gražiai ir ne vienoje 
vietoje. Bet man buvo siur
prizas: Amerikoje, Chicagoje 
girdėti žemaičių kalba — ste
bėtis labai nereikia, nes ir 
Darius ir Girėnas, abu vyrai 
gimė Žemaitijoje, ir patys 
filmo kūrėjai iš aįcĮvyrių arti
mųjų tarpo sužinojo, kad 
tąja lietuviška tarme buvo 
kalbama ir* su draugais ir 
šeimoje ir vieno su kitu. 
Įdomu dar ir tai, kad gražiai 
žemaitiškai kalbėti daug pri
sidėjo lietuvių kalbininkai, 
kaip, filologijos daktaras 
Aleksas Girdenis, dar kon
sultavo ir Vyt. Vitkauskas.
Kiek daug autentiškumo ...

be

. . pasirodo, filme 
ii ketu- 
rjuk be 
aduose

Kai Kaune 1933 įn. liepos 
16-17 dienomis tūkstantinės

S. Darius ir S. Girėnas prie BELLANC’os aviagegužinė- 
je. —[juos vaidina R. SABULIS ir E. NEKROŠIUS]

Nuotr. Vlados Inčiūtės

minios laukė atskrendant 
didvyrių, aišku, kad tai buvo 
daugiausia kauniečiai, nors 
buvo šimtai atvykusių ir iš 
kitur..

Kas įdomu, tai, kad epizo
duose, kur pasirodo anų me
tų gyventojai, jų rūbai, mo
terų skrybėlaitės buvo visiš
kai “tip top”, taigi be jokių 
priekaištų. Dar gyvena daug 
tų, kurie prisimena anuos 
laikus ir tų laikų madas ....

(Lėktuvų modeliai ..........
Tai buvo ne juokai sukon
struoti 3 didelų lėktuvų mo
delius ir dar penkis, valdo
mus per radiją. Tai buvo 
lėktuvai Lockheed-Vega, 
prancūzų lakūnų ‘^Baltoji 
Paukštė”, Waco, Bellanca ir 
kt. Filmo direktorius R. Va
balas nepaprastai džiaugiasi 
ir labai dėkingas aviatoriams 
ne tik iš Kauno, Šilutės, 
Klaipėdos ir kitų vietų, kurie 
padėjo paruošti tuos, mode
lius. Savo darbu labai daug 
prisidėjo aviatoriai vetera
nai, įkaip R. Oškinis, Vabalo 
pavadintas aviacijos “maes
tro”, B. Karvelis, prie “Bel- 
lancos” sukonstruktavimo 
'žymiai prisidėjo V. Kei\sgai- 
la iš Panevėžio ir kt.
filmavimo darbų su pagdlba 
atėjo ir aeroflotas.

Kada gimė 
Darius ir Girėnas? d

Dabar naujiena, kuri turė
tų daugelį sudominti. Filmo 
kūrėjai peržiūrėjo daug ar
chyvų, bažnytinių metrikų ir 
nustatė, kad Girėno gimimo 
data, ypatingai metai įvai
riose lietuvių enciklopedijose 
nėra teisingi. Pasirodo, 3 
metais vyresnis. Patikrinti 
Girėno gimimo metrikai — 
Batakių Dekanate, Upynos 
bažnyčios metrikų knygoje 
įrašyta, kad Girėnas, Juozo 
Girskio ir Marcelės Martin- 
kiutės sūnus Stanislovas 
Girskis (būsimas Girėnas pa
vadintas jau Amerikoje) bu
vo gimęs 1893 m. spalo 11 d.)

Dar apie “Lituamcos 
sparnus”

Šalia R. Vabalo “Skrydžio 
per Atlantą”, ilgojo filmo, 
trumpąjį — “Lituanicos 
sparnus” sukūrė pasižymėjęs 
lietuviškų dokumentalių fil
mų meistras Robertas Ver
ba. Jau minėjau, kad čia 
matyti autentiškos, nors ne
bylios, Dariaus ir Girėno 
pasiruošimo, “Lituanicos” 
krikštijimo, pagaliau, pakili

ne

mo nuotraukos, gautos iš 
Amerikos.

Pats R. Verba yra baigęs 
kinematografijos institutą 
Maskvoje, operatorių fakul
tetą. Jo žymesni filmai: “Se
nis ir žemė” (1965), “Šimta
mečių godos” (1969), “Ciūry- 
ta—rūta” (1968) ir kt.

O filme, iš viso 20 min., kai 
kur puikios spalvos. Žiūrovai 
girdi pasisakymus įvairių 
žmonių, kurie prisimena 
abiejų didvyrių skridimą, žu
vimo aplinkybes. Iš jų pami
nėtini šie: lakūnai Stanaitis, 
Gavelis, žinomas rašytojas, 
buvęs ir aviatorium — J. 
Dovydaitis, anais metais dir
bęs talentingas filmo opera
torius Stp. Uzdonas, taip pat 
galėjome pamatyti Stepo Da
riaus žmoną ir dukrą Nijolę 
Maštarienę (gim. 1925 m.) ir 
dar kels asmenis.

Šis dokumentinis filmas 
šiais metais taip pat pradeda 
mūsų tautiečiams svarbų ke
lią po ekranus ir ne tik 
pačioje Lietuvoje. Jis būtinai 
turės atskristfir į lietuviškas 
kolonijas Amerikoje, Kana
doje ir visur tos, kur tik 
plaka jautrios lietuvių šir
dys.

Seoul, Pietų Korėja. — 
Pradedant rugsėjo 20 d. čia 
miesto centre esančioms 
krautuvėms bus uždrausta 
pardavinėti įvairius patieka
lus su šunų mėsa, kirminais 
ir kitokiais priedais, vietinių 
labai mėgiamais, bet, priei
nančiais užsieniečius. Mat šį 
rudenį čia įvyks tarpparla
mentinė konfęrencija, kurio
je bus daug užsieniečių, o 
ateityje Seoule žada įvykti 
eilė visokių kitų tarptautinių 
susitikimų. 1986 m. čia žada 
būti Azijos sporto žaidynės, 
o 1988 m. — Olimpiniai žaidi
mai.

Kasmet gausėja gulbių Alytaus pramoninio rajono tvenkinyje.
Nuotraukoje: Gulbė su savo mažyliais. ‘ V. Gulevičiaus nuotrauka

portorikieCių teatras
Prieš 15 metų pradėjęs savo egzistenciją Portorikiečių 

Keliaujantis Teatras su Renė MARQUES (Rene Markes) 3 
veiksmų drama “Vežimas” (La Carreta) šį sezoną baigia tuo 
pačiu atnaujintu ir populiariu veikalu.

Veikalo pagrindinė mintis yra ieškojimas geresnės 
socialinės padėties, bet jos nesuradus nusivilia.

Pirmam veiksme šeima kraustosi iš Porto Rico salos 
kalnuotos vietovės į San Juan miesto vargingųjų kvartalą. 
Antrame veiksme iš ten ruošiasi keltis į New Yorką. Kai 
dramos pagrindinis veikėjas tąjį miestą pavadina “svajonių 
šalimi” publikoje sukeliamas nepaprastas juokas, nes “tasai 
svajonių miestas” publikai gerai pažįstamas.

Trečiam veiksme šeima rengiasi grįžti atgal į tuos 
kalnus, kuriuos paliko, nes gyvenimas čia ne toks mielas, 
kaip buvo svajota: duktė ištvirksta, sūnus suhuliganėja ir 
“kaip maža kirmėlė graužia motinos'* širdį”, socialinio 
aprūpinimo stoka senesniesiems ir kasdieninio kąsnio 
rūpesčiai tokie dideli, kad šeimos galva pareiškia — geriau 
gyventi urve, negu bet kokiam mieste! ; ,

Šis teatras ispaniškai kalbančiųjų tarpe labai populiarus. 
Jo įkūrėjas ir direktorius yra Miriam Colon Edgar.

KURČIŲJŲ - NEBYLIŲ TEATRAS Į
Dėka 250 tūkstančių dolerių aukos šiems nelaimingie

siems buvo nupirkta specialios teatro patalpos ir pavadinta 
Nacionalinis Kurčiųjų-Nebylių Teatru. Jisai randasi Ches
ter, Conn. Anksčiau toks teatras buvo prisiglaudęs O’Neill 
Teatro Centre patalpose, Waterford, Conn. v

Spektaklių metu naudojama vaizdinė rankų kalba ir 
pantomima. Šiam teatrui veikalai specialiai kuriami, 
aktoriai parengiami specialistų mokytojų, mokančių vaizdi
nę rankų ženklų kalbą.

DŽIAZAS TARYBŲ SĄJUNGOJ
Neseniai išleitoje knygoje apie džiazą Tarybų Sąjungoj 

“Raudona ir karšta: Džiazo likimas T. S-goj” aprašoma to 
muzikinio žanro istorinė raida.

Knygos pasirodymas inspiravo imigrantus ir besilankan
čius muzikantus iš tarybinių šalių pademonstruoti koncerto 
formoje tą istorinį kelią. Koncertas įvyko Viešajame 
Teatre (Public Theatre) New Yorke.

Komentatoriais buvo knygos autorius muzikologas ir 
klarnetistas Starr ir producentas Joseph Papp. Susidomėji
mas buvo didelis.

METROPOLITAN OPERA PRADĖJO 
PARKŲ KONERTUS

Metropolitan Opera pradėjo savo 17-ąjį operų sezoną 
New Yorko parkuose. Šiais metais repertuarą sudaro 
Donizetti “Lucia di Lammermoor” ir Puccini “Bohema”!

Operos atliekamos įvairiuose parkuose koncertinėje 
formoje. Publika gali jų klausytis nemokamai.

HUMORISTŲ KONFERENCIJA
Komikų aktorių draugijos (Association of Comedy 

Artists) sušauktoje konferencijoje New Yorke dalyvavo 
komiškųjų skečų rašytojai, kabaretų ir mažosios scenos 
komikai — aktoriai, Televizijos žymesnieji komikai ir 
pradedantieji tą meną kultivuoti.

Po paskaitų ir įvairių nutarimų naujais nariais buvo 
priimtos dvi moterys komikės, trys humoristinių skečų 
rašytojai ir^du klubų, kuriuose duodama juokinga progra
ma savininkai. .

NAUJAS PANTOMIMOS TEATRAS
Trijulė, anglas, škotas ir amerikietis, studijuodami 1976 

m. Jacques Legok (Žak Legok) Mimo mokykloje, Paryžiu
je, sumanė jungti jėgas, nes visi trys buvo geri mimai, ir 
įkurti savo teatrą. Taip ir padarė. Jų teatras dabar randasi 
Londone “Moving Picture Mime Show” vardu.

Jie sujungė pantomimos ir klounados techniką, naudoja 
kaukes ir pritaikė gaso efektus savo spektakliuose. Tai 
maždaug kinematografijos pagrindu kuriami vaidinimai, 
kur įvykiai greitai keičiasi ir juda, kad žiūrovams būtų 
įdomu sekti scenoje rodomą spektaklį.

Dabar su gastrolėmis atvyko į New Yorką su dviem 
spektakliais: “Septyni Samurajai” ir apie žmogaus senėji
mo procesą “Elkitės atsargiai”. f

New Delhi. — Indijos 
premjerė Indira Gandhi pa
neigė gandus, kad būk ji 
rengianti savo sūnų Rajiv 
būti sekančiu Indijos vadu. 
Ji sako, kad, demokratijoje 
gyvenant, toks dalykas neį
manomas. Jos sūnus, kuris 
yra jos partijos generalinis 

sekretorius, šiuo metu lanko
si Tarybų Sąjungoje. Jis bu
vo priimtas TSRS vadovo 
Jurijaus Andropovo, turėjo 
susitiktimus su užs. reikalų 
ministru Gromyka ir gyny
bos ministru maršalu Ustino- 
vu.
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KANADOS ŽINIOS
Vancouver, B. C.

Petras Jokūbas Kaushakis lio bažnytkaimyje, Rokiškio
mirė

Liepos 3 dieną Petras Jo
kūbas Kaushakis mirė, atvy- 
venęs 76 metus. Nuliūdime 
paliko sūnų Petrą ir marčią, 
gyvenančius Surrey (Van
couver priemiestyje) dukrą, 
Melody ir žentą Claude Qon- 
tont, taip pat keturis anū
kus, gyvenančius Edmonton 
mieste ir brolį gyvenantį 
Ocanagan apylinkėje.

/
Kaušakis gimė ir augo 

skaitlingoje šeimoje (šeši 
broliai ir sesutė) Panemunė-

Amžinai žaliuojantis, visa
da dvelkiantis pušų aromatu 
Vingio parkas — tai svarbus 
vilniečių, o ir visos Tarybų 
Lietuvos kultūros ir poilsio 
centras. Čia rengiamos tradi
cinės dainų šventės, iškil
mingi istorinių datų paminė
jimai, sporto varžybos, kitos 
fnasinės priemonės. Daug 
Lietuvos sostinės gyventojų 
sugužėjo į Vingio parką ir 
paskutinį birželio šeštadienį. 
Juos čia atvedė nepaprasto 
turiningumo šventė — tradi
cinė visų amatų diena.
. Šis savitas renginys pratę
sė ir praturtino senas tradi
cijas, kai atjaridų dienomis 
Vilniaus ai
čių vyko liaudies dirbinių 
mugės.* Mūsų laikais liaudies 
meistrai iš visos Lietuvos 
suvažiuoja ne su savo dirbi
niais, o su darbo įrankiais ir 

ėse prie bažny-

Nuotraukoje: Drožėjų drožėjai Vytautas Ulevičius ir Ipolitas Užkurnys po 
'apdovanojimo. v Jankausko ir A. Sabaliausko nuotraukos

rajone. Į Kanadą atvyko eko
nominės depresijos laikais. 
Teko daug ko pergyventi, 
kaip jis sakydavo “ir šalto ir 
šilto’’.

Palaidotas Valley View 
Memorial Gardens, Surrey, 
B. C. su religinėmis apeigo
mis. Per laikraštį giminės 
prašė, kad vietoje gėlių, pa
siųsti aukų Cancer Society 
(Vėžio ligų tyrimo organiza-

Reiškiu užuojautą Petro 
giminėms, bei draugėms ir 
draugams. Al. G.

MEISTRU MEISTRELIAI
vietoje demonstruoja savo 
rankų įgudimą. Ir šį kartą 
gražiajame Vflniaus parke 
darbavosi verpėjėlės, ^audė
jėlės, kalviai, puodžiai dro
žėjai, pynėjai . . . Meistrai 
savo darbo vietose varžėsi, 
kas gražesnį ir didesnį puodą 
nužies, kas greičiau skulptū
rėlę išdroš, kas dailesnį raštą 
išaus . . .

Trys šimtai žmonių varžėsi 
tarp savęs, kartu parodyda
mi, kaip gimsta liaudies me
nas, kaip gaminamos plataus 
vartojimo prekės. Ir nągin- 
gose rankose prabyla medis, 
geležis, molis, linas. Kiekvie
nas meistras pasistengė pa
rodyti, ką gali padaryti gra
žiausiai. O susirinkę žiūrovai 
galėjo pasmaguriauti kaimiš
kų rūkytų dešrų, karštų deš
relių, šašlykų, įvairių pyįra-; 
gų, riestainių. Smagią visų

Pilkas cementas—šviesūs namai
Nuo seno buvo žinoma, 

kad dabartinio Akmenės ra
jono teritorijoje slūgso milži
niški klodhi kalkakmenio, 
tinkamo cementui gaminti. 
Tačiau buržuazinės santvar
kos laikais cementas buvo 
įvežamas iš Belgijos, Vokie
tijos ir kitų šalių.

Tarybų valdžios metais šis 
atokus Lietuvos pakraštys 
tapo galingos statybinių me
džiagų pramonės centru. 
Dieną ir naktį, ritmingai 
dundėdamos, čia sukasi mil
žiniškos metalinės krosnys, 
aprūpindamos cementu res
publikos statybas ir nemažai 
jo patiekdamos eksportui. s

Prie ipat sienos su Latviją), 
buvusiose Karpėnų pelkėse, 
išaugo cementininkų miestas

nuotaiką žadino estrądoje vi
są dieną groję, šokę, dainavę 
universiteto kaimo kapela, 
moksleivių pučiamųjų orkes
tras, Mokslų Akademijos 
folkloro ansamblis, Liaudies 
buities- muziejaus teatro ar
tistai. , ' Į

Lietuva garsėja sumaniais 
meistrais. Jie susibūrę į res
publikinę Liaudies męno 
draugiją. Dabar ji jungia 
2,200 laudies meno meistrų. 
ĘiekvienMs metais surengia
ma apie pusantro šimto jų 
darbų parodų.
. Kas penkeri metai Vilniuje 
vyksta visų amatų dienos. Jų 
metu patiems talentingiau- 
siems meistrams suteikiami 
garbingi Lietuvos medžio 
drožėjų drožėjo, 
puodžiaus, audėjų 
mezgėjų mezgėjos, 
verpėjos vardai.

puodžių 
audėjo, 
verpetų

“LAISVĖ

Naujoji Akmenė. Jo nebuvo 
prieškarinės Lietuvos žemė
lapyje.

Prieš trisdešimt metų 
Naujojoje Akmenėje buvo 
paleista pirmoji technologinė 
cemento gamybos linija. Da
bar “Akmenės cemento” su
sivienijimas — viena didžiau
sių šios šakos įmonių Euro
poje. Kasmet čia pagamina
ma apie keturis milijonus 
tonų cemento, daug šiferio, 
adbocementinių vamzdžių, 
kalkių, klintmilčių. Nemažai 
cemento eksportuojama į 
Kubą, Jugoslaviją, Vengriją 
bei kitas šalis.

Lietuviškas cementas gar
sėja savo kokybe. Gerinant 
jį, atliekama daug eksperi
mentų tiek laboratorijose, 
tiek gamyboje. Įdiegta efek
tyvi, moksliškai pagrįsta 
darbo ir kokybės valdymo 
sistema, taikomi visapusiškai 
apgalvoti gamybos standar
tai. Nors daug kas susivie
nijime automatizuota, gamy
bos sėkmę labiausiai lemia 
žmonių meistriškumas. Ypač 
gerai pastaruoju metu sekasi 
septintosios krosnies briga
doms, kurioms vadovauja 
patyrę mašinistai Edvinas 
Krūminas ir Stauįslovas 
Venckus. Beja, S. Venckus 
pirmauja jau ' ne vienerius 
metus, apdovanotas TSRS 
valstybine premija. S

“Akmenės • cementas” — 
aukštos darbo kultūros įmo
nė. Kad ji neterštų aplinkos, 
statant antrąjį gamybos 
kompleksą, buvo patobulinti 
filtrai, paaukštinti kaminai. 
Dulkėms gaudyti, mokslinin-

VINCAS GIEDRA

Vaikystės fragmentas
Suguldžius mus, 
jinai vakarieniauja. j
Tik ne prie stalo. į
Priekrosny. /

Stačiom. I
Gal šitaip, jai spėriau, \
nes darbo dar —

dievuliau!..

Skubiai kilnoja dešinė ranka 
medinį šaukštą, 
sodriai čepsi lūpos... 
Kairiosios rankos 

pirštai keturi 
plačiai apglėbę 
dubenėlio šoną, 
o viršų j e, 
ant jo

rantuoto krašto, 
nykštys užspaustas 
tarsi koks kablys!. t ‘

Kaulėtas riešas 
linksta nuo naštos, 
ir dubenėlis —

vifpteli, pasvyra.
Tada nykštys 
pašoka išsigandęs 
dar aukštėliau, 
o keturi jo broliai 
kiek begalėdami plačiau, tvirčiau 
apriečia

dubenėlio šoną.

Dabar šitie 
kreivi, sukurripę pirštai 
be galo primena 
pirštus didžiulio paukščio, 
negailestingai

smingančius į grobį, 
kurs gali
kas akimirką pasprukti!. .

Man merkias akys. 
Motina — išnyksta. 
O pirštai

skrieja, 
sukasi prieš veidą. 
Ir šitą vaizdą 
aš nešuos į sapną 
ir ligi šiolei

vis neprabundu. ..f

Bonn. — Fed. Vokietijos 
‘‘žaliųjų” partijos atstovai 
skelbia, kad šį rudenį atvyks 
iš Amerikos taikos aktyvistai 
ir padės jiems blokuoti JAV 
bazes, protestuojant dėl 
JAV branduolinių raketų 
dislokavimo. Tos demonstra
cijos vyks Schwasbisch 
Gmuend bazėje, kur mano
ma, kad bus dislokuotos Per- 
shsing-2 raketos, nors kol 

kams padedant, pasitelktas 
ultragarsas. .

Susivienijime labai daug 
dėmesio skiriama žmonių 
darbo ir poilsio sąlygoms 
gerinti, sveikatai saugoti. Jo 
teritorijoje yra dvi valgyk
las, erdvus medicinos punk
tas, jaukūs poilsio kambariai 
ir buitinės patalpos. Vasarą 
kasmet apie pustrečio tūks
tančio cementininkų ir jų 
šeimų narių dalį atostogų 
arba poilsio dienas praleidžia 
turistinėje bazėje prie srau
niosios Virvytės, arba “Ait
varo” poilsio namuose Palan
goje. Nenutraukdami darbo, 
1,400 cementininkų kasmet 
gali pasigydyti įmonės profi
laktoriume. Čia įrengti pur
vo vonių, fizioterapijos kabi
netai, jsigyta nemažai mo
dernios gydymo ir diagnosti
kos aparatūros, pacientus 
aptarnauja aukštos kvalifika
cijos medikai.

Kartu su gamykla, jos 
žmonėmis auga ir gražėja 
cementininkų miestas — 
Naujoji Akmenė. Darbinin
kai gyvena jaukiuose dau
giaaukščiuose namuose, 
mieste yra kultūros ir sporJ 
to, keli prekybos centrai, 
kino teatras, plaukymo ba
seinas. Jauniesiems akme- 
niečiams pastatyti vaikų dar
želiai, mokyklos.

Pilkas Naujosios Akmenės 
cementas sušvinta naujais 
mūrinės Lietuvos namais. 
Per trisdešimt metų čia jo 

' pagaminta tiek, kad užtektų 
| pastatyti miestui, turinčiam 
daugiau kaip dešimt milijonų 
gyventojų. A. Norvaišas

kas vietovė laikoma paslap
tyje. *

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekretorius Javier Perez de 
Cuellar ruošiasi kelionei į 
Pietų Afriką. Jis konferuos 
su Pretorijos vyriausybe ir 
su vadovais organizacijos, 
kuri jau eilę metų veda kovą 
už pietvakarių Afrikos (ki
taip vadinamos Namibija) 
nepriklausomybę.
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Dailininkas Kazimieras Žoromskis. Nuotr. V. Kapočiaus

x Vilniuje Viešintis iš Jungti
nių Valstijų atvykęs vyres
niosios kartos lietuvių daili
ninkas Kazimieras Žoroms
kis surengė respublikos sos
tinėje savo darbų parodą. 
Liepos 1 d. ji atidaryta 
Lietuvos TSR dailės muzie
jaus rūmuose.

Profesorius K. Žoromskis 
dailės mokėsi Vilniuje. Vė
liau jis gyveno ir kūrė Ispa
nijoje, Kolumbijoje, Jungti
nėse Amerikos Valstijose. 
Daugelį savo drobių tapyto
jas padovanojo Tarybų Lie
tuvos muziejams. Šie pa
veikslai ir išstatyti Vilniuje 
surengtoje parodoje.

Parodos atidaryme dalyva
vo didelis būrys dailininkų, 
kultūros ir meno veikėjų, 
“Tėviškėš” draugijos atsto
vai.
AUKSO MEDALIS 
UŽ FILMĄ

Garbingą apdovanojimą iš 
Bulgarijos sostinės parsivežė 
vilniečiai kinematografinin

Džiaugsmo rūpestėliai

sukanka

Telšiečių darbininkų. Eu
genijos ir Igno Abelkių try
nukams^ mėnesį 
aštuoneri metukai. Visi trys 
sėkmingai baigė pirmąją kla
sę — džiaugsmas mamai ir 
tėčiui. Mokytoja pabarė už 
paryškintą judrumą — rū
pestėlis mamai. Gyvumo vi
siems trims broliukam!?* tik
rai nestinga. Nelengva jiems 
išsėdėti ramiai visd pamoką. 
Ogi rajono pionierių rūmų 
choreografinės grupės va
dovas būtent ir giria broliu
kų gyvsidabriškumą — visa-

# Skotas išvydo >clni4 sa
vo kambaryje ir paklausė:

— O jūs kaip eis patekote?
— Pro kaminu.
Seimininkas siekė t 

bet velnias sugriebė 
rarvkos.

elefono,
ii už

kai. Neseniai Sofijoje įvyku
sioje tarptautinėje filmų apie 
architektūrą apžiūroje Lietu
vos kino studijos juosta “Ge
riau kaip mieste” įvertinta 
aukso medaliu, pinigine pre
mija ir diplomu.

Šis spalvingas mokslo po
puliarinimo filmas pasakoja 

lapie Lietuvos kaimo staty
bas, šiuolaikinį ■ mūrinį Ne
muno kraštą, pasižymintį sa
vita architektūra. Filmo sce
narijų parašė ir pastatė reži
sierius V. Imbrasas drauge 
su operatoriumi Z. Putilovu.

Pažymėtina, kad konkur
sas Sofijoje buvo įtrauktas'į 
tarptautinės apžiūros —; bie
nalės “Interarch-83” progra
mą. Konkursui buvo pateikti 
33 filmai iš dešimties šalių.

Tai jau antras filmo “Ge
riau kaip mieste” apdovano
jimas. Antrąją premiją jis 
pelnė pernai ketvirtoje są
junginėje filmų apie archi
tektūrą apžiūroje, kuri įvyko 
Maskvoje. J. Žukauskas

da nuotaikingi, visada miK- 
lūs šokėjai.

Kęstutis, Gediminas ir Min
daugas — jauniausi Abelkių 
šeimoje. Jie turi tris brolius, 
kurie mokosi vyresnėse vi
durinės, profesines technikos 
mokyklos klasėse.

P. URVAKIS
Telšiai

R. Eilunavičiaus nuotraukoje: 
„Masčio" fabriko darbininkė 
Eugerfija Abelklenė $u jauniau
siais Šeimos džiaugsmais ir rū
pestėliais.

— Maldauju, neskambinkite 
kunigui! — sušuko jis.

— Kuo čia dėtas kunigas? 
Aš noriu paskambinti kamin
krėčiui ir pasakyti, kad jam 
rytoj jau nebereikės ateiti.
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DETROIT, MICHIGAN
Klaida ’

“Laisvėje” Detroito Žinio
se buvo pranešta, kad buvusi 
detroitietė Adelė Klimavičie
nė nusipirko apartmentą St. 
Peter sburge, Floridoj ir bu
vo duotas jos telefonas. Įvy
ko klaida. Telefonas atspaus
dintas klaidingai . Dar kar
tą jos draugams pranešu jog 
ji dabar gyvena 3123 — 29th 
Avenue North, St. Peters
burg, Florida, 33713, o jos 
telefonas yra 1-813-327-2500. 
Ji yra labai pasiilgusi savo 
draugų Detroite ir norėtų su 
jais susirašinėt arba telefonu 
pasikalbėt.

Viešnia iš Floridos
Detroitietė Mary Budgin 

Kįng gyvena Miami Beach, 
Floridoj jau per daugeli me
tų. Gegužės 31 d. ji buvo 
atskridus i Detroitą pas savo 
sūnų John King, gyvenanti 
su žmona Indian Village, 
Detroite. Mary viešėjo visą 
mėnesi ir liepos 3 d. išskrido 
atgal namo. Buvo malonu su 
ja pabendraut.

Filmą Clevelande
Detroitiečiai ir chicagiečiai 

turėjo progą pamatyt filmą 
kurią susuko Tar. Lietuvoj 
detroitietis Albinas Bubne
lis, pagelbstint žmonai Su
san. Tas filmas nepaprastai 
gražus. Kapų puošimo są- 
vaitgalj gegužės mėn. Albi
nas Bubnelis su žmona Susan 
ir su Juozu Belūnu ' buvo 
nuvykę i Clevelandą ir savo 
filmą ten parodė didelei lie
tuvių grupei. Žinoma, filmas 
visiems patiko. Ateityje gal 
Bubnelis turės progą jį paro
dyt dar kitose vietovėse.

Įdomus balius
Jau buvo pranešta jog ge

gužės 22 d. Antanas Bubne
lis pabaigė mokslą vidurinėje 
mokykloje ir ateityje įstos į 
Universitetą. Ta proga, jo 
tėveliai Albinas ir Susan 
Būbneliai jam surengė balių 
Detroito Lietuvių klube bir
želio 25 d. Susirinko daug 
giminių ir draugų, ir visi 
smagiai praleido vakarą prie 
visokių vaišių. Baliuje daly
vavo ir didžiuma Klubo val
dybos, nes Albinas Bubnelis 
yra naujiems nariams peržiū
rėti komisijoj ir veiklus Klu
be.

Prieš pabaigą pasirodė 
naujas Klubo patarnautojas 
Kęstutis Garelis. Pirmą kar
tą matėm jį dirbantį už baro, 
jis nepaprastai gabiai vi
siems patarnavo. Būtų gerai, 
kad Kęstutis pasiliuosuotų 
nuo visų kitų darbų ir pagel
bėtų Klubui kaip patarnauto
jas. Klubas tuomet tikrai 
būtų laimingas.

Klubo susirinkimas
Detroito Lietuvių klubas 

buvo susirinkęs savo mėnesi
niam posėdžiui birželio 26 d. 
Dalyvavo daug narių. Po su
sirinkimo buvo vaišės^kurias 
prirengė Antonette darelis. 
Virtuvėje pagelbėjo Emma 
Rye.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks sekmadienį, liepos 
24 d. 10 vai. ryto. Liepos 
mėn. turi penkis sekmadie
nius, bet Klubo susirinkimas 
bus ketvirtame, t. y. liepos 
24 d. Tai bus pusnMinis 
susirinkimas. Tą dieną galė
sime permainyt konstituciją, 
jei bus reikalas. Visi nariai 
dalyvaukite.

Buvo išvykę
Birželio l9 d. Minnie Tvas

ka ir sesutė Ann Maezes 
buvo išvykusios į Las Vegas, 
kur įvyko National Bowling 
Tournament. Jos tame tur
nyre dalyvavo ir išbuvo apie 
dešimtį dienų.

Klubiečiai Stewart Riddell 
ir jo žmona Angie buvo iš
vykusios į Californiją aplan
kyt savo dukrelę Cheryl ir 
jos šeimą.

Suęjp vieni metai
Klubo iždininkė Birutė Ve- 

geliūtė Jeske pranešė, jog 
liepos 4 d. suėjo vieni metai, 
kai gimė jos anūkas Matthew 
William Jeske, ta proga lie
pos 3 d. jo tėveliai, Michael 
ir Judy Jeske jam surengė 
balių. Žinoma, jubilijantas 
gal nesuprato kas vyksta, 
bet visi svečiai ir grandma 
Birutė turėjo smagią popie
tę.

Sugrįžo iš Lietuvos
Klubietis Vincas Kirvela 

buvo “Laisvės” ekskursija 
išvykęs į Tar. Lietuvą. Išvy
ko birželio 11 d. sugrįžo 
birželio 25 d.

Vincas sakė kad jau penk
tas kartas lanko savo gimti
nę ir visuomet mato gražiai 
klestinčią Lietuvą. Šį kartą 
aplankė savo sesutę Adelę 
Bagdonienę kuri yra virš 90 
metų amžiaus, gyvena su 
sūnum Vladu Bagdonu ir jo 
žmona Ukmergėj. Ten pra
leido keletą dienų. Taipgi 
aplankė savo brolio sūnų 
Kazimierą Kirvelą, gyvenan
tį Biliūno gatvėje, Kovarske. 
Jis yra technikas, dirba 
Anykščiuose. Jo žmona Van
da slaugė. Sakė visi jos gimi
nės linksmai gyvena; nieko 
jiems netrūksta. Jam viešna
gė gerai pavyko ir buvo 
gerai nusiteikęs.

Sugrįžo iš Vakarų
Detroito Lietuvių klubo iž

dininkė Birutė Vegeliūtė

Jeske buvo išvykusi pavan- 
dravot kelioms savaitėms į 
vakarines valstijas. Mašiną 
vairavo jos pusbrolis Julius 
Rudys, su jais važiavo Birutė 
tės draugė lonne. Iš Detroito 
pasūko į pietus ir aplankė 
Kentucky olas; iš ten buvo 
įspūdingame mieste New Or
leans, Loiusiana; pradėjo 
sukt į vakarus ir atsidūrė 
San Antonio, Texas; vėliau 
Carlsl 
aplan 
bad 
Colorado Springs, Colorado; 
vėliau į Wyoming valstiją. 
Buvo valdžios miškuose ir 
matė juodus kalnelius bei 
Mt. Rushmore prie CusterĮ 
South; Dakota; iš ten vyko į 
Wisconsin valstiją, kur laivu 
plauktojo pamatyt Wisconsin 
Dells ir pagaliau per Chicagą 
sugrįžo į namus birželio 26 d. 
Važinėjo 5,600 mylių. Sakė 
praleido linksmai dienas, bet 
sugrįži 
vargę.

bad, New Mexico, kur 
kė^pagarsėjusias Carls- 
olas; iš ten važiavo į

namo pusėtinai pa-
Stefanija

MOTERYS PRIE VAIRO

Saudo Arabijos moterys 
žengė į priekį emancipacijos 
keliu: įjoms -leista vairuot 
automobilį. Karalystės mal
dininkų ir vakufų ministerija 
leido joms mokytis automo- 
kyklose ir net vairuoti krovi
ninį transportą. Tačiau mi
nisterijos potvarkyje pabrė
žiama, lįad prie vairo sėdinti 
moteris 
apsirengusi, and veido neturi 
turėti kosmetikos žymių”. Ir 
vis dėlto Saudo Arabijoje 
moterys jau palaipsniui 
įtraukiamos į šalies ekonomi
nį gyvenimą.

* * * 
Sukas, verda, kunkdliubja^.. 
Šaltinukas tarp kalhų, 
Bėga, raitos, tolin puola 
Savo šaltu gaivumu.

privalo būti kukliai

Bėga, tryška šaltinėlis 
Mano tėviškės laukų, 
Neša gilu vandenėlį 
Ligi Nemuno bangų.

* * *
Dar vis menu aš tavo veidą 
Ir mielaš kibirkštis akių, 
Kai tolidos saulė 

tąsyk leidos,
O mes keliavome kartu.

Šnabždėjo tąsyk tavo lūpos 
Švelnutį žodį tą “myliu”. . . 
Ir šiandien,

po našta suklupus, 
Lyg tolių aidą jį girdžiu.

Dar vis jaučiu aš tavo ranką, 
Kai mano plaukus kedenai, 
Ir tą širdies plakimą tankų, 
Kada mane apkabinai.

St. Petersburg, Fla.
Birželio 4 d. Klubo salėje 

įvyko klubiečių susirinkimas. 
Jį pravedė Klubo preziden
tas .Valys Bunkus. Klubo 
valdyba pateikė veiklos pra
nešimus.

V. Bunkus paminėjo, kad 
gegužės mėnesį Klubo rengi
niai buvo sėkmingi. Šiuo 
metu Klubas gerai gyvuoja, 
narių stovis vidutinis. Jis 
taip pat pranėšė, kad šiemet 
turėsime ilgesnes atosto
gas —Į tris mėnesius, nes 
keletas klubiečių Klube dirba 
verkimo metu atsakingus 
darbus per apie 9 mėnesius, 
ir jiems reikia;pailsėti.

Pranešimus pateikė iš Klu
bo veiklos ir kiti valdybos 
nariai bei renginių komisija.

Susirinkimas* pranešimus 
užgyrė.j

V. Bunkus visiems organi
zacijų nariams palinkėjo ge
ros sveikatos, laimingų atos
togų. Pailsėję jtris mėnesius 
susirinksime į Klubą spalio 
mėnesio pirmą dieną.

Pabaigus susirinkimą t šei
mininkės pavaišino skaniais 
valgiais. Po pietų Helenos 
Janulytės vadovybėje Dai
nos Mylėtojų choras atliko 
dainų programą, paskui sekė 
muzika, šokiai iki vakaro.

Dainos Mylėtojų choristai 
atostogaus tris mėnesius.

Birželio 30 d. į Lietuvių Pi
liečių salę susirinko choris
tai, jų šeimos bei Choro 
draugai-rėmėjai. Susirinko 
palinkėti choristams linksmų 
laimingų atostogų.

Šeimininkės: V. Kuzmic- 
kiene, H. Chaplikienė, Stella 
Daraškienė. Joms pagelbėjo 
Juozas ir Bronė Vaitkai ir 
Stasys Kuzmickas. Šie visi 
šaunūs kulinarai pagamino 
įvairių valgių. O svečių buvo 
gražus būrys, 
gėrė ir dėkojo 
skanius valgius.
v Vėliau Choro
Stasys Kucmickas trumpai 
kalbėjo, linkėjo choristams ir 
svečiams sveiko ir gero poil
sio.

Helena Janulytė taip pat 
linkėjo visiems linksmai pra
leisti atostogas. Keletą žo
džių tarė ir Valys Bunkus. 
Palinkėjo choristams ir vi
siems pobūvio dalyviams 
sveikų ir laimingų atostogų.' 
Priminė, kad nepamirštų visi 
susirinkti į Klubą spalio mė
nesio pirmąją dieną.

Visi valgė, 
virėjoms už

pirmininkas

VESTUVĖS

Malvinos ir Prano Bručų duktė Maria,gyvenanti Richmond 
Hill, N. Y. birželio piėn. 11 d. susituokė su Edmund John 
Meyer,gyvenusiu Bayridge-Brooklyn, N. Y., Holy Child, 
Jesus bažnyčioje, Richmond Hill, N. Y.

Vaišės įvyko Andres Restaurane, Bayridge, Brookly- 
ne. Svečių atsilankė 160. Jaunavedžiai buvo išvykę poves
tuvinei kelionei aplankyki įžymias, istorines Amerikos 
vietas. Jie apsigyveno Bensonhurst, Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Konstancija Karpavičienė
Mirė /

1974 m. liepos 2^d.
Mes jos labai pasiilgome ir jos niekados nepamir

šime. Visados ji bus mūsų širdyse.
OLGA —duktė ir vyras CHARLES
EDWARD—sūnus
RONALD—anūkas ir jo žmona GERRY 
NICOLE — proanūkė 
MATTHEW - proanūkas

Dar vis jaučiu aš tavo lūpas 
Prie veidd

priglaustas stipriai, 
Ir veido šypseną švelnutę, 
Menu žodžius,

kuriuos sakei. . .

Dar vis mėnu aš tavo veidą 
Ir mielas kibirkštis akių . . . 
Dažnai, kai saulė 

toliuos leidžias
Senais jausmais

as gyvenu . . .
Kęstutis Balčiūnas

Birželio 18 Lietuvių Pilie
čių salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas.

Jį pravedė kuopos pirmi
ninkas Stasys Kuzmickas.

Stasys apie tris savaites 
viešėjo Tarybų Lietuvoje, 
tad kuopas parengime jį pa
vadavo sekretorė Bronė 
Vaitkienė.

Finansų sekr. J. Andrulie- 
nė ir kuopos iždininkas Juo
zas Vaitkus pateikė kuopos 
finansų stovų, o iš renginių 
pranešima pateikė Pranas 
Mockapetris. Pranešimai 
priimti.

Pabaigus susirinkimą, šei
mininkės pavaišino skaniais 
pietumis.

Po pietų paminėta tėyų 
diena. į ’’

Stasys Kuzmickas sveikino 
tėvus, jiems linkėjo geros 
sveikatos, ilgiausių metų.

Paskiau Stasys kalbėjo 
apie save! viešnagę Tarybų 
Lietuvoje; Sakė, labai paten
kintas savo kelione. Lietuvos 
žmonės labai draugiški. Sta
sys pasimatė su giminėms 
bei pažįstamais. Visur buvo 
gražiai priimtas. Ir kaip dai
nininkas 'buvo pakviestas 
dainuoti Vilniaus vyrų 
“Aido” choro koncerte.

Pabaigęs kalbėti, Stasys 
perdavė širdingus linkėjimus 
mūsų organizacijų nariams 
nuo Alberto Laurinčiuko ir 
Generolo Prano Petronio. 
Narių vardu širdingas jiems 
ačiū. Stasiui taip pat teko; 
dalyvauti Antano Bimbos lai
dotuvėse, kurios buvo labai 
įspūdingos ir ilgai bus prisi
mintos.

Po Stasto kalbos, Helenos 
Janulytės vadovybėje Dai
nos Mylėtojų choras padaina
vo keletą dainelių. Stasys 
Kuzmickas dainavo solo. 
Dainos buvo skirtos tėvams 
pagerbti. I

Gegužės mėnesi į St. Pete, 
buvo atvykęs svečias iš Ta
rybų Lietuvos — odų ga
myklos Plungės pramonės 
direktorius Egidijus Bulovas. 
Svečias Floridoje viešėjo sa
vaitę laiko.- Jį globojo P. ir 
A. Aleknai. Svetys buvo at
silankęs ir į mūsų Klubą. 
Svečias paprašytas pakalbėti 
apie Tarybų Lietuvą ir jos 
žmonių gyvenimą. E. Bulovą 
papasakojo daug apie dabar
tinį socialistinį kultūringą 
gražų Lietuvos žmonių gyve
nimą. Jis sakė, kad dar mano 
plačiau pakeliauti po mūsų 
garsiąją Ameriką. Atsisvei
kinęs pasakė iki pasimatymo 
Lietuvoje.

Mirė Jonas Siurba
Liepos 19 d. Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimo cent
rui Queenso policija pranešė, 
kad buvo rastas negyvas jo 
bute Jonas Siurba. Tiek da
bartiniu laiku galima pasaky
ti. Šią žinią pranešė LDS 
Centro Sekretorė Amelia 
Yuskovic, kuri bandys susi
siekti su Jono Siurbos gimi
nėmis Lietuvoje.

Mirė
Birželio 30 d. mirė ilgame

tis Maspetho gyventojas Ka
zimieras Bagočiūnas. Jis iš 
Lietuvos atvyko pas dėdę 
Petrą Bagočiūną ir ilgus me
tus gyveno Maspethe bei

Maspetho apylinkėje. Jis bu
vo vedęs Ievos Mizarienės 
sesutę Oną, kuri mirė 1927 
metais, palikdama mažytę 
dukrelę. J.i išaugo Tamuly- 
nų šeimoje.

Per paskutinius (apie 10) 
metų Kazimieras gyveno pas 
dukrą New Yorko valstijoje 
netoli Albany.

Kazimierą ištiko priepuolis 
ir po beveik savaitės ligoni
nėje mirė, sulaukęs 86 metų 
amžiaus.

Skaitykite
ir renkite

"Laisvę”

Count us in!

Plungės odų gamyklos 
direktorius Egidijus Bulava

Egidijus įteikė mūsų Klu
bui lietuviškų suvenyrų, 
taipgi ir asmeniškai įteikė 
Klubo prez. V. Bunkui; šir
dingas jam ačiū.

V. Bunkienė

G. KRYŽEVIČIŪTE

Kai tu sugrįši
Dangaus mėlyne 

žaizdas aprišiu—
Ir tu sugrįši. Nartio sugrįši

MIAMI, FLA.
L. S. Klubas ieško mirusiųjų artimųjų giminių 

sekančių mirusių Klubo narių: Į
Ivandusky John Clerensi, gyveno 3268 S. W.

25th Terr., Miami, Fla.

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

ASHFIELD, MASS.

Teklė Nukas
Liepos 2 d., sulaukusi 96 metų amžiaus.

Liko giliame nuliūdime vyras Paul, duktė ir 
žentas Alice ir Douglas Chandler, anūkas Richard ir 
anūkės Sarah ir Rebecca; taipgi giminės Lietuvoje.

Nick šireika, adresas nežinomas.
Frank Kvedaras, adresas nežinomas.
Chas. Savickas, gyveno 71 School St., Roxbury, 

Mass.
Simoų Katrina, gyveno 65 Washington Ave., 

Miami Ėeach, Fl.
Joseph Aleksaitis, gyveno Essex, Conn.
Joseph & Veronica Zuperko, gyveno 220 S. 18 

Ave., May wood, Ill.
Prašome čia pažymėtuosius mirusiųjų L.S.K. 

narių gimines arba kas žino apie juos į šį 
paieškojimą atsiliepti. Būsime dėkingi už informa
cijas. Atįsiliepti adresu: Lithuanian Social Club, 

į 2610 N. y. 119th St., Miami, Fla. 33167.

Kad paukštėm lėktų 
į žemę mintys,

Laukų šaltiniais 
tave gaivinsiu.

O kad alkio 
niekuomet nejaustum,

Tu duonos gausi— 
motinos džiaugsmą.

Ir vakarą tylų, vakarą šviesų 
Ant slenksčio 

pavargęs tu atsisėsi.

Iš tolių tolių protėvių balsą 
Kaip gaudžiantį varpą 

saulėn iškelsi.

Žvilgsnis paskendo 
dangaus mėlynėj—

Čia—tavo žemė, 
tavo gimtinė!

This was the spirit ex
pressed at a meeting at 
which the program of going 
“HipTech” on the part of the 
“Daily World” to reach ever 
larger sections of the Ameri
can people.

Present were the editors 
and; personnel of the many 
progressive language news
papers and organizations. 
They represented the Ukrai
nian, Russian, Hungarian, 
Jewish, Estonian, Lithuani
an, Carpatho-Russian.

The representatives of the 
language newspapers, whose 
newspapers have already 
existed 80,\70 and 60 years, 
from experience know the 
need of a people’s daily 
newspaper such as the “Dai
ly World.” Despite the fact 
that most of these newspa
pers and their administra
tive apparatus are called 
upon to raise in the neigh
borhood of $50,000 yearly to 
keep publishing their pro
gressive press, they ex
pressed solidarity with the 
“Hi-Tėch” committee in rea
lizing its goal of raising 
$500,000 by August 31, 1983.

The decisipn by the “Daily 
World” to buy a compute
rized system will allow them 
to improve and expand their 
paper. As they have stated 
they are going “Hi-Tech” to 
bring working people the 
high powered fighting paper 
needed to help fight for jobs, 
peace and equality.

With unemployment re
maining high and no pros
pect of a revoery for the 
unemployed: with the war 
danger heightening; with af
firmative action gains of na
tionally oppressed' pedple 
and women under fire, we 
also believe, now is the time 
for all working people to 
clasp hands and knock out

Reaganism and win new an
ti-monopoly measures.

We are also aware of the 
role being played by the 
burgeois nationists, many of 
whom joined hands with the 
nazis and fascists during 
World War II and aided in 
the murder of millions of 
innocent people during the 
temporary occuption of the 
nazi hordes and their colla
borators.

We therefore, knowing of 
the horrors of war want to 
make our contribution to 
enable the people’s newspa
per, “Daily World” achieve 
its goal to raise $500,000 for 
the “Hi-Tech” equipment.

The Progressive Ukraini- 
an-Americans have accepted 
a goal to raise $25,000 to aid 
in this worthy endeavor. 
With cash already turned in 
of $19,647.50 and pledges of 
$3,000. They have almost 
completed their goal to raise 
$25,000.

Other nationality groups 
are in the process of starting 
their campaign to aid in this 
worthy people’s task.

Through the pages of your 
worthy newspaper we ap
peal to you, to help the 
“Daily World” fulfill its goal 
in raising $500,000 by 
August 3L 1983.

Whether it’s $5,000, 
$1,000, $500, $100 or any 
amount, your contribution 
will aid in the all important 
struggle against a thermonu
clear holocaust which could 
destroy our planet. Your 
contribution could strength
en £he friendly relations 
which are needed today.

Betwee our people and the 
peoples of the Soviet Union 
and the Socialist and peo
ple’s countries.

For the Nationality Press
M. Hanusiak, Sec’y




