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Buvęs JAV 
ambasadorius 

kaltina
Washington. — Buvęs 

JAV ambasadorius Salvado
re Robert E. White, liudyda
mas Kongreso komitete, pa
teikė duomenų apie tai, kad 
prez. Reagano administracija 
ignoravo jai pateiktas žinias 
apie “mirties būrių” daly
vius.

White tvirtino, kad šiuo 
metu Amerikoje, Miami 
mieste, gyvena šeši egzilai 
salvadoriečiai, kurie vado
vauja Salvadore veikian- 

• tiems vadinamiems mirties 
būriams. Jie remia Salvado
ro kraštutinių dešiniųjų na
cionalistų partijos vadą ir 
kandidatą į būsimus šalies 
prezidentus — Roberto 
d’Aubuisson. White taip pat 
sako, kad tasai asmuo ne tik 
suplanavo, bet ir įvykdė 
1980 m. arkivyskupo Oscar 
Arnulfo Romero nužudymą. 
Tasai dvasininkas buvo dide
lis kritikas visų, kurie veikia 
su kairių dešiniųjų grupe.

Pagal turimą informaciją, 
tie šeši Salvadoro egzilai 
Salvadore turėjo milžiniškus 
plotus žemės, kurios dalies 
jie neteko per neseniai pra- 

. vestą žemės reformą, bet 
vistiek dar tos žemės nema
žai turi, nes ją išdalijo savo 
giminaičiams.

Buvęs ambasadorius White 
dabar profesoriauja Bostone.

įvairios žinios
New Delhi. — Visoje šiau

rinės Punjabo valstijos daly
je buvo sustojęs bet koks 
judėjimas, sikų vadovams 
paskelbus vienos dienos ge
neralinį streiką. Sikai per 
pastaruosius porą metų spo
radiškai organizuoja visokias 
demonstracijas, reikalauda
mi regioninės autonomijos. 
Tai jau ketvirtas iš eilės 
protestas nuo pereitų metų 
balandžio mėn. kai min. 
pirm. Indira Gandhi ir sikų 
vadai buvo sutarę klausimą 
diskutuoti, bet prie pasitari
mų niekad neprieita.

Johannesburg. — Katalikų 
arkivyskupas Dennis Hurley 
spaudos konferencijoje pra
nešė, kad South African 
Council of Churches parengė 
pranešimą apie Pretorijos 
režimo prievartinį juodųjų 
gyventojų ir vadinamų azi
jiečių perkeldinėjimą. Paaiš
kėjo, kad tarp 1960 ir 1982 
metų Pretorijos režimas 
prievartos būdu perkėlė 3.5 
milijonų žmonių. Šiuo prane
šimu norima sujudinti žmoni
jos sąžinę. Jo tekstas bus 
išdalintas bažnyčių atsto
vams ir Pietų Afrikos parla
mento nariams.

Boston. — Nors prez. Rea
gano administracija teigia, 
kad neturima duomenų, kad 
Amerikoje būtų bado, priva
čia iniciatyva sudarytosios 
komisijos pranešimas rodo 
kitaip. 112 puslapių doku
mentas teigia, kad badas 
Amerikoje yra ir nuolatos 
bujoja.

Kaltinamas nedarbas ir 
prez. Reagano administraci
jos netinkama vidaus politi
ka. Naujosios Anglijos komi
sijoje buvo atstovai iš moky
tojų, gydytojų, religinių ir 
socialinių grupių veikėjų.

Kviečia prie pasaulinių paliaubų
per 1984 II etų Olimpinius žaidimus

Sarajevo, Jugoslavija . — 
Bendrai išleistame atsišauki
me į pasaulio šalis Los Ange
les meras Tom Bradley ir 
Sarajevo miesto tarybos pre
zidentas Ugljesa Uzelac pa
ragino pasaulį, pagal senovės 
graikų tradiciją, per šių me
tų olimpinius žiemos ir vasa
ros žaidimus laikytis paliau
bų.

Žiemos žaidimai prasidėjo 
šį trečiadienį Sarajeve, Ju
goslavijoje, o vasaros žaidi
mai vyks Los Angeles mies
te, Amerikoje.

Dviejų olimpinių miestų "— 
Sarajevo ir Los Angeles — 
piliečių vardu tiedu merai 
pakvietė viso pasaulio šalių 
lyderius per žaidimų laiko
tarpį susilaikyti nuo bet ko
kios karinės akcijos.

“Mes kviečiame tą laiko
tarpį padaryti taikos perio
du, kada ir visi pasaulio 
žmonės pasektų šių jaunų 
atletų pavyzdžiu rungtis be 
priešiško nusistatymo”, — 
apeliavo Bradley ir Uzelac.

Jiedu cpabrėžė, kad, atsi
žvelgiant į branduolinio karo 
grėsmę, yra būtina atgaivin
ti senosios Graikijos tradici
ją, paskelbiant paliaubas 
tarp kovojančių šalių.

Žiemos žaidimuose, kurie 
yra iš eilės keturioliktieji, 
dalyvauja apie pusantro 
tūkstančio atletų iš 49 val
stybių.

Madrid. — Vyriausybei 
siekiant apjungti kai kurias 
laivų statyklas ir plieno lie
jyklas, ko pasėkoje sumažės 
darbų, uostų darbininkai or
ganizuoja protesto demon
stracijas. Vasario pradžioje 
apie 300 tūkst. darbininkų 
įvairiuose uostose buvo išėję 
į gatves. Buvo susirėmimų 
su policija.

' JAV ir Brazilija 
atnaujino karinius 
ryšius .

Brazilija. — Vasario 6 d. 
JAV valstybės sekretorius 
George Shultz ir Brazilijos 
užs. reikalų ministras Rami
ro Elisio Saraiva Guerreiro 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
Brazilija galės pirktis nau
jausią Amerikos technologiją 
savo augančiai ginklų pramo
nei. Ji galės ir eksportuoti 
ginklus.

Ta proga pasirašyti ir kiti 
susitarimai, kurie anksčiau 
buvo parengti penkių gru
pių, pradėjusių savo darbą 
po prez. Reagano apsilanky
mo Brazilijoje 1982 m. gruo
džio mėnesį. Tie susitarimai 
liečia ekonominį ir mokslinį 
bendradarbiavimą.

Lisbon, Portugalija. — Čia 
ruošiamasi konferencijai, ku
ri įvyks balandžio 13-16 die
nomis ir skiriama aptarti 
taikos reikalams Centrinėje 
Amerikoje. Daugiausia dė
mesio bus skiriama Nikarag
vos viešam skundui, kad 
prez. Reagano administracija 
nusistačiusi Nikaragvos re
voliuciją sunaikinai. Konfe
renciją rėngįa 12 organizaci
jų, vadinamų nevyriausybi
nių, priklausančių Jungti
nėms Tautoms.

Uždegam Olimpinė ugnis Kosevo stadione, oficialiai 
atidarant žiemos olimpinius žaidimus, vykstančius Jugosla
vijos mieste Sarajevo.

Du Amerikos astronautai 
“vaikščiojo” erdvėje

Houston. — Nepaisant to, 
kad nepavyko paleisti sateli
tus, kurie nepataikė į numa
tytą orbitą ir dėl to nurašo
mi, Challenger dešimtojo 
skrydžio reikšmė pabrėžiama 
tuo, kad pirmą sykį žmogui 
pavyko visiškai be jokių sai
tų su erdvėlaiviu pavaikščio
ti erdvėje.

Pirma erdvėlaivio įgulos 
narys Bruce Candless, o pa
skui Robert Stewart, atsi
jungę nuo erdvėlaikio, erd
vėje praleido po 90 minučių. 
Naudodamiesi specialiai su
konstruotais aparatais, kurie 
aprūpinti raketomis pasi
stumti norima kryptimi, jie
du 175 mylių aukštyje virš 
Žemės kartu su erdvėlaiviu 
lėkė 17,500 mylių per valan
dą greičiu. Į misijos centrą 
jie raportavo ką matė. Abu
du stebėjosi, kaip puikiai 
atrodo Žemė iš erdvės, iden
tifikavo Floridą ir kitus geo
grafinius taškus.

Dar neskelbiama, kokius 
bandymus erdvėje atliko tie- 
du astronautai, bet jau kal
bama, kad šita patirtis bus 
naudinga ateityje, .kai pri
sieis taisyti erdvėlaivį ar ko
reguoti satelitų kryptį.

Astronautų pasivaikščioji
mą erdvėje rodė Žemėje 
esantiesiems prie erdvėlaivio 

Astronautas Bruce Candless, su specialiu skridimo aparatu 
ant nugaros, “vaikšto” erdvėje, kartu skrisdamas su 
erdvėlaiviu.

pritaisytos TV kameros. Ma
tomumas buvo labai geras.

Po aštuonių dienų Challen
ger vasario 11 d. turėtų 
nusileisti ten, iš kur pakilo, 
ir tai pirmą sykį — Cape 
Canaveral, Floridoje. Anks
čiau nusileisdavo Kalifornijo
je. Ta proga spauda primena 
ir daugiau “vaikščiojusiųjų” 
erdvėje, bet jie buvo prisi
jungę kabeliu prie erdvėlai
vio.

Pats pirmasis žmogus, 
vaikščiojęs erdvėje, buvo ta
rybinis kosmonautas Aleksei 
Leonov. Jis 1965 m. kovo 18 
d. 10-čiai minučių buvo išsto
jęs iš erdvėlaivio Voschod-2.

Tų pačių metų kovo 23 d. 
pirmasis amerikietis astro
nautas Ed White 21 minutę 
praleido erdvėje, išėjęs iš 
erdvėlaivio Gemini 4. 1969 
m. liepos 18 d. amerikietis 
Neil Armstrong buvo pirma
sis ’žmogus, iškėlęs koją į 
Mėnulį.

Dabar, be jokio kabelio 
atsiradęs erdvėje, tik su 10 
milijonų dol. vertės skridimo 
aparatu ant nugaros, Bruce 
McCandless į Žemę raporta
vo: “Tai galėjo būti mažas 
žingsnis Neil (Armstrongui), 
bet man tai nepaprastai rizi
kingas reikalas”.

Planuoja masinius 
protestus prieš 
Marcos

Zamboanga, Filipinai. — 
Vasario 8 d. Agapito Aquino, 
jaunesnysis nužudytojo Fili
pinų lyderio ir buvusio sena
toriaus Benigno S. Aquino 
brolis, pranešė, kad masiniai 
protestai bus rengiami, ligi 
prez. Marcos sutiks sumažin
ti savo galią.

Mitinge, kuriame dalyvavo 
5,000 demonstrantų, Agapito 
Aquino (pabrėžė, kad bus 
boikotuojamas darbas mo
kyklose ir fabrikuose, kas 
galės suparalyžuoti visą ša
lies sistemą. Jis kaltino, kad 
prez. Marcos Filipinus prive
dė prie bankroto.

Reikalaujama, kad prez. 
Marcos paskelbtų amnestiją 
politiniams kaliniams ir nu
stotų naudoti savo galią leisti 
įstatymus įsakymų keliu.

Santiago. — Užsienio rei
kalų ministras pareiškė, kad 
Čilė neišvarys buvusio nacio 
Walter Rauf f, kaip to prašo 
Izraelis, kuris nori tą buvusį 
karininką patraukti į teismą 
už žydų žudymą II Pas. karo 
metu. Rauff dabar yra 77 m. 
amžiaus ir nuo 1958 m. 
gyvena Čilėje.

Socialistinės darbo unijos Šaukia 
Europos darbo žmonių suvažiavimą

Proga. — Bulgarijos, Če
koslovakijos, Vokietijos De
mokratinės Respublikos, 
Vengrijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Tarybų Sąjungos 
darbo unijų atstovai išleido 
atsišaukimą į visos Europos 
dirbančiuosius ir jų darbo 
unijas, kviesdami sušaukti 
bendrą suvažiavimą. Jo tiks
las, — aptarti taikos ir nusi
ginklavimo reikalus, norint 
išvengti branduolinio karo.

Savo atsišaukime socialis
tinių šalių darbo unijų vadai 
sako, kad jie pilnai pritaria 
Europos darbo unijų kovai 
prieš karą ir yra įsitikinę, 
kad bendras visų troškimas 
esąs pasiekti taikos ir lais
vės. Tai jau pakankamai įro
dęs pastaraisiais metais pasi
reiškęs visaeuropinis judėji
mas prieš karą ir ginklavi
mąsi. Šitai įrodę ir tai, kad 
darbo žmonės nesą pasiryžę 
kapituliuoti prieš karinius 
reakcinius sluoksnius, ir kad 
jie nenusileis.

“Europa yra mūsų namai, 
— sakoma atsišaukime, — ir 
mūsų visų rūpestis yra bend
ras, kaip išsigelbėti nuo karo 
grėsmės. Šiuo metu yra 
svarbu kovoti už tai, kad 
būtų sulaikytas tolimesnis 
JAV branduolinių raketų 
dislokavimas Vakarų Euro
poje ir kad tos raketos, 
kurios jau ten yra, būtų ati
trauktos. Šitai sudarytų są
lygas sugrįžti prie bendrų 
nusiginklavimo pasitarimų, 
prie pasitikėjimo tarp tautų 
atnaujinimo, prie Europos 
išgelbėjimo nuo branduolinės 
pražūties”.

Atsišaukime reiškiama 
i

mintis, kad toks Europos 
dąrbo unijų suvažiavimas 
kreiptųsi į šiuo metu Švedi
jos sostinėje Stockholme po
sėdžiaujančią Europos šalių 
Helsinkio susitarimų pratęsi
mo konferenciją ir jai pa-

Mirė Tarybų Sąjungos 
vadovas Jurijus Andropovas
Maskva. — Tass paskelbė, 

kad TSRS Komunistų parti
jos Centro Komitetas, TSRS 
Aukščiausioji Taryba ir 
TSRS Ministrų Taryba pra
nešė, jog vasario 9 d. mirė 
Jurijus Andropovas. Jis bu
vo TSRS Komunistų partijos 
CK gen. sekretorius ir Tary
bų Sąjungos prezidentas. Mi
rė po ilgos ir sunkios ligos.

Reiškiant užuojautą velio
nio artimiesiems ir visiems 
Tarybų Sąjungos žmonėms, 
pabrėžta, kad Jurijus Andro
povas buvo ištikimas tarybi
nės liaudies sūnus ir jo nu
veikti darbai ir nuopelnai 
Komunistų partijai ir Tarybų 
Sąjungai niekad nebus už
mirštami.

Andropovo laidotuvėmis 
rūpinasi komitetas, kuriam 
vadovauja CK narys Kon
stantin Cernenko. Laidotu
vės įvyks ateinantį antradie
nį. Velionio palaikai bus pa
laidoti Kremliaus sienoje.

Viso pasaulio šalių vyriau
sybių vadovai ar jų atstovai 
ruošiasi dalyvauti laidotuvė
se. JAV prezidentui Reaga- 
nui atstovaus vicepreziden
tas Geroge Bush.

reikštų Europos darbo žmo
nių valią.

Pasitarimai dėl tokios 
Europos šalių darbo unijų 
sušaukimo jau prasidėjo tarp 
socialistinių šalių darbo uni
jų.

Peking. — Kinijos vyriau
sybė nutarė atnaujinti su 
Olandija pilnus diplomatinius 
santykius, pastarajai pasiža
dėjus nepardavinėti ginklų 
Taiwanui.

Naujai užvirė kovos Libane

Pastarųjų savaičių neramumai Libane vėl pareikalavo 
gausių civilių gyventojų aukų ir šimtus paliko be pastogės. 
Nuotraukoje šiitų moterys, talkinančios šiitų milicijai, 
kovojančiai su oficialios kariuomenės daliniais, kurie 
visiškai išstumti iš Vakarų Beiruto.

Jurij Andropov

Lenkijoj pakeltos 
maisto kainos

Varšuva. — Nepaisant 
protesto, valdžia pakėlė 
maisto kainas 10-čia procen
tų. Pradžioje buvo numatyta 
kainas pakelti 15%, bet susi
laikyta, kai paaiškėjo, jog 
esama smarkaus vartotojų 
pasipriešinimo. Kainos pa
keltos gaminiams kurie yra 
racionuojami, kaip pvz.: 
kiaulienai ir sviestui. Valdžia 
aiškina, kad pakėlimas buvo 
reikalingas atsverti subsidi
joms, kurias jai reikia įdėti į 
tų produktų gamybą.

Lenkija šiuo metu yra sko
linga užsieniui, daugiausia 
Vakarams, arti $30 bilijonų. 
Bet Vakarams nutraukus pa
galbą, kaip valdžios pareigū
nai aiškina, dabar teks rem
tis Tarybų Sąjunga ir socia
listinio bloko šalimis. Lenkiją 
į tą ekonominį chaosą atvedė 
užsienio, daugiausia Ameri
kos, remiami buvusios Soli- 
darnošė unijos veiksmai.
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Rinkimai Nikaragvoje
Washingtonas nuolat ^artoja, kad Nikaragva negali būti 

skaitoma demokratine /valstybe, nes ten nevyksta parla
mentiniai rinkimai pigai Vakarų demokratijų modelį. 
Tiesa, kad nuo to laiko,' kai Sandinistinio fronto vadovauja
ma liaudis nuvertė Spmozos diktatūrą, ten dar neįvyko 
rinkimų į parlamentą./Bet toks yra revoliucijų charakteris: 
po galios perėmimo 
išvystoma valdymo 
periodu demokratija 
komitetai, revoliucini 
valdybės, tvarkoma c 
ūkis .... /

Dabar atėjo laikas 
prie bendrų parlamentinių rinkimų. Paskelbta, kad opozici
nėms partijoms buyo garantuota propagandos laisvė, kad 
joms bus duota pa 
programomis per 
paskelbė tik vieną 
kad rinkimai galėti

1 Ir kas atsitiko?
Washington© dirig 
truojasi Hondūro 
masinius puolimus prieš teisėtos Nikaragvos valdžios 
kariuomenę. Iš Hondūro pusės priešiška aviacija pradėjo 
smarkinti puolimus. Tas viskas buvo daroma, tikslu nepri
leisti prie taikingų demokratinių rinkimų Nikaragvoje. 
Kitaip sakant, Reagano administracijos ČIA daro viską, 
neleisti demokrątijai stabilizuotis Nikaragvoje, nes tada ji 
prarastų priekabę, kodėl ten pravedama intervencija.

Komunistų kandidatai
Kaip žinia, Amerikos Komunistų partija jau paskelbė 

savo kandidatus į prezidentus ir vice-prezidentus: prezi
dentiniu kandidatu yra Gus Hall, vice prezidentinė 
kandidatė — /Angela Davis. Šie du JAV darbininkų 
judėjimo veteranai yra gerai pažįstami mūsų skaitytojams.

' Gus Hali, Komunistų partijos generalinis sekretorius, yra 
senesnės kartos darbininkiško judėjimo veikėjas, kuris 
pašventė visą savo gyvenimą Amerikos darbo žmonių 
reikalui. Jis yra kilęs iš industrinių Vidurvakarių, suomių- 
švedų imigrantų darbo žmonių šeimos sūnus. Jis tokiu 
būdu atstovauja Amerikos liaudies pačią širdį: industrinę 
darbininkiją./ Angela Davis, žymiai jaunesnė, moteris, 
negrė, intelektuale, atstovauja tas kitas sveikas jėgas 
mūsi^tautoje, kurios kartu su darbininkija savimi perstato 
ateities viltį Amerikoje. Angela Davis pagarsėjo prieš 
dešimtmečius kaip bebaimė kovotoja už savo rasės, už 
moterų, už/jaunimo ir visų darbo žmbnių interesus. Ji greit 
rado keli
vadovybės/ pačiame priekyje. Hali ir Davis kartu simboli
zuoja ateitįies Ameriką.

Bet yr
žmonių nori žinoti, kaip galima vienu metu raginti balsuoti 
už komunistus, ir tuo pačiu laiku teigti, kad reikia būtinai 
nugalėti Reaganą išrenkant žmoniškesnį prezidentą — 
suprask 
atrodo, 
rinkiminėje kampanijoje, komunistei turi du lygiagrečiu 
tikslu: jie nori, kad kuo daugiau žmonių susipažintų su jų 
idėjomis ir programa ir, kad labiausiai susipratę darb(/ 
žmonės balsuotų už juos, tokiu būdu pabrėždami, kad 
socializmo siekis lieka gyvas mūsų šalyje. Bet komunistai 
taipgi žino, kad jų gyvas žodis priešrinkiminėje kampanijo
je padeda išaiškinti masėms, kad vyriausias pavojus yra

jma laiko, iki naujai susitvarkoma, 
procedūra. Tuo tarpu pereinamuoju 
auga iš apačios: renkami vietiniai 

;s tarybos, miestų ir apskričių savi- 
emokratiniu pamatu pramonė, žemės

ir valdžia paskelbė, kad rengiamasi

kankamai laiko prabilti į žmones su savo 
televiziją, radiją, spaudą .... Valdžia 
sąlygą: šalyje turės būti maždaug ramu, 
į vykti laisvai, demokratiniai.
Lyg atsakydami į tuos valdžios planus 
jiojami ginkluoti būriai, kurie koncen-

ir Costa Ricos pasienyje, pradėjo

name ištrauką iš “Tiesos”.

SAUSIS
Pasibaigė didžiausias tuolaiki

nės Italijos istorijoje teismo pro
cesas — byla dėl Aldo Moro 
nužudymo. 32 teroristai nuteisti 
kalėti iki gyvos galvos.

Mirties bausmė Mao Czeduno 
našlei Czian Cin ‘ir buvusiam 
KKP CK politinio biuro nariui 
Cžan Cunclao pakeista laisvės 
atėmimu iki gyvos galvos.
VASARIS

Fašistinis nusikaltėlis' Klausas 
Barbjė-AHmanas išsiųstas iš Bo
livijos { Prancūziją, ..kuri seniai 
reikalavo jį išduoti. '

Pasaulio tautos pažymėjo hit
lerinių fašistų sutriuškinimo prie 
Stalingrado 40-ąsias metiises.

Teherane suimta grupė Irano 
liaudies partijos vadovų.

Kipro prezidentu vėl išrinktas 
S. Kiprianu.
KOVAS

Pirmalaikius rinkimus j VFR 
bundestagą laimėjo konservaty
viųjų partijų — krikščionių de
mokratų sąjungos Ir socialinės 
krikščionių sąjungos blokas.

Delyje įvyko neprisijungusių 
šalių valstybių Ir vyriausybių va
dovų VII konferencija.

Paskelbti draugo J. Andropo
vo atsakymai j „Pravdos" kores
pondento klausimus. Juose TSKP 
ir Tarybų valstybės, vadovas ko
mentavo R. Reigano pareiškimą 
apie naują JAV karinę politiką.

Paskelbtas Tarybų Sąjungos 
vyriausybės pareiškimas dėl pa
dėties Artimuosiuose Rytuose.
BALANDIS

Paskelbtas tarybinių moksli
ninkų laiškas visiems pasaulio 
mokslininkams. Jame raginama 
kovoti už taiką.

Tarybų Sąjungos vyriausybė 
paskelbė pareiškimą dėl JAV 
politikos pasaulinio vandenyno ir 
jo turtų naudojimo klausimais.

Pasaulio tautos pažymėjo V, 
Lenino gimimo 113-ąsias metines. 
GEGUŽĖ

Iš Kampučijos Išvestas eilinis 
kontingentas Šioje šalyje esančių 
Vietnamo savanorių karių.

Pasirašytas vadinamasis „Liba
no ir Izraelio talkos susitarimas". 
Sį farsą Inspiravo Vašingtonas.

Tarybų Lietuvoje vyko drau
gystės savaitė, skirta LTSR ir 
VDR Erfurto apygardos bendra
darbiavimo 20-mečlul.

į Komunistų partiją ir ji dabar stovi jos

ir konkretiškų-praktiškų klausimų. Daugelis

demokratą? Į tą klausimą reikia atsakyti. Mums 
ad čia prieštaravimų nėra. Dalyvaudami prieš-

je pade 
palikti Reagano administraciją prie vairo, ir jieį tokiu būdu 
tiki, kad 
komunis
pirmoji pareiga, ir jos balsuosi už pažangesnius, demokrati
nius kandidatus.

Jugoslavijos komunistai
Jugoslavijos komunistų sąjungos CK prezidiumo pirmi

ninkas p. Markovičius davė interviu agentūrai Tanjug, 
kuriame palietė Jugoslavijos komunistų sąjungos veiklą, 
kuria siekiama išspręsti aktualias šalies socialines ir 
ekonomines problemas. i

Jis pabrėžė, kad JKS yra pagrindinė Jugoslavijos 
visuomenės idėjinė ir politinė jėga ir kad jai tenka 
tiesioginė atsakomybė už darbininkų klasės interesų 
įgyvendinimą, Jugoslavijos Socialistinės Federatyvinės 
Respublikos tautų vienybės stiprinimą. Šiais inetais JKS ir 
jos Centro komitetas pagrindinį dėmesį skyrė kovai už 
ekonomikos stabilizavimą. Tai daryti, pasakė D. Markovi
čius, mus įpareigojo JKS XII suvažiavimo nutarimai ir 
“ilgalaikė ekonomikos stabilizavimo programa”. Pasiekta 
tam tikrų rezultatų pramonėje ir užsienio prekyboje. 
Sumažintas mokėjimų balanso deficitas.

Kartu
“nebuvo 
socialinė 
sprendžikmi pribrendę visuomeniniai ir ekonominiai klausi
mai. Taį, kaip nurodoma interviu, sukėlė tam tikrą 
gyventoji nepasitenkinimą.

D. Markovičius pareiškė, kad ateinantys metai turės 
lemiamą reikšmę “ekonomikos stabilizavimo” uždavinių 
įgyvendinimui. Todėl Komunistų sąjunga turi atkakliai 
siekti, kad, remiantis JKS XII suvažiavimo nutarimais ir 
“stabilizavimo programa”, būtų įvykdyti iškelti uždaviniai.

plačiosios masės, kurios dar nepasirengusios sekti 
us, supras, kad reaganizmo sutriuškinimas yra jų • • • v w . -

tas mokėjimų balanso deficitas.
jis pažymėjo, kad 1983 metais Jugoslavijoje 
įvykdyta o, kas buvo užplanuota”. Paaštrėjo

5 problemos. Nepakankamai organizuotai buvo

Jaudinantys susitikimai Kretingos žemėje

Praėjusią vasarą „Tiesos" 
redakcija buvo gavusi Balta
rusijoje gyvenančios Anos 
Felberg-PuČkovos laišką. 
Ana prašė padėti surasti 
Kaunu, Sakinių šeimas iš 
Kretingos rajono. Didžiojo 
Tėvynės karo metais ją Ir 
jos sūnelĮ šios šeimos slėpė 
nuo hitlerinių okupantų. Pra
ėjusių metų rugpjūčio 21 d. 
„Tiesoje" išspausdintoje apy
braižoje „Didvyriškumas be 
monumentų" buvo papasako
ta apie Anos FeĮberg-Pučko- 
vos ieškomų kretingiškių 
patriotinį poelgį. Sužinojusi 
rūpimus > adresus, Ana Fel- 
berg-Pučjkova apsilankė Kre
tingoje;

Tą dieną, kai turėjo atvyk
ti Alia, Kretingos rajono Pa- 
dvarių kaime gyvenančių 
kolūkiečių pensininkų Julijos 
ir Antano Sakinių šeimoje 
lyg bičių avily buvo didelis 
sujuddmasf ^Paruoštas šventi
nis stalas, visi pasipuošę. Su
sirinko dukterys su vyrais, 
anūkais.

Štai ir laūktoji viešnia. Ji, 
trumpai žvilgsniu perbėgu
si visus, žengia prie Julijos 
ir Antano Sakinių. Keturias
dešimt metų pakeičia žmo
nes, tačiau širdies balsas at
randa — tai jie kažkada bu
vo Anai antraisiais tėvais.

— Mano brangieji, ma
myte, tėveli!

Glaudžiu ratu juos apsupę 
artimieji matė džiaugsmo 
ašaras ir patys jaudinosi.

— Anu&ka., ir tavo plaukaL 
pabalo, — perbraukė Julija’* 
Sakinienė per Anos galvą; 
kuri kažkada žibėjo jaunys-" 
tės atšvaistais.

— Ne tiek jau daug gėrė 
teko mano dąljąi, brangieji, 
— guodėsi Aną.

Ilgai, ilgai tą vakarą Sa
kinių bute negeso šviesos. 
Seniai nesimatę žmonės pri
siminė praeitį^ verkė ir dai
navo, pasakojosi apie vai
kus, džiaūgėsi anūkais. Ana 
kitaip ir nesikreipė j Saki
nius, kaip, mamyte, tėveli. 
Ką gi, Sakiniai šešias dukras 
užaugino, tegul Ania — bus 
septintoji!
/

“LAISVĖ”

Paskelbtas Tarybinės vyriau
sybės pareiškimas dėl branduoli
nės ginkluotės apribojimo Eu
ropoje.

Viljamsberge (JAV) vyko sep
tynių stambiausių kapitalistinių 
valstybių vadovų susitikimas.
BIRŽELIS

Parlamento rinkimus Didžiojoje 
Britanijoje laimėjo konservatorių 
partija.

JAV pirmą kartą išbandė naują 
tarpžemyninę balistinę raketą 
„MX".

Prahoje vyko taikos šalininkų 
Pasaulinė asamblėja.

Libane vyko ginkluoti susirėmi
mai tarp atskirų palestiniečių 
organizacijos/ „Fafh" ginkluotų 
būrių. į
LIEPA '

Tarybų Sąjungos vadovybės 
/kvietimu j Maskvą atvyko VFR 
federalinis kancleris H. Kolis ir 
VFR federalinio kanclerio pava
duotojas, užsienio reikalų mi
nistras H. D. Genšeris. |vyko Ta
rybų Sąjungos ir Vakarų Vokie
tijos derybos.

Čikagoje vyko nacionalinis 
JAV bedarbių suvažiavimas.

Kanados vyriausybė sutiko, 
kad šalyje būtų bandomos Ame
rikos sparnuotosios raketos.

Pentagonas Išbandė lazerin) 
ginklą.
RUGPJŪTIS

Prisaikdinta nauja Italijos vy
riausybė, kuriai vadovauja Ita
lijos socialistų partijos politinis 
sekretorius Betinas Kraksis.

Įvyko „Taikos žygls-83" Os- 
las-Nlujorkas-Vašingtonas.

Amerikos žvalgyba Įvykdė 
grubią provokaciją Tarybų ša
lies Tolimuosiuose Rytuose.

Gvatemaloje Įvyko karinis 
perversmas. | valdžią atėjo 
nauja chunta, vadovaujama Os
karo Umberto Mechljos.

Aukštutinėje Volfoje Įvyko
karinis perversmas. Valstybės 
vadovu tapo kapitonas Tomas 
Sankara.
RUGSĖJIS

Paskelbtas TSKP CK Generali
nio Sekretoriaus, TSRS Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo Pir
mininko J. Andropovo pareiški
mas, kuriame Įvertintas JAV 
administracijos vykdomas tarp
tautinis kursas.

Į Angliją atvežti pirmieji du 
branduoliniai užtaisai Amerikos

Prisiminė tą vakarą Ana, 
kaip ją Sakiniai pas save iš 
Dimitravo koncentracijos sto
vyklos pasiėmė, kaip tary
binio karininko žmoną glo
bojo ir sūneliui gimus.

Kitą viešnagės Kretingoje 
dieną Aria aplankė Kretingos 
apylinkes. Nuvyko ir į jos 
širdžiai brangų Virkštininkų 
kaimą. Ten prieš karą sto
vėjo pasieniečiai, ten gyveno 
ir ji su vyru. Ėjo Ana lėtai® 
žingsniais kaimo vieškeliu, 
spausdama prie krūtinės 
lių puokštę. Ji akimirkai grįp 
žo į jaunystės dienas.,.

— Vietos čia kaip ir ma
no gimtojoje Baltarusijos Po
lesėje, — kalbėjo Aną Šaki
niams. — Nuostabūs, brangūs 
ir šio krašto žmonės.

Ana Felberg-Puokova pa
dovanojo Kretingos 21-osios 
vidurinės kaimo profesinės 
technikos mokyklos muziejui 
savo vyro nuotrauką ir pa
pasakojo, kaip ši nuotrauka 
iš kulkų suvarpyto jos vyro 
p- tarybinio karininko — 
lauko krepšio pateko į vietos 
Valstiečio rankas.

Yra Kretingoje Nežinomojo 
kareivio kapas, uždengtas 
juodo marmuro plokšte. Ir 
čia apsilankė viešnia. Ana 
padėjo tartum kraujo lašai 
raudonus žiedus, glostė šal
tą juodą marmurą. Ilgai ilgai 
susimąsčiusi ir nuleidusi gab 
vą stovėjo ji prie Nežinomo
jo kareivio kapo. Gal ir jos 
Vyras čia guli. Jed ne Šaki
nių ištiesta pagalbos ranka, 
ir ji, ir jos sūnelis, kuris 
dabar pats dviejų vaikų tė
vas, būtų tapę hitlerinių oku
pantų auka.

Pasimatė Ana ir su Igno 
Kauno šeima, kuri hitlerinės 
okupacijos metais daug pa
dėjo persekiojamoms tarybi
nių karininkų žmonoms, ku
rį laiką slėpė Anos sūnelį 
Michailą. Taurios širdies 
žmogaus Igno Kauno jau ne
bėra gyvo. A. Felberg-Pučko- 
vą aplankė jo amžino poilsio 
vietą Kretingos kapinėse.

Vytautas RIMGAILA 

sparnuotosioms raketoms.
Masinės antiraketinės demons

tracijos vyko Vakarų Vokietijoje.
Baigtas Madrido susitikimas. 

35 valstybių delegacijos pasira
šė jo baigiamąjį dokumentą.

Karibų jūroje paskelbta nauja 
nepriklausoma valstybė — Sent 
Kristoferio Ir Nevio federacija.

Pradėjo darbą SNO Generali
nės Asamblėjos 38-oji sesija.
SPALIS

Maskvoje įvyko 800-tūkstantlnė 
antikarinė dėmonstraclja.

JAV įvykdė nusikalstamą in
tervenciją prieš nepriklausomą 
Grenadą.

Didelė somosininkų gauja Įsi
veržė į Nikaragvą. Nikaragvos 
kariuomenė davė deramą atkirtį 
įsibrovėliams.
LAPKRITIS

VFR bundestagas priėmė nu
tarimą, lėidžiantĮ bazuoti naujas 
branduolines raketas Vakarų 
Vokietijos teritorijoje.

JAV karo aviacijos bazėje 
Grinem Komone (Didžioji Bri
tanija) dislokuotos pirmosios 
sparnuotosios raketos.

Nutrauktos , TSRS ir JAV . de
legacijų derybos dėl branduoli
nės ginkluotės apribojimo Euro
poje.

Paskelbtas TSKP CK Generali
nio Sekretoriaus, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko J. Andropovo pareiš
kimas dėl JAV branduolinių ra
ketų dislokavimo Vakarų Euro
poje.

JAV prezidentas R. Reiganas 
lankėsi Japonijoje ir Pietų Ko
rėjoje.
GRUODIS

Argentinos prezidentu tapo 
Raulis Alfonsinas.

Atėnuose vykęs Europos ben
drijų tarybos posėdis (jame da
lyvavo valstybių ir vyriausybių 
vadovai) pasibaigė rietenomis.

Turkijoje sudaryta nauja vy
riausybė, kuriai vadovauja tėvy
nės partijos generalinis pirmi
ninkas Turgufas O žala s.

Japonijoje įvyko pirmalaikiai 
rinkimai Į žemuosius parlamento 
rūmus. Nors liberalai demokra
tai patyrė pralaimėjimą, ministru 
pirmininku vėl išrinktas J. Naka- 
sonė.

Iš Tripolio miesto (Libanas) 
evakuoti 4 tūkstančiai palesti
niečių karių.

Sveikiname
Vasario . 5-oji — aka

demiko JUOZO JUR
GINIO 75 metų Jubilie
jaus diena.

Jubiliato jaunystė anaip
tol nebuvo rami. Verž
lus anykštėno kelias J 
mokslą, revoliucinė veik
la, bendradarbiavimas ko
munistų spaudoje, studi
jos Kauno universitete ir 
4 metai kalėjimo... Vėliau 
jis — „Lietuvos žinių" 
korespondentas Stokhol
me ir LKP CK tarpinin

kas ryšiams su Kominterno 
Vykdomuoju komitetu. 
Atkūrus Tarybų valdžią, 
Jis — Meno reikalų val- 

t dybos viršininko pava
duotojas. Pergyveno sun
kius okupacijos metus, 
buvo patekęs į gestapo 
rūsį; pačiam teko pasis
kaityti užjūryje išspaus
dintą nekrologą...

pokšiu Akademijoje J. 
Jurginis atsidėjo feoda
lizmo istorijos tyrinėji
mams. Kas nežino jo kny
gų „Baudžiavos įsigalėji
mas Lietuvoje", „Lietuvos 
valstiečių Istorija", „Lie
tuvos meno istorijos bruo
žai", „Lietuvių kultūros ’ 
istorijos bruožai" (pasta
roji — su I. Lukšaite), 
gausių mokslo populiari
namųjų knygų Ir straips
nių. Jam suteiktas LTSR 
nusipelniusio mokslo vei
kėjo vardas, triskart pas
kirta LTSR valstybinė 
premija.

Linkime Jubiliatui lai
mingų metų, geros svei
katos ir sėkmės užsimo
tuose Lietuvos Metrikos 
publikavimo ir kituose 
darbuose.

Vytautas MERKYS
“Kultūros Barai”
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Lietuvoje koncertavo anglų pianistas, tarptautinių kon- ' 1 
kursų laureatas Peter Donohue.

Nuotraukoje: Peter Donohue po koncerto duoda vilnie
čiams autografus. V. Gulevičiaus nuotrauka

JAV IR UNESCO
Jungtinių Tautų Švietimo, 

mokslo ir kultūros klausimų 
organizacija (UNESCO) buvo 
įkurta 1946 metų lapkričio 4 
dieną. UNESCO tikslai, api
brėžti jos Įstatuose — padėti 
saugoti taiką ir saugumą 
skatinant mokslą ir kultūrą, 
visuotinę pagarbą teisingu
mui, teisei, žmogaus teisėms 
ir visų pasaulio tautų pagrin
dinėms laisvėms, be rasės, 
lyties, kalbos ir religijos 
skirtumo.

Siekdama šių tikslų, 
UNESCO padeda plėtoti sa
vitarpio supratimą ir tautų 
savitarpio pažinimą, panau
dodama tam visas bendravi
mo priemones.

Nuo pat UNESCO gyvavi
mo pradžios Jungtinės Ame
rikos Valstijos stengėsi pa
jungti šią organizaciją savo 
interesams. Ir buvo laikai, 
kai JAV pavykdavo primesti 
savo nuomonę UNESCO 
priimamiems nutarimams. 
Tačiau vėliau šioje organiza
cijoje pasikeitė jėgų santy
kis, ji pradėjo aktyviau siek
ti tikslų, kurie apibrėžti jos 
Įstatuose. Susidūrusi su tuo, 
kad nuolat didėja pasiprieši
nimas JAV diktato politikai, 
Reagano administracija pra
dėjo vis dažniau šantažuoti 
UNESCO ir jai grasinti.

Analogiškai elgiasi Wa- 
shingtonas ir Jungtinių Tau
tų Organizacijos atžvilgiu. 
Baltųjų rūmų nepasitenkini
mas J. T. nutarimais yra 
suprantamas: paskutinėje 
Generalinės Asamblėjos sesi
joje JAV dažnai atsidurdavo 
visiškoje izoliacijoje spren
džiant svarbiausius politinius 
klausimus. Ir tai dar kartą 
liudija, kad dabartinės JAV 
administracijos politika visiš
kai prieštarauja humanišku
mo ir geros valios princi
pams, kuriais remiasi J. T. 
savo veikloje ir kurie įrašyti 

S T A S f B U C E V | C I E N £

Raudoni putinai

Aš paukščio balsą savyje turiu. Ir žvėrį. 
Ir tylumą miškų. Ir laukymių erdves. 
Žuvų geltonos akys blausiai žėri 
Many, gelmėj, tamsoj. Bijau savęs,

Nes jų visų ir gyvastį, ir geismą — 
Išsilaikyt, ištverti — kaip save jaučiu. 
Kaip muziką, vos girdimą ir keistą, 
Kaip salsvą kvapą jūržolių karčių.

Ko lauki iš manęs, tu laumės žirge žalias? 
Ar nuo manęs, ar į mane skrendi?
Danguj ir virš vandens, ir tyloje bežadėj 
Ar, be manęs, ką nors dar atrandi?

Raudoni putinai. Iš tolo žiba 
Jų uogos virš pasaulio begalybės... 
Ėreli po dalgiu, ko tu blaškais — 
Gyvybė tik tokia visais laikais. . .

II -

Raudoni putinai. Jų uogos žiba 
Raudonai virš pasaulio begalybės. 
Aštrėja vandeny lydekų pelekai, — 
Iš džiaugsmo ar iš baimės surikai,

Kad vėl baltai pragydo ievos baltos,
Kad spalio vėjas apie langus baldos, 
Kad vėl tokie raudoni putinai, 
O tu nesupranti ir nežinai,

Nei to, kas amžinai pasaulyje kartojas, 
Nei to, kas tavyje prapuola amžinai.

.ivystan- 
aktyviai 
pagandi-

jos Įstatuose.
TSKP Centro Komiteto 

Generalinis Serketorius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas 
Jurijus Andropovas savo 
rugsėjo 28 d. Pareiškime 
pabrėžia: “Dabar Washingto
ne kartu su morale pamina
mos ir elementarios manda
gumo taisyklės, rodoma ne
pagarba ne tik valstybiniams 
veikėjams, bet ir Jungt. 
Tautų Organizacijai”.

Čia vertėtų priminti, kad 
Jungtinės Valstijos įvairiose 
šalyse, tarp jų ir be 
čiose, nepaprastai 
realizuoja savo pr< 
nius diversinius projektus, 
vadinamąją “Demokratijos ir 
viešosios diplomatijos pro
gramą” ir “Pagalbos demo
kratijai programą”. Šiais 
projektais dangstomas! sie
kiant perorientupįi įvairius 
besivystančių (salių^mstitu- 
tus, tarp jų ir valstybinius, 
kad jie veiktų, atsižvelgdami 
į JAV interesus. Siekdamas 
savo tikslų, Wąshingtonas 
naudoja ir mokslo,.kultūros, 
švietimo, informacijų, litera
tūros ir kitus kanalus. Tokia 
veikla nesuderinama su kil
niais principais, kuriuos pa
skelbė UNESCO ir J. T.

JAV nutarimas nuo 1984 
m. gruodžio 31 d. išeiti iš 
UNESCO tik pabrėžia Baltų
jų Rūmų nepagarbą šiems 
principams. Ir <jabar, kai 

. padidėjo tarptautinis įtempi
mas, kai tautos, siekdamos 
išvengti branduolinės kon
frontacijos, naudoja visas ga
limybes tarptautiniam bend
radarbiavimui stiprinti, pa
reiškimas dėl išėjimo iš 
UNESCO sudėties dar kartą 
paliudija, kaip mažai JAV 
administracija vadovaujasi 
geros valios ir sveiko proto 
sumetimais, formuodama sa
vo politiką. Vladas Burbulis
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“KŪRYBINIAI 1 
JAUNIMUI”

“Literatūrą ir Menas’’ 
praeitų metų gruodžio 24 d. 
numerį pašventė “kūrybi
niam jaunimui’’, — atspaus
dinta daug naujos jaunųjų 
poezijos pavyzdžių: Dalios 
Dubickaitės, Aurelijaus Ka- 
takevičiaus, Vytauto Lands
bergio, Vlado Daškevičiaus, 
Roberto Danio,! Liudviko Ja
kimavičiaus, Julio Kelero, 
Virginijaus Gasiliūno.

Vladas Braziūnas aprašė, 
kad įsisteigė jaunųjų rašyto
jų sekcija Panevėžyje. Pasi
rodo, kad tokios sekcijos 
įsteigimas ne toks jau pa
prastas dalykas, — neužten
ka, kad susieitū būrelis jau
nų žmonių, kurie save skaito 
rašytojais ir įsieigtų sekci
ją — juos turi tokiais pripa
žinti jų vyresni kolegos. Bra
ziūnas rašo: i

Panevėžio, Anykščių, Bir
žų, Kupiškio, Ukmergės lite
ratai, iš kurių dvidešimt ga
biausių dabar jau oficialiai 
vadinami jaunaisiais rašyto
jais, ir šiandien, matyti, su
virpa prisiminę tą dieną — 
lapkričio 24-ąją, kai viltingai 
pačių parinktus jų kūrybos 
pavyzdžius nagrinėjo tam ty
čia atkalęs būrys tokių poetų 
(įvardinti 8 poetai, 3 prozi
ninkai ir vienas kritikas]

Kaip ta sekcija augs ir 
vystysis? Dabar jau pati sek
cija spręs, ką priimti ir ne
priimti naujais nariais — 
tam paskirti du kuratoriai, 
E. Mezginaitė ir Narečio- 
ms. Bet vyresniųjų balsas 
vis vien dar bus girdimas: 
LTSR rašytojų sąjungos 
konsultantas M. Karčiauskas 
pataria jauniems kurato
riams.

Tame pačiame numeryje 
telpa keturi interviu su teat
ro meistrais, Regimantu 
Adomaičiu, Galina Jackevi
čiūte, Vytautu Paukšte ir 
Vladimiru Jefremovu, ku
riuose jie pasisako apie jau
nuosius talentus teatre. Pir
mas klausimas, statytas ke
turiems meistram^, buvo: 
“Kuo savita dabartinė jau
noji aktorių karta kuo ji 
skiriasi nuo jūsiškės?“

R. Adomaitis atsako, kad 
dabartinė jaunųjų aktorių 
karta bręsta daug greičiau, 
negu brendo jo karta, .tai^ 
yra, jaunieji bręsta sparčiau 
kaipK profesionalai. Galina 
Jackevičiūtė išreiškia savo 
pasitenkinimą, kad teatrinis 
menas Lietuvoje sparčiai

Važiuojant iš Plungės į Kulius prie Minijos keleivių 
dėmesį patraukia senas ąžuolas, storiausias (apimtis 7.5 
metro) medis Žemaitijoje. Jis saugomas valstybės kaip 
gamtos pamihklas. Gamtos paminklų sąrašuose galiūnas 
įrašytas Mingėlos ąžuolo vardu. Čia pat stovi ir sena 
žemaitiško stiliaus sodyba, nuo neatmenamų laikų Mingėlų 
giminės gyvenama. Dabartinė Mingėlų šeima gausi, net 
dešimt vaikų. Penki Mingėlų vyrai traktorininkai. Pranas 
Mingėla, Karklėnų kolūkio mechanizatorius už gerą ir 
sąžiningą ”darbą apdovanotas Darbo šlovės ordinu. Šis 
vaikinas traktoriumi kasmet atlieka darbų, prilygstančių 
pusantro tūkstančio įdirbtų hektarų. Darbštųjį traktorinin
ką Plungės rajono Karklėnų kolūkio žemdirbiai iškėlė 
kandidatu į TSRS Aukščiausiosios Tarybos Tautybių 
Tarybos deputatus Plungės rinkiminėje apygardoje.

Nuotraukoje: Pranas Mingėla prie Mingėlos ąžuolo.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

auga, kad jaunų talentingų 
aktorių skaičius vis didėja. 
Bet tuo pačiu laiku ji išreiš
kia ir savo susirūpinimą, — 
ji sako, kad ją “džiugina, bet 
kartu ir baugina gausios 
teatrų trupės: daugeliui ak
torių darbo nėra. Kai akto
riui netenka vaidinti, jis lyg 
gėlė vysta.“

Vytautas Paukštė taip at
sako į klausimą:

“Esminių skirtumų tarp 
savo ir dabartinės jaunųjų 
aktorių kartos nematau. Mes 
labiau panašūs negu skirtin
gi. Juk jaunas žmogus, išei
damas į gyvenimą, visada 
turi idealą, ruošiasi dide
liems darbams. Dabartinė 
jaunųjų aktorių karta taip 
jau atsineša didžiulę svajonę 
nuversti kalnus, pralenkti 
tai, kas buvo.“

Vladimiras Jefremovas 
mano, kad dabartinė jaunųjų 
aktorių karta žiūri į teatrą 
blaiviau, su daugiau ironijos, 
nors tas nereiškia, kad ji 
neturi f idealizmo.

ApaH poezijos ir viršminė- 
tos publicistikos apie jaunus 
rašytojus ir aktorius, specia
lusis “Literatūra ir Menas“ 
numeris spausdina trumpą 
jaunųjų prozos pavyzdį, Izol
dos Laurinčiukaitės trumpą 
apsakymą “Padėk man už
migti . . .”

MIEŽELAIČIO POEZIJA

“Literatūra ir Menas’’ 
gruodžio 31 d. numeryje at
spausdino naują Eduardo 
Mieželaičio eilėraštį “Stelmu
žės ąžuolas“. Štai to eilėraš
čio pradžia:
Augalotas jo amžius—

kaip ir valstybės 
kurioj jis užaugo:

tūkstantis metų 
Lietuvai—tūkstantis ir

Stelmužės ąžuolui, 
Šiukštu, sakau,

nemėginkite jo šaknų— 
Ir geležiniais nagais 

jo neišrausite.
Stelmužės ąžuolas simboli

zuoja gimtąją šalį ir savo 
tautą. Kitas eilėraščio pos
mas:
Saulė jį pasodino

į žalią sostą, o 
Perkūnas jį grūdino.

• Žvaigždės mokė jį 
Šakoto rašto, vėjas— 

lapotos kalbos, o 
Menulis mokė

lietuviško kantrumo: 
Jis viską įveikia.

In hoc signo vinces.
R. B.

— Jeigu taip nori, tai 
paimkime po stikliuką. Tu 
kaip žinai, o aš — tik degti
nės . . .

Ir po puoduką kavos, — 
pasiūlau.

— Ir po puoduką kavos, — 
sutinka Julius. Dabar net ir 
nežinau, kur ir kaip mudu 
suvedė pažintis. Sutikdavau 
jį dažnokai ir seniau, tačiau 
vienas dalykas žiūrėti į žmo
gų iš toli, ir visai kitas — 
sėdėti vienam prieš kitą ir 
gurkšnoti juodą it derva ka
vą. Dabar mes pažįstami ir 
man džiugu jį mintyse vadin
ti dzūkeliu ir šitaip dar vienu 
žmogumi papuošti gimtąją 
Dzūkiją. Daug kas ją puo
šia — upės, ežerai, miškai, 
klonys, ir vistiek gražiausias 
jos papuošalas — žmogus. 
Štai ir Julius Būtėnas, dzū
kas nuo Alytaus, iš Galintė
nų kaimo, praeitų metų lap
kričio 17 d. pažymėjęs 
75-erių metų jubiliejų . . .

Septyniasdešimt penkerių? 
Palauk, žmogau, ar tik neap
sirinki? Septyniasdešimt 
penkerių ir toks greitas? 
Septyniasdešimt penkerių ir 
tokios šviesios atminties? 
Septyniasdešimt penkerių 
ir ... Vėl šilta krūtinėje ir 
norisi mielai patiketixsenai 
žmonių išminčiai, kadrgra- 
žaus žmogaus gyvenimas 
gražus. Bet gal kitaip ir 
negali būti — per gyvenimą 
žiūrime į žmogų ir stengia
mės jį įvertinti. Tik — ak! — 
koks netikęs žodis — ĮVER
TINTI!

Mudu skiria trys dešimt
mečiai. Tai, žinoma, nedaug 
ką pasako. Yra esmingesnis 
skirtumas, tik ne visi jį 
pastebi. Girdit? J. Būtėnas 
vėl pakėlė seną dzūkišką 
žodį, tačiau jau aš jo nesu
prantu. Abu dzūkai, bet jis 
dzūkiškesnis. Juk į dzūką 
parodo ne tik padzūkavimai; 
į jį rodė ir būdingi tam 
kraštui žodžiai.

— Tai — ką? Sriūbtel- 
sim! — prisimena J. Būtė
nas.

’ — Būkite sveiki, garbusis 
žmogau. — Tačiau paskuti
nių dviejų žodžių neištariu. 
Jie ten, širdyje, bet tokie 
džiugūs, tokie laimingi, jog 
neabejoju, kad juos girdi ir 
kiti staliukus apsėdę žmonės. 
Antraip, argi jie šypsotųsi, 
argi būtų tokie nuotaikingi?

Paskui išgirstu, kaip toli 
toli uždainuoja piemenys! . .

Išnyko dabar ši linksmų 
išdykėlių koharta, bet aš 
girdžiu juos už tų nuvilniju
sių metų, kai Julius Būtėnas 
įdeda į voką apsakymėlį 
“Lietingą naktį’’. Ant voko 
New Yorko “Laisvės” adre
sas, o po apsakymo tekstu 
slapyvardis—J. Alūnaitis.

— Kiek metų nuo to praė
jo?

Klausimas ne tik žingeidu
mui patenkinti. Nuo ten pra
sideda literatūrinio darbo 
laukas, po kurį vaikšto, anot 
Mažosios lietuviškosios tary
binės enciklopedijos “Julius 
Būtėnas — rašytojas, lietu
vių literatūros istoriografas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas“. Ir štai — 
pažiūrėkite! Per tuos metus 
dvidešimt penkios jo knygos!

— 0 iš jų — pati bran
giausia?—klausiu.

“Lietuvių literatūros vado
vėlis“, — sako jis ir palaukęs 
pakartoja, — “Lietuvių lite
ratūros vadovėlis“. Tik man 
truputį apmaudu, kad šalia 
šio žmogaus pavardės nė 
vienoje iš enciklopedijų ne
pažymėta — PEDAGOGAS. 
Tiesa, jose neužmirštas J. 
Būtėno darbas Leipalingio ir 
Merkinės gimnazijose, Vil
niaus universitete ir Pedago
giniame institute, Respubli
kinėje partinėje mokykloje ir 
visgi tą garbingą žodį — PE-

Koks didelis esi, Juliau! INTERVIU

Julius Būtėnas

DAGOGAS — norėtųsi ma
tyti arčiau jo pavardės, šalia 
tų kitų — “rašytojas, lietu
vių literatūros istoriografas, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas”.

— Aš mokiausi iš Juliaus 
Būtėno “Lietuvių literatūros 
vadovėlio“, — sako poetas 
Mykolas Karčiauskas.

— Ir aš iš jo mokiausi, — 
atsiliepia kitas poetas — Al
girdas Verba.

— 1957-1964 m. juo nau
dojosi aštuntų, devintų, de
šimtų klasių mokiniai, — 
prisimena vadovėlio auto
rius. Ir man aišku, kad nie
kam nesuskaičiuoti žmonių, 
kurie dabar, garbe pasidabi
nę galvas, vaikšto po Lietu
vą, o prieš dvidešimt ir 
daugiau metų “prakaitavo“ 
mokyklų suoluose, matyt, 
nedaug kreipdami dėmesio, 
kiek daug jiems talkina ir 
Julius. Dabar vargiai kas 
imtųsi spėlioti, lęo daugiau — 
tų, kurie išsaugojo atmintyje 
“Lietuvių literatūros vadovė
lio” autoriaus pavardę, ar tų, 
kurie ją užmiršo. Bet ne tai 
svarbu. Ot, būk žmogus, pe
reik per Lietuvą, džiaukis, 
kad ji pagimdo ne tik žem
dirbį. Kartu su juo dirba ir 
gyvena taip pat ir lietuvių 
literatūra. Mokėk didžiuotis 
ja ir šito Juliui Būtėnui 
užtenka, kad nusišypsotų tau 
į veidą ir prisipažintų: taip, 
aš, žmogau, esu laimingas.

Tačiau dabar norėčiau pri

Atokvėpis
Vytautui Rudokui

Pasėdėkim tyliai — Ir gana. 
Baigės dar viena sunki diena.

Netikiu griausmingais pažadais, 
Kad lengvesnės dienos mums ateis.

Nebijau ir visiškai juodų, 
Kol dar mes šalia. Kol dar kartu.

Kaip maištingų vėtrų sūkurys 
Už pečių mums — amžiaus vidurys.

Pamąstai — ir akyse tamsu.
Ko bijot, kai nieko nebaisu?

Gal tik nuojautos skaudžios.širdy.
Kad lemtingas taškas jau arti,

Kad nutolsta artimi kalnai, 
Nebe tie jau žvilgsniai ir delnai.

Bet viršūnės tebešaukia mus, 
Aišku, į kelionę, ne namus.

f
Susimąstėme akimirką abu —
Lyg pabuvom prie draugų kapų.

Pasėdėjom tyliai — ir gana:
Prieš akis — nauja sunki diena.

Juozas Macevičius

siminti tą, atrodytų, nuval
kiotą įsitikinimą, kad gera 
pradžia — pusė darbo. Ir 
jeigu tai teisybė, vėl esame 
priversti parodyti į “Laisvę“, 
kur 1926 metais išspausdin
tas pirmasis Juliaus Būtėno 
kūrinėlis. O paskui . . . Taip, 
“Laisvė“ kaip ir “Vilnis” pa
skui pasidarė tais laikraš
čiais, kurių J. Būtėnas neuž
miršo iki šiai dienai. Kai 
pirmasis prieš trylika metų 
minėjo 60-ties metų jubilie
jų, J. Būtėnas rašė:

“Per daugelį metų laikraš
tis atspindėjo ir atspindi lie
tuvių išeivijos gyvenimą. Jo 
puslapiuose užfiksuota daug 
svarbių ne tik išeivijos, bet 
ir Lietuvos kultūros, liaudies 
kovų faktų ir vaizdų”.

Šitaip gali parašyti tik 
žmogus, ant kurio darbo sta
lo “Laisvė“ gula daug metų. 
Daug metų! Bet dabar aš 
dedu tašką ir nors žinau, kad 
nuo J. Būtėno 75-erių metų 
jubiliejaus jau praėjo keletas 
mėnesių, o vistik labai knieti 
ir per “Laisvės“ laikraštį jam 
pasakyti:

— Ačiū tau, žmogau, už 
gražų gyvenimą. Ačiū už tą 
žvalumą, darbštumą, kuriuo 
mus džiugini. Nemažai sąži
ningos Lietuvos yra ir už 
Atlanto, kur Chicaga, New 
Yorkas, Saint Petersbur- 
gas ... Ir tavo gyvenimas 
“Laisvėje” . ar “Vilnyje“ tik 
parodo, koks didelis esi, Ju
liau. Pranas Karlonas

— Dabar žinau, kodėl čia 
tokie gražūs žmonės. Tu tik 
pasidairyk — ežerai, miškai, 
kalvos, kloniai. . . Pati gam
ta aprengė žmogų gražumu. 
Jis negali čia būti kitokis — 
tik būtinai gražus ir toks 
paprastas, kokius matėme 
šituose namuose.

Taip kalbėjo taksi vairuo
tojas Valerijus, kai mudu, 
palikę svečią iš Amerikos 
pas gimines, išėjome pasi
šlaistyti po Ūdrijos apylin
kes. Net stebėjausi: tik pa
klausykite, kaip kalba, lyg 
metų metais ne prie automo
bilio vairo sėdėjo, o turi 
išleidęs bent keletą poezijos 
knygų. Tačiau jis skalbėjo 
teisybę: aplinkui gamta to
kia, kad apie ją tik eilėraš
čiais ir kalbėti.

Paskui Valerijus kalbą 
suktelėjo taip, kad atrodė, 
jog vieną kalba, o apie kitą 
galvoja.

— Ar ir šitas verks? — 
paklausė jis.

— Kas — šitas? — neiš- 
kart supratau. y

— Kas, kas! Tik vieną jį 
turim, — ir Valerijus moste
lėjo pusėn namų, iš kurių 
kiemo išėjome.

— Verks! — įsitikinęs pa- 
sakiau. —• Kai reikės atsi
sveikinti—verks . . .

Sugrįžome pavakare ir su
radome mūsų amerikoną ap
suptą dar gausesnio būrio 
giminaičių. Dabar ant stalo 
jau stovėjo nedidelis magne
tofonas, kuris, atrodo, ir 
kėlė tokį didžiulį jaudulį.

— Ša! Ša! — vienas per 
kitą puolėsi tildyti mūsų 
žingsnių ir kalbos, kai su 
Valerijumi gan triukšmingi 
pasirodėme svetainėje.

— O ką čia pasakysi? Gy
venam. Štai — namai. Už 
langų vėl — ir daržinė, ir 
tvartas. Duok dieve sveika
tos! ... Ko čia dabar negy
vensi, — kalbėjo Adelė. Ji 
buvo išraudusi, degė it žarija 
ir jos balsą virpino jaudulys. 
Moteris davė svečiui savo 
interviu ir, matyt, tą darė 
pirmą kartą savo gyvenime, 
tačiau tikrai žinodama, kad 
jos žodžiai išskris už okeano, 
ten, kur juos daug kartų 
atkartos įrašas.

— Gerai, gerai! Pasakok 
toliau, — gyrė ir prašė 
svečias.

— O ką čia pasakoti, sa
kau, kad gerai gyvenam, — 
pakėlė balsą šeimininkė.

— Sakėt, ir karvę turi
te, — stengėsi pagelbėti 
Adelei amerikonas.

— Be karvės — kaipgi? 
Taip tik miestuose mūsų vai
kai, o mes — ir karvę, ir 
telyčią, trejetą kiaulių, žąsų, 
pulką vištų turime. Viskas, 
kas ant stalo — iš savo ūkio, 
tik va šitos velnio ašaros — 
ne, — ir Adelė kilstelėjo už 
kaklo butelį konjako.

Pašnekovai keitėsi. Netru
kus Adelę pakeitė jos vyras 

Kaune surengta respublikinė vaizduojamosios dailės 
paroda. 287 autoriai eksponuoja joje apie šešis šimtus 
darbų. M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir paveikslų 
galerijoje lankytojai susipažino su tapytojų, grafikų ir 
skulptorių kūriniais, o Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio 
pluošto gamyklos kultūriniame komplekse—akvarelėmis.

Nuotraukoje: Vaizduojamosios dailės parodoje.
K. Jūrelės nuotrauka

ir man atrodė, kad svečiui 
tai ne tik pramoga, bet ir 
didelė viltis, kad šie balsai 
dažnai jį guos, kai vėl sugrįš 
į Ameriką, kai vėl pasiilgu
siai minės Lietuvos vardą, 
kai susitiks su draugais ir 
jiems pasakos apie viešnagę. 
Dabar čia šventė arba gal — 
dabar čia visi lyg iš šven
tės — išsiprausę, išsilyginę, 
apsirėdę, pritvinę džiugios, 
laimingos nuotaikos. Mums 
su Valerijumi gražu buvo 
stebėti, kaip Lietuvos kai
mas kalba Amerikai. Tačiau 
ne tiek pati kalba, kiek šis 
džiugus bruzdesys papasako
jo, koks jis yra šiandiena. 
Man atrodė, kad būtent šis 
burzdesys, šis laimingas su
judimas padarė taip, kad 
karvė ir kiaulės neužstojo 
kaimiečio gyvenimo; jis buvo 
kilstelėtas aukščiau kartu su 
stalu, su šviesia nuotaika ir 
pagaliau — su pasiryžimu 
būtinai papasakoti.

— 6 aš dar nedidelė. Mo
kausi (septintoje klasėje, — 
paskutinioji prie mikrofono 
priėjo jauniausioji šeiminin
kų duktė.

Ir visgi, kad ir gražus šis 
įspūdis, bet mane daugiau 
jaudina kitas: rodos, ir dabar 
regiu, kaip mums įvažiavus 
į kiemą, iš daržo bėgte pribė
ga Adelė.

— Tai tu jau čia? — šokosi 
sveikintis su svečiu, tačiau 
rankos buvo žemėtos. Prie
juoste pridengta suknia irgi 
barstė žemės smilteles. Ant 
jos veido sruogomis krito 
išsidraikę iš po skerelės 
plaukai.

— Tai tu jau čia? — dar 
keliskart pakartojo moteris, 
niekaip nesiryždama tokių 
rankų parodyti svečiui ir jas 
slėpdama už nugaros. O tai 
buvo tos rankos, kurias būti
nai reikėjo parodyti, kad 
lengviau žmogus suprastų, 
jog jeigū sakome, kad gyve
name gerai, tai todėl, kad 
neblogai ir dirbame. Ir anks
čiau valstiečio rankos būdavo 
žemėtos, bet jis niekuomet 
nepasodindavo svečio prie 
tokio turtingo stalo ir nepa
sakydavo: gyvenam gerai, 
nes va sūnūs, va dukterys — 
ir visi to geresnio gyvenimo 
išeis ieškoti Amerikoje ar 
dar kur. Ne, ne, čia Lietuvo
je jo nėra. Jis tik ponui, tik 
buožei, o eiliniam žemės vai
kui geresnio gyvenimo Lie
tuvoje nėra... *

Ir tada/ ir dabar gera 
galvoti, kad ten, Amerikoje, 
kažkas klausosi parsivežto iš 
Kalesninkų kaimo įrašo ir ne 
visi patiki: kaip čia dabar — 
argi mes mažiau dirbome? 
Tai kodėl mums prireikė 
Amerikos, o jiems — nerei
kia? Na, o tie, kas tiki, 
nuoširdžiai linksi žilomis gal
vomis ir šnibžda:

— Ne tie dabar laikai Lie
tuvoje, ne tie . . .

Pranas Karlonas
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Pasišventęs 
pažangos 
veikėjas

A'eksas Taraška. 1925 na.

Patys veikliausi, patys gražiausi 
V.olėtos ir Alekso Taraškų gyveni
mo metai prabėgo Naujosios Angli
jos miestuose, o Violetai Ciuladai- 
tei-Taraškienei tas kraštas yra ir 
gimtasis. Ten, Naujojoje Anglijoje, 
ir prasidėjo emigrac.ms A Taraškos 
gyvenimas: 1914 m. liepos 14 d. jis 
.š’.ipo iš laivo Bostono prieplaukoje. 
Taigi jau septynis dešimtmečius 
gyvena Amerikoje.

A. Taraška gimęs 1897 m. liepos 
20 d. dab. Šiaulių raj ^o Raudėnų 
apylinkės Medlaukės vienkiemyje. 
Mokytis pradėjo Raudėnų pradinėje 
mokykloje, kur mok’.Ta rusiškai. 
Trejus metus telankius mokyklų, te
ko jų palikti — mirė tėvas, reikė
jo padėti motinai šeimininkauti de
vynių dešimtinių ūkyje. Artėjo ka
ras, motina ir giminės patarė šešio
likmečiu! Aleksui vykti Amerikon, 
kad išvengtų tarnybos caro armijo
je. JAV gyveno jo dėdė Kazys Na
vickas, tačiau jį rado sunkiai ser
gantį.

Jaunuolis neturėjo pažįstamų Bos
tone ir nežinojo, kokio darbo grieb
tis kaip gyventi. Sus dūrė"“su atva
žiavus u į miestų parduoti produktų 
ūkininku, kuris mokėjo rusiškai. Jis 
pasiūlė dirbti ūkyje už valgį. Na
muose neužteko vietos, pataisė mie
got; tvarte, taigi vėl teko sugrįžti j 
kaimiškų buitį. Tik neilgam: su ru
deniu pamažėjo darbų, šeimininkai 
surado žmogų, kuris jį nusivedė į 
dirbtuvę ir už kelis dolerius per 
savaitę davė darbo. Ten A. Taraš
ka išbuvo daugiau kaip porų metų. 
Drauge ruošėsi geresniam darbui: 
tris kartus per savaitę vakarais mo
kėsi anglų kalbos, o du — matema-

Pas Varėnos bibliotekininkes
Kaimo bibliotekininkas! Šis 

vardas ir specialybė palygin
ti ne taip seniai įsitvirtino 
Lietuvos kaime. Tai Tarybų 
valdžios sukurtas naujas kai
mo inteligentijos būrys, ne
šantis knygos, spausdinto žo
džio šviesą, idėjas ir grožį į 
kolūkiečių gyvenimą.

Bibliotekininkystės spe
cialistai su aukštuoju mokslu 
Lietuvoje pradėti ruošti nuo 
1949 m. Vilniaus V. Kapsuko 
universitete. Kultūros mo
kyklose (jų dabar keturios — 
Vilniuje, Kapsuke, Telšiuose 
ir Rokiškyje) ruošiami vidu
rinio specialaus išsilavinimo 
bibliotekininkai. Rajonų cen
truose ir kaimuose dabar 
dirba šimtai Universiteto ir 
kultūros mokyklų auklėtinių. 
Kaimo mokyklų bibliotekų 
darbuotojų tarpe nemaža 
mokytojų, daugiausia litua
nistų.

Tai Austrijos dailininko Friedensreich Hundertwasser 
sukurti pašto ženklai, kuriuos Jungtinės Tautos išleido 
minėdamos 35 m. sukaktį nuo Declaration of Human Rights 
pasirašymo. Ta deklaracija buvo priimta Paryžiuje posė
džiavusios Generalinės asamblėjos narių vienbalsiu nutari
mu 1948 m.

I tikos, reikalingos) mašinų gamyboje.
1917 m. A. Taraška persikėlė 

gyventi į Hartfordu, kur išbuvo iki 
1923 m., kai apsigyveno Šaut Bosto
ne, dideliame lietuvių i kultūros 
centre, pietinėje didžiojo Bostono 
dalyje. Ir apskritai, kol neišvyko 
jau po Antrojo pasaulinio karo, 
1950 m., į Kalifornijų. A. ir V. Ta
raškų gyvenimas bei veikla buvo 
susiję su šiomis vietovėmis — daug 
metų prabėgo kitame Masačiusetso 
valstijos mieste, žinomame lietuviš- 
<a pažangia veikla — Lorense (Lau- 
encė). Tiesa, tarp Hartfordo ir Lo- 

lenso dar įsiterpė du didieji lietu- 
’’ių centrai, dviejų dienraščių re- 
c akcijos. O tai atsitiko todėl, , kad 
Hartforde ir Šaut Bostone A. Taraš- 
ka iškilo j žinomus veikėjus, kad 
jo talkos prisireikė centrinėse JAV 
lietuvių darbininkų organizacijose.

I Tik atvykęs j Hartfordu, susipaži
nk su LSS 49 kuopos veikėjais, su 
LLD veikla. Ten jau veikė marksis
tinė mokyklėlė, kuriai 
K

vadovavo 
ndrašiūnas-Kluchen. Politiniu dar

ini daugiausia rūpinosi Ad. Tirva, 
bet jis išsiruošė vykti į Lietuvų, ir 

Taraška buvo išrinktas LSS kuo
poj raštininku. Kai skilo LSS, kuo- 

perėjo į komunistų pusę. Persi- 
lęs į Bostonų, A. Taraška buvo

A.

pa 
kė]
išriįnktas į LLD 7-os apskrities vado
vus.

Pįanaikinus Amerikos 
par 
sitrAukiant būriui pajėgių 
su vadinama 
na u
Tardškai vykti į

komunistų 
ijos kalbines federacijas ir pa- 

veikėjų 
„skloka", prisireikė

ų darbuotojų. Partija pasiūlė A. 
Bruklinu dirbti 

įvės" redakcijoje. Tuo pačiu jis 
įtrauktas į politinę-kultūrinę

asišventimo, kruopš-

Ląbiausiai šią specialybę 
pamėgo, tikriau pasakyti — 
pamilo merginos ir moterys. 
Juk ’ knygai ir skaitytojui 
labai ręikia moteriškos šilu
mos,

mcl,>notiniškų rankų. Kiek 
sumanumo, žinių, mokėjimo 
bendrauti su knyga iš žmo-, 
gaus reikalauja šis iš pirmo 
žvilgsnio kuklus, o iš tikrųjų 
pasiaukojantis darbas kitų 
labui!

Apie tai galvojau neseniai 
viešėdamas pas Varėnos ra
jono bibliotekininkes. Jos 
buvo susirinkusios į parengi
mą pasikalbėti savo profesi
jos reikalais, aptarti savo ko
legės -U Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto docentės G. Ra- 
guotie'nės knygos “Baltos 
lankos/ juodos avys”, skirtos 
skaitymo kultūros klausi
mams.

Parengimą paruošė Varė- 

veiklų. 1932 m. įvykęs Lietuvių me
no sųjųngos suvažiavimas jį išrin
ko šios organizacijos pirmininku, 
nes A. Taraška Konektikute ir Ma
sačiusetso pasižymėjo meno savi
veikloje. Bet neilgam — teko kel
tis į Čikagą, kur stokojo energingų, 
atsidavusių partijos darbuotojų. Pra
dėjo A. Taraška dirbti „Vilnies“ re
dakcijoje. Įtemptoje to meto veik
loje sunesveikavo V. Andrulis, tad 
jis paprašė, kad A, Taraška būtų 
Čikagos ir Ilinojaus valstijos lietu
vių komunistų organizacijos rašti
ninku. DMrbai griūte užgriuvo: rei
kėjo nuolatos važinėti po lietuvių 
organizacijas ir drauge dirbti dien
raštyje. Laikraštyje buvo vienu me
tu likę tik trise (V. Andrulįs, A. 
Taraška, P. Krakaitis), kiek paleng
vėjo, kai įsijungė,, F. Abekas ir kiti. 
„Vilnies" redakcijoje A. Taraška 
išdirbo apie metus.

Grįžęs į Brukliną, dirbo namų sta
tybose. Žmona — avalynės pramo
nėje. Nuo 1933 m. Taraškai ilgam 
(iki 1950 m.)'įsikūrė Lorense.

Čia tęsėsi jų aktyvi veikla pažan
giose organizacijose. A. Taraška 
energingai veikė Lietuvių literatū
ros draugijoje, stiprino Lietuvių dar
bininkų susivienijimo kuopas Masa
čiusetso valstijoje. Ir toliau daug 
rūpinosi meno savivęikla — cho
rais, dramos rateliais, buvo koncer
tų ir spektaklių organizatorius, ben
dravo su žinomais Naujosios Angli
jos lietuvių darbininkų saviveikli
ninkais. Po Antrojo pasaulinio karo 
važinėjo po ateivių kolonijas su 
Tarybų Lietuvos filmais.

Pi. Taraškos laiške, kai paprašy
tas atsiliepė su trumpu savo gyve
nimo aprašymu, yra tokie žodžiai: 
„Nenorėčiau, kad mane išskirtupiė- 
te iš paprastų veikėjų kolonijose, 
nes buvo kitose kolonijose, po visų 
Ameriką tokių ir sumanesnių veikė
jų". Jie liudija nuoširdų žmogaus 
kuklumą. Be,t A. Taraška neliko tarp 
tų, kurių veikla ribojasi kolonijo
mis — jis savo darbu iškilo į visos 
pažangios išeivijos veikėjus.

O „Laisvės" ir „Vilnies" niekada 
neužmiršo: spausdino koresponden
cijas, straipsnius, informacijas apie 
žymesnius lietuvių veiklos įvykius, 
apie veikėjus, apie politiką ir kul
tūrą. Surinko daug medžiagos — at
siminimų, laiškų, informacijų nuot
raukų — apie pažangų meninį lie
tuvių veikimą Naujojoje Anglijoje, 
apie menininkus; tų raštų dalis bu
vo paskelbta „Laisvėje", juos at
siuntė ir į Tarybų Lietuvą.

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

nos centrinės bibliotekos di
rektorė S. Ščesnulevičiūtė, 
rajono liaudies švietimo sky
riaus darbuotoja S. Zinkevi
čienė. Talkino ir kitos bib
liotekininkės, tarp jų Žilinų 
kolūkio bibliotekos vedėja A. 
Stadelnykienė ir kt.

Šiame susitikime kalbėjo 
Liškiavos kaimo bibliotekos- 
filialo vedėja A. Šimukonie- 
nė, Matuizų aštuonmetės 
mokyklos bibliotekos vedėja 
mokytoja J. Jasinskienė, 
Perlojos bibliotekos-filialo 
vedėja drg. Balionienė, Vy- 
denių filialo vedėja drg. Le- 
vulytė, Varėnos I vidurinės 
mokyklos bibliotekos vedėja 
drg. Rozenbergienė, Varė
nos II vidurinės mokyklos 
bibliotekos vedėja drg. Drin- 
gelienė. Kalbėjo ne iš rašto, 
iš širdies, jautriai, nusima
nančiai, moterys, dirbančios 
kilnų knygos propaguotojos 
darbą dešimtis metų, turin
čios ką pasakyti ir mokančios 
kaip pasakyti. Džiaugėsi šir
dis, klausantis jų žodžių, 
džiaugėsi mintis, kad mūsų 
kaime, rajonuose dirba tokie 
šviesės, nuoširdūs žmonės. 
Per tokius parengimus kiek
vienas jų dalyvis praturtėja 
dvasiškai. Ačiū Jums, mielo
sios Varėnos bibliotekinin
kės! Kazys Radzevičius

Prie šulinio

Atmintis — ne šulinys: 
Gurkšnį troškuliui semiu, 
O pasisemta pirmų 
Vaiko vasarų ugnis.

i
Tai, kq rankomis abiem 
Jau tariesi beturįs, — 
Sprūs kaip kibiras ir kris 
Atminties baision duobėn.

Nuo nelaukto ir skaudaus 
Nujautimo — iš arti 
Mūsų galvos susidauš.

šuliny giliai giliai 
Šokinės jos lyg balti 
Biliardo rutuliai.

Albinas Bernotas

“LAISVĖ”

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla persikėlė į naujas 
patalpas^ Čia bus moderni poligrafinė technika, taikoma 
tobulesnė spausdinimo technologija.

Lietuvos aklųjų draugijos leidykla Brailio raštu leidžia 
knygas, vadovėlius, muzikinę, grožinę, visuomeninę ir 
mokslinę literatūrą. Iš viso per metus čia išleidžiama 
daugiau kaip šimto pavadinimų įvairių knygų.

Nuotraukoje: Brailio raidžių rinkėja Nijolė Žemeckienė 
taiso surinktą matricą. K. Jankausko nuotrauka

TELEVIZIJOS EKRANE

MINTOS ŠOKIO AKIMIRKOS
Televizijos žiūrovai, ypač 

baleto mėgėjai, sulaukė įdo
mios laidos — įvyko tele
vizijos filmuoto koncerto 
„Šoka Leokadija Aškelovi
čiūtė" premjera. Tai pirmasis 
teiks kūrinys' a.pie Lietuvos 
baletą. Režisavo V. Pauliu- 
kai-tis.

— Kino studijos paviljo
nuose nufilmuotas šokis kur 
kas geriau atskleidžia savo 
grožį, atlikėjo profesionalu
mą negu laidos tiesiai iš te-1, 
levizijos studijos, — dalija
mi įspūdžiais Lietuvos TSR 

'liaudies artistė Marija Juo- 
zapaitytė-Kelbauskienė. — 
Baleto meistrų kūryba, skir
tingai nuo kitų menų, yra 

3 trumpesnio amžiaus: gyvuo
dama tik-čia, šią akimirką ir 
tuo metu įeidama į žiūrovų 
širdis bei atm’ntį, ji paskui 
negrįžtamai išnyksta. Puiku, 
kad dabar tai galima įamžin
ti filmo juostoje. . .

Jau įpratome, kad baleto 
spektakliai, kuriuose daly
vauja Lietuvos. TSR liaudies 
artistė L. Aškelovičiūtė, yra 
šventė žiūrovams ir profe
sinė, pamoka jauniesiems ar
tistams. Be to, filmas koncer
tas pateikia mums visiškai 
naujų, specialiai jam sukur
tų baleto numerių. Tai žino
mo Leningrado baletmeiste
rio A. Poiubencevo įdomiai 
sukorųponuotas f šokis dviem 
pagal nuotaikingą prancūzų 
kompozitoriaus A. Toma mu
ziką ir modernaus,šokio cho
reografinis vaizdelis „Ofeli
jos mirtis" pagal D. Sosta- 
kovičiaus muziką. Kijevo ba
letmeisteris V. Fedotovas 
mūsų respublikos balerinai 

Nuotraukoje — šoka L. Aškelovičiūtė.
1 V. Gulevičiaus nuotr.

yra sukūręs variacijas pa
gal svajingą F. Šopeno mu
ziką. ir „Gintarinių bangų 
legendą" pagal t J. Gruodžio 
„Jūratę ir Kastytį".

Visą filmą koncertą tarsi 
vainikuoja P. Čaikovskio ba
leto „Miegančioji gražuolė" 
ištrauka. Sitam spektakliui L. 
Aškelovičiūtė tarsi gimusi, 
visa esybe ji jaučia savo 
vaidmenį, jo subtilumą. Iš
trauką L. Aškelovičiūtė at
liko be jokių priekaištų, tar
si vienu atsikvėpimu. Tai 
tiesiog simboliška: atmintyje 
atgyja L. Aškelovičiūtės de
biutas Vilniaus scenoje, kai 
jai, baigusiai Leningrado A. 
Vaganovos choreografijos 
mokyklą, jau pirmąjį kūrybi
ni sezoną buvo paskirtas Au
roros vaidmuo. . . Visi džiau
gėmės, kad j mūsų sceną at
ėjo t nkama pamaina vyres
nės kartos šokėjoms. Labai 
miela, kad ir baleto specia
lių, ir baleto mėgėjų lū
kesčius balerina pa.teismo.

Filme koncerte L. Aškelo- 
vičiūtei gražiai talkininkauja 
keli partneriai. Ypač įsidė
mėtinas P. Skirmantas, kuris 
sugebėjo būti pilnavertis 
choreografinio paveikslo 
bendraautoris.

— Balerina atrodo puikiai 
įvaldžiusi klasikinio šokio me
ną, kuris, mano manymu, 
yra baleto pagrindas, — pa
žymėjo M. Juozapaitytė- 
Kelbamkienė. — Šiuo metu 
ji geros formos. Tad lauksi
me naujų L. Aškelovičiūtės 
pasirodymų ir scenoje, ir te
levizijos ekrane.

Kalbėjosi
Lilija Žilinskaitė
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Aukso žuvys po ledu
Melsvuose toliuose dunkso 

apšarmoję miškai. Ledo žva
kėmis pasipuošė pritilusios 
samanotos senų malūnų už-’ 
tvankos, girgždantys lieptai 
per tarpugirių upokšnius. 
Purus, sidabro kibirkštimis 
žaižaruojantis, kelias dabar 
vingiuoja per užsnigtus eže
rus. Šliaužia rogės virš lyde
kų ir šamų sietuvų, smėlėtų 
buvusių vėžių atbradų ir 
auksašoniųJynų įlankų. Gro
ja, švilpia it\iematomos flei
tos nurudusioj, į stiklą pa
virtusios nendrės, apšarmoję 
meldai, šnabždasi karklai ir 
dygūs kaa/giai smėlėtuose 
skardžiuose.

Sapnuoji gėlų vandenų pa
saką gražusis Ūkojas ir Pa
kasąs, Želmenis ir Aseka. 
Skambančioje tyloje skęsta 
Asalnai, salų išbraidytas Ba- 
luošas ir Lūšiai. Šernai per 
tvoksiantį, gaudžiantį nuo 
speigo Imbradą į pamiškės 
bulvienas traukia. Saugo 
ąžuolines, anais amžiais nu
skendusias, valtis ir luotus 
Biržulis su Lukštu Žemaitijo
je. Šalčio “armotų” balsais 
atsiliepia plačiojo Gringio pu
siasaliai ir ragai prie Ignali
nos.

Spindinčiais brangakme
niais apsisagstė Žeimenos, 
Šalčios, Visinčios, Versekos 
upeliuose krioklių akmenys.

Dabar vandenų gelmėse po 
žalsvai melsvu ledu, sako, 
pelekus virpina aukso žuvys. 
Ką jos beveikia viduržiemy
je, ar neišsiilgo lakštingalo
mis skambančių apyaušrių, 
baltų lelijų žiedais nuklotų 
užutekių, šiltų mėnesienos ir 
žvaigždėkričio naktų?.. .

Gyva ir per didžiausius 
speigus povandeninė kara
lystė. Į blizgančią juostą ties 
gelsva smėlio nerija susime
tė virbantys gružliai. Juodas 
Serijo ir Metelių sietuvas 
“užklojo” platūs kaip kultu
vės karšiai. Po stora van
dens antklode — ramu, šilta. 
Tik kartais oro pritrūksta. 
Tada plaukia karšiai prie 
meldyno. Traukia šviežią 
orą. Juk gaivumą plūsta per 
korėtus augalų stiebus.

Nesimiega Tauragano gily
bėse ūsotoms vėgėlėms. Jos 
paliko savo lindynes ties šal
tiniuotomis duobėmis. Susi
rado žvirgždu, akmenimis 
nuklotas povandenines že
mumas. Ir, poškant šal
čiams, pradėjo nerštą.

Kaupia jėgas ištvinusių 
vandenų metui margašonės 
lydekos. Sunkios, jau su ik
rais.

Ir tyliosios Šventosios, 
plos, Merkio duburiai — 
užimti. Keliais aukštais pasi
skirstė žalsvai gelsvi ūsoriai. 
Palei tiltų polius sukinėjasi, 
deguonimi prisotintu vande
niu ties užtvankomis mėgau
jasi. Prigludo prie šaltiniuo
tų upių dugno sidabriniai 
salačiai, kiršliai.

Nerami ir žiemą Žeimena. 
Nesiduoda sukaustoma ledo 
tiltų. Žeimenoje — jau nuo 
auksinio rudenio einama “ka
rališkoji sargyba”. Tūno 
rausvai melsvašonės oranžo 
žirneliais nubirusios lašišos. 
Karališkoji žuvis, kuriai 
gamta paskyrė tėviškas pa
reigas, saugo po žvirgždu 
užkastus ikrus: busimąją gi
minę.

Toks gyvenimas po vande
niu — tarp žalių maurų ir 
augalijos džiunglių, tarp 
šiekštų ir kerplėšų. 0 virš 
ledinio stogo — balta tylu
ma. Bet tik gerai įsiklausyki
te.

Cink-ci-cinkt! Cink-ci-cink! 
Būp-buppp! Būp-bubt! Aidi, 
skamba ledas iš pačio ryto. 
Sminga r jį kalvėje užgrūdin
tų peikenų, aštrių grąžtų 
geležtės. Reikia^prakirsti si
dabrinę aketę, kad ištraukus 
auksinę žuvį — lydeką su 
žėrinčiais pusmėnuliais ar 
smaragdo juostomis papuoš
tą rainį ešerį.

0 ar gaudosi karūnuotos 
lydekos viduržiemyje Lietu
voje? . . Apie metrines lyde
kas dar svajojame. Betpagal 
svorį mūsų upių lydekos, 
sugautos žvejų mėgėjų žie
mą, tikros rekordininkės. 
Antai 1982 metrų žiemą Mi
nijoje iš po ledo buvo išvilkta 
17 kilogramų lydeka. Žemės 
kojomis iš džiaugsmo nesiekė 
eržvilkietis Teodoras Žemai
tis. Užšalusi Nemuno senva
gė palei Jurbarką jam pado
vanojo gražią lydeką. Danty
toji svėrė 13 kg. Be to, ji ant 
blizgės užkibo vasario 13 
dieną, 13 valandą. Štai ir 
bijok “velnio tuzino” — to 
nelaimingojo skaičiaus.

Atmintinas 1982 metrų va
saris buvo Kaišiadorių rajo
no Romato durpyno meistrui 
Petrui Žitkevičiui. Jis su 
savo kaimynu prasimušė 
eketes Kauno mariose netoli 
Dovainionių įlankos. Ant ka
bliukų prikabino gyvą jau
ką — karosiukus. Po pietų 
užkibo netikėtas laimikis. 
Vyrai vargo pusvalandį, pa
kol pro 25 cm skersmens 
aketę ant ledo ištraukė di
džiulę lydeką. Ji siekė vos ne 
metrą ir svėrė 10,4 kg. 0 
apie ^epasotinamą lydekos 
rajumą' kalbėjo jos storis. 
Lydekos pilvas apjuosus sie
kė 56 cm apimt Tai bent 
drūtumėlis!

Tarp Auštadvario pušynų 
pasislėpęs Navos ežeras. Jis 
garsus stambiais ešeriais. 
Štai 1982 metais vieną žie
mos dieną dzūkų žvejas S. 
Rondomanskas “prilupę” ant 
ledo 5 kg ešerių. Visi buvo 
kultuvės — puskilogrami- 
niai. O rekordininkas svėrė 1 
kg 200 g. Toks rainys net 
pusvalandį dundino valą. 
Navos ežere žiemą ir karšiai 
užkimba. Čia sugautas ir 
beveik pusmetrinis, arti 
dviejų kilogramų svorio kar
šis — “paršiukas”. Tai irgi 
savotiškas žiemos, rekordas.

. . . Dar negreit ežeruose 
auš pavasaris, plauks žydros 
ledo lytys ir užutekiuose 
vartysis lydekos. Kol kas — 
šarmotos naktys ir šarmoti 
rytai. Ir kiekvienam žvejui 
— jaunam ir senam — prie 
ežero “šąla ūsai”. Tuomet tik 
ir sapnuojasi tikrai auksinės, 
pačios brangiausios žuvys 
pasaulyje. Žuvys po ledu . . .

Leonardas Grudzinskas

T rumpai
London. — Po septynių 

dienų nepasirodymo, The 
Times of London vėl išeina, 
išsprendus ginčą tarp darbi
ninkų ir darbdavio. Sako, 
kad abi pusės padariusios 
nuolaidų. Disputas kilo, kai 
leidėjai pasamdė biblioteki
ninką be unijos sutikimo.

Tai jau buvo penktas iš 
eilės protesto streikas nuo to 
laiko, kai tą laikraštį prieš 
trejus metus nupirko Aus
tralijos leidėjas Rupert Mur
doch.

Addis Ababa. — Etiopijos 
vyriausybė išvarė keturis 
JAV diplomatus, kaltindama 
juos kišimusi į šalies vidaus 
reikalus. Tai įvyko po to, kai 
trys Etiopijos pulkininkai ir 
vienas majoras buvo suimti 
už veiklą, nukreiptą prieš 
dabartinę marksistinę vy
riausybę. Amerika atsimokė
jo tuo pačiu — pareikalavo 
kad iš Washington© išvyktų 
du Etiopijos diplomatai.

Jakarta, Indonezija. — Čia 
penkias dienas posėdžiavo 
neprisijungusių šalių spau
dos ir informacijos ministrai, 
atstovaudami 57-ioms ša
lims. Jie kreipėsi į savo 
likusius narius, kurių iš viso 
yra 101, nenaudoti spaudos 
tendencingoms žinioms arba 
tokioms, kurios kenktų orga-1 
nizacijai priklausančių Šalių/ 
interesams. ’
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Torontiečių kronika
Torontiečiai pagerbė 

ilgameti veikėją
Vasario 5 d., kaip visuo

met, J. Yla atvyko į salę 
atlikti savo kaip Klubo pir
mininko pareigų, ir parodyti 
Klubo narių veiklos filmus, 
visai nesitikėdamas nieko 
ypatingo. Bet susirinkimui 
užsibaigus, Klubo sekreto
rius J. Morkis pranešė, jog 
jis nori pasakyti keletą žo
džių pagerbimui ilgamečio 
visuomenininko J. Ylos, ry
šium su jo 80-uoju gimtadie
niu. Ir jis trumpai apibūdino 
J. Ylos nuveiktuosius darbus 
pažangiųjų Kanados lietuvių 
judėjime, paskaitė ištrauką 
iš žurnalo Plyphony, leidžia
mo Daugiakultūrinės Drau
gijos Ontarijoj, kurio vyriau
sias redaktorius profesorius 
Robert F. Harney pašventė 
3 puslapius apie J. Ylos veik
lą; kaip Kanados lietuviai 
sunkiomis sąlygomis pradėjo 
leisti laikraštį.

Antras kalbėjo J. Morkū
nas, Klubo vicepirmininkas. 
Jis dar perskaitė Gimtajame 
Krašte aprašymą apie jubi
liatą, ryšium su jo 80-tu 
gimtadieniu. “Mes didžiuoja
mės’’, sakė jis, “J. Ylos 
užtarnauta pagarba, priėmi
mu garbės nariu į Tarybų 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gą”. Jubiliatui palinkėjo žva
lios nuotaikos, puikios svei
katos. Dalyviai plojimu pri
tarė.

Po to J. Yla parodė Klubo 
narių veiklos filmų, daugiau
sia iš autobusais išvykų, 
Naujų Metų sutikimų, pikni
kų ir t. t. Beje, žiūrint filmų 
darėsi ir liūdna, .. kad jau 
daug tautiečių nebėra mūsų 
tarpe, jie iš mūsų amžinai 

✓v išsiskyrė.
Po filmų patiekta skanių

Montreal, Quebec
Mirė jaunas tautietis

Sausio 23 d. staiga mirė 
Vytautas Skinkis, Juozo jr 
Marijonos Skinkių vienintėlis 
sūnus, sulaukęs vos 53 metų 
amžiaus. Paliko giliai liūdin
čius savo tėvus. Sūnaus mir
tį ypatingai labai skaudžiai 
pergyvena motina. Į laidotu
ves ir palydėti atsilankė gra
žus būrys tautiečių. Dalyva
vo ir dvi giminaitės iš Jung
tinių Amerikos Valstijų. Po 
palydų visi buvo pakviesti 
pusryčiams.

Gili užuojauta tėvams^ ir 
giminėms.

Pergyveno operaciją
Drg. Jurgis Skripka, kuris 

seniai blogai jaučiasi, o pa
staruoju laiku pergyveno di
delius skausmus kojos pirš
tuose. Manė, kad reikės 
pjauti koją, bet laimė, kad 
nupjovė tik du kojos pirštus. 
Jis šiuo laiku guli St. Luc 
ligoninėje.

Išvežti į ligoninę
Jau buvo anksčiau rašyta, 

kad Elenutė Morl$evičienė 
sunkiai serga. Ligai pasun
kėjus, jai teko atsigulti į

TORONTO, ONT., CANADA

Kostui Kilikevičiui
Ilgamečiui administratoriui “Liaudies Balso” Ka

nados darbininkų lietuvių laikraščio, ilgamečiu! 
veikėjui, organizatoriui, reiškiame užuojautą žmo
nai, podukrai, broliui ir kitiems artimiesiems.

V. Mažyliene
S. J. Aleliunai
N. J. Kisieliai

J. Narusevičienė 
London, Ont.

S. P. Repšiai
S. P. Pajuodžiai
E. A. Byrai 

užkandžių ir kavos, išleisti 8 
laimėjimai.

Šio parengimo suorganiza
vimu ir sėkmingu pravedimu 
rūpinosi ir darbu prisidėjo; 
J. Kuisienė, O. Poškienė, A. 
Morkienė, V. Gormanienė, 
A. Ylienė. r f
<

Ligoniai
Sunkiai susirgęs A. Gu- 

džiauskas greitosios pagal
bos išvežtas ligoninėn.

Pergyveno sunkią operaci
ją J. Žukauskas, anksčiau 
buvęs LLD Toronto kuopos 
pirmininkas. Jis yra taikos 
judėjimo Kanadoje nuoširdus 
rėmėjas.

P. Bendžiaitienė puolė ir 
sunkiai susižeidė koją. Nu
vežta ligoninėn, kur suteikta 
pagalba. Dabar gydosi na
mie, dukrelės priežiūroj.

Kita brangi mūsų draugė, 
A-. Blesing, pergyveno sun
kią operaciją, pamažu 
sveiksta. Buvo atėjusi į Klu
bo susirinkimą ir atnešė pui
kų tortą.

Visiems ligoniams linkiu 
greit susveikti.

Paminėjo gimtadienius
Per bingo sueigas dažnai 

minimi narių gimtadiepiai. 
Pastaruoju laiku gimtadie
nius paminėjo: F. Jančys, H. 
Damašius, F. Balnys, sulau
kę 80 metų.

A. Pajuodienė minėjo jau 
87-tąjį gimtadienį. Ši miela 
draugė yra viena iš pirmųjų 
imigrančių. Ji nuo jaunystės 
dienų dalyvauja pažangiosio
se organizacijose, yra daug 
pasidarbavusi Sūnų ir Duk
terų Pašalpinės Draugijos 
parengimuose.

Visiem jubiliantam daly
viai padainavo ilgiausių metų 
ir palinkėjo sveikatos. A. Z.*

ligoninę. O kadangi jos vyras 
Adolfas taipgi sveikatoje su
šlubavęs ir pats savęs negali 
apsižiūrėti, tai, ir jis pagul
dytas toj pačioj Sacred 
Heart — 5400 Gouin West 
ligoninėje.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti.

Saugokite pinigines!
Jau eilė tautiečių moterų 

nukentėjo nuo vagišių, kurie 
ištraukia piniginę, o kai ku
rias dar ir apmuša. Pasta
ruoju laįtu nukentėjo Birutė 
Mikaliūnaitė.
Sukūre šeimyninį gyvenimą

Henris Suplevičius savo vi-, 
sų atostogų laiku apvažinėjo 
pusę pasaulio. Pagaliau nu
sprendė pradėti šeimyninį 
gyvenimą. Jo išrinktoji ne 
vietinė, o — kitataute iš toli. 
Laimingo šeimyninio gyveni
mo.

. i Išskrido į Floridą
Mėnesiui laiko į Floridą 

išskrido pasikaitinti saulute 
Rilas Alenskas, Anelė Šle- 
kienė, Albina Astrauskienė 
ir Matilda Tautkus. P.

RUS

“LAISVĖ”

Tai ne hitlerininkai 
taip darė

J. YLA \
Pastaruoju metu Kanadoje 

iškilo viršun šiurpūs dalykai. 
Tiesiog baisus pasielgimas su 
žmonėmis? Tai darė ne kokie 
hitlerininkai, o garbingi žmo
nės, Central Intelligence 
Agency agentų finansuojami.

Tie pasibaisėtini darbai iš
kilo viršun, kai 9 kanadiečiai 
apskundė Jungtinių Ameri
kos Valstijų valdžią už jų 
protinį sužalojimą.

Jau po karo Montreale, 
vienoj ligoninėj, amerikiečio 
vadovybėj, ČIA finansuo
jant, buvo “gydomi” 53 as
menys, kurie sirgo nervų 
pakrikimu. Jie buvo “gydo
mi” stipriais ir dažnais elek
triniais šokais, įvairiais che
mikalais, narkotikais. Sako, 
buvę bandoma “išplauti” 
smegenis, padaryti tam tik
rais robotais. Tai buvo gry
nai militarinis eksperimen
tas. f

Eksperimentas nepavyko, 
žmogiškų rabotų nepadarė. 
Eksperimentui vadovavęs 
specialistas pasitraukė iš Ka
nados į Jungtines Amerikos 
Valstijas, kur po kurio laiko 
mirė. •

Kas atsitiko su dauguma 
“gydytų” asmenų/dabar ne
žinia. atsirado 9, kurie 
skundžia Jungtinių Valstijų 
valdžią, reikalaudami 9 mili
jonų dolerių atlyginimo už jų 
proto sužalojimą. Viena mo
teris, buvusio parlamento 
nario žmona, pasakoja, kad ji 
sirgusi nervų pakritikimu. Ji 
tam eksperimentui pasidavu

Ko mūsų tautiečiai 
susilaukė

J. YLA

Tėviškės Žiburiai, kunigų 
kontroliuojamas savaitraštis, 
visus tautiečius, nenorinčius 
to laikraščio skaityti, apšau
kė dezertyrais. Kad tas ap
šaukimas padarytų tautie
čiams didesrif* įspūdį, parašė 
net pirmame puslapyje ilgo
ką editorialą. Tai tikrai kuni
giškas pasmerkimas.

Girdi, “dezertyrais papras
tai yra vadinami pabėgėliai 
iš kariuomenės. Tai vienas 
pačių negarbingiausių žings
nių. Karinė tarnyba yra stei
giama ginti savo tėvynei nuo 
priešo užpuolimo. Pabėgimas 
iš jos reiškia savo tėvynei 
bėi tautai nusikaltimą. Val
stybių įstatymai tokius de
zertyrus baudžia net mirties 
bausme. Senovės romėnai 
savo kariuomenės bėglius 
suimdavo, nuskusdavo pusę 
galvos plaukų ir išstatydavo 
viešai paniekai, trunkančiai 
tris dienas. Laikai keitėsi, 
sąlygos keitėsi, bet. pažiūra į 
dezertyrus nepasikeitė.”

Na, atvirai kalbant, tai 
tokią negarbę užsitraukė vi
si, pabėgusieji iš Lietuvos, 
įskaitant ir Tėviškės Žiburių 
leidėjus. Jie visi išdūmė pa- 
likę\ tėvynę. Nežiūrint to 
Tėviškės Žiburiai, matomai, 
užsimiršę, kimba prie tų, 
kurie nenori skaityti to laik
raščio. Štai ką tiems tautie
čiams sako:

“Dezertyrų yra ne tiktai 
kariuomenėje — jų netrūks
ta ir kitose srityse. Šiuo 
atvejų mums rūpi lietuviš
koji išeivijos spauda. Jau 
esame rašę, kad mūsoji išei
vijos spauda laikosi savano
rių dėka. Dėl to ji yra gaji, 
ištverminga, nežiūrint sun
kių sąlygų. Deja, turime 
pripažinti, kad šalia pasiau
kojančių savanorių šioje sri
tyje yrą ir dezertyrų. Jie 
lengva širdimi traukiasi iš 
lietuviškos spaudos fronto, 
nes nelaiko jo svarbiu daly
ku.”

Patiems esant dezertyrais, 
nepritiktų kitus vadinti de

si, tikėdama, kad bus pagy
dyta. Nervais susirgusi po 
gimdymo. Bet ji išėjo visai 
protiniai sužalota. Dabar ji 
negalinti orientuotis. Net ne
galinti laiško parašyti. ,

Tai buvo daroma ne tik be 
tų žmonių sutikimo, bet ir be 
Kanados valdžios žinios. Dar 
keisčiau, kad Kanados val
džia neduoda nukentėju- 
siems to laiško, kurį kaltinto
jai norėtų teisme panaudoti. 
Sakoma, kad JAV konsulas 
prašęs Kanados valdžią to 
eksperimento, daryto Mon
treale neišduoti. Įdomu tai, 
kad JAV valdžia po to nevy
kusio eksperimento Kanados 
valdžią atsiprašė.

ČIA agentai šio eksperi
mento, kaip raportavo Kana
dos televizija, ėmėsi būk tai 
dėl to, kad Vietname ameri
kiečiams belaisviams, pate
kusiems į vietkongų rankas 
buvę “plaunamos smege
nys”.

Galimas daiktas, kad dau
giau faktų iškils, jeigu įvyks 
teismas. Kai kas mano, kad 
JAV valdžia ieškinį paten
kins be teismo, kad viršun 
neiškiltų tokie ČIA darbai, o 
dar svetimoj šaly, be val
džios leidimo, be pačių ligo
nių sutikimo.

Kaltintojai aiškino, kad 
jiems buvo aiškinama, jog jie 
bus gydomi, kai tuo tarpu jie 
buvo naikinami, išbandant 
visokius chemikalus, narkoti
kus, elektros srovę.' 

zertyrais, ir už daug mažesnį 
“nusikaltimą”. Jeigu yra to
kių, kurie nenori skaityti 
Tėviškės Žiburių, tai grei
čiausiai dėl to, kad jiems 
neįdomu tie gimtojo krašto 
šmeižtai, kurie tame laikraš
tyje talpinami. Kas savaitę 
kartojami — įsipyksta įr 
labai kantriam žmogui!

Spauda aplamai yra toks 
dalykas, kurio žmogui neįpir- 
ši, net ir pravardžiavimais. 
Angliškoji spauda didesnė, 
įvairesnė, gražiai iliustruota, 
ir tai turi sunkumų išsilaiky
ti. Norėdama patraukti skai
tytojus, siūlo įvairias dova
nas (vietoj pravardžiavimo 
“dezertyrais”.) Tas faktas, 
kad Tėviškės Žiburiai, netu
rėdami jokios konkurencijos, 
priversti dejuoti, reiškia ką 
nors negero pačiam laikraš
čiui.

Tad ne dyvai, kad “spau
dos dezertyrų frontas plečia
si kaip palengva progresuo
jantis vėžys?*’

O vėžys, tai nepagydoma 
liga.

Kaip ten bebūtų su tuo 
“vėžiu”, vistik juokinga, kai 
dezertyrai kitus vadina de- 
sertyrais.

Georgetown, Guyana. — 
Prez. Forbes Burnham spau
dos konferencijoje, užsienio 
žurnalistams kaltino prez. 
Reagano administraciją, kad 
ji daro ekonominį spaudimą į 
Guyaną, norėdama pakeisti 
jos socialinę sistemą. Bet, 
prezidentas pabrėžė, Guyana 
ir toliau pasiliks kairi ir. 
neprisijungusi, nepaisant, ką 
Amerika bedarytų. Prez. 
Burnham priminė, kad JAV 
vetavo Guyanos prašymą 
gauti $42 iš International 
Development Banko paskolą, 
kurią norėta panaudoti iriga- 
cijos tikslams. Taip pat kalti
no, kad Amerika išprovoka
vusi septynių tūkstančių 
boksito darbininkų streikus 
pereitų metų gegužės ir bir- 
želio mėnesiais.

Žudikų gynėja
Jau esame rašę apie “va

duotojų” reikšmingą tylėjimą 
karinių nusikaltėlių klausi
mu. Kodėl tokį tylėjimą mes 
vadiname reikšmingu? To
dėl, kad tylėjimas kartais 
pasako labai daug, pasako 
mums, kad “vaduotojai” yra 
faktiškai karinių nusikaltėlių 
ir nacių kolaborantų užtarė
jai. O grįžome prie šitos 
temos štai dėl ko. Prieš kurį 
laiką Tarybų Sąjungos vy
riausybė eilinį kartą pareika
lavo išduoti karinį nusikaltėlį 
Jurgį Juodį. JAV valstybės 
departamentas neatsiliepė į 
teisėtą reikalavimą. Užtai 
parodė savo kaplius šeimi
ninkų tarnas — lietuvių na
cionalistai. “Mūsų pastogė” 
pareiškė, kad Tarybų Sąjun
ga “norinti suvesti sąskaitas 
su režimo priešininkais”. Šis 
“vaduotojų” pareiškimas pa
tvirtino taisykle virtusį jų 
tylėjimą karinių nusikaltėlių 
tema: būta čia ko burną 
aušinti ... Ir tikrai — ar 
svarbu, kokiam Juodžiui kas
dien paduodi ranką; svarbu 
viena — jis irgi antitarybi- 
ninkas, irgi “vaduotojas”.

Aktyvių “vaduotojų” rolė 
veikia kaip priedanga. Buvę 
nacių kolaborantai dabar aiš
kina, kad vieni hitlerininkai 
vykdę žudynes, o jie neturį 
nieko bendro su jomis. Visus 
tokius nusikaltėlius įžūlumu, 
suktumu bei apgaule pralen
kė prelatas Krupavičius, bę- 
sikratydamas atsakomybės 
už masinį žydų tautos žmo
nių žudymą. Atrodo, lyg už
miršo, kad vadovavo Kalva
rijos buržuazinių nacionalistų 
ginkluotam būriui. Savo atsi
minimuose jis nutyli suktos 
klerikalų politikos sumeti
mais, jog, jam vadovaujant, 
buvo žudomi tarybiniai akty
vistai, ir įrodinėja, kad bur
žuaziniai nacionalistai ne tik 
nežudę žydų, bet protestavę 
prieš jų naikinimą, gelbėję 
žudomuosius. Pasak jo, jei ir 
dalyvavęs kuris lietuvis, ma
siškai žudant, tai buvęs išga
ma, kurį ir jis smerkiąs.

Tokius masinių žudynių 
Lietuvoje “smerkėjus” de
maskuoja ne vienas faktas.

Lietuvos valstybiniame is
toriniame archyve saugomas 
karo meto aplinkraštis, kurį 
pasirašė tuometinis Šiaulių 
apygardos teismo prokuro
ras Matas Krygeris. Aplink
raštis adresuotas apygardos 
apskričių viršininkams. Tuo 
raštu Krygeris mėgino su
stabdyti masines žudynes, 
pareikalavo net traukti žudi
kus teismo atsakomybėn. Tai y f
buvo vienintelis to baisaus 
meto įstaigų tarnautojas, iš
drįsęs protestuoti prieš siau
bingus žudymus. Tačiau jo 
raštas negalėjo turėti povei
kio, nes juo buvo kreiptasi į 
masinių žudynių organizato
rius ir vykdytojas. Maža to, 
įdūkę buržuaziniai naciona
listai to frašto autorių suėmė 
ir perdavė hitlerininkams, 
įskundę, jog jis buvo Klaipė
dos nacių Noimano ir Zaso 
byloje vienas iš tardytojų. 
Krygeris ilgai buvo kalina
mas Tilžės kalėjime.

Šiandien Matas Krygeris 
gyvena Lietuvoje. “Švytu
rio” žurnalas išspausdino šito 
antifašisto atsiminimus. Jo ir 
daugelio kitų Lietuvos žmo
nių skriaudėjai tebedirba sa
vo nusikalstamą darbą išsi
slapstę po visą margą pasau
lį, užmegzdami ryšius su 
įvairių kraštų fašistinėmis 
organizacijomis ir siūlydami 
savo paslaugas reakciniams 
imperialistinių valstybių vei
kėjams. V. Liauška

PAČIAME ĮKARŠTYJE
Informacijų agentūros pra

neša iš Paryžiaus, ka<l pran
cūzų {Milicija suėmė šešis pi
nigų klastotojus. Jie buvo 
nutverti tuo metu, kai ruošė
si kišti j spausdinimo mašiną 
50 ir 100 dolerių „pusfabri? 
čius". Dirbtuvėje gulėjo jau 
30 tūkstančių baigiamų klas
toti banknotų.

5-TAS PUSLAPIS

Šiaulių televizorių gamykloje pagamintas 4-milijonasis 
juodai balto vaizdo televizorius “Tauras-211." Šis įvykis 
sutapo su kita reikšminga įmonei data. Prieš dvidešimt 
metų buvo pagamintas pirmasis lietuviškas televizorius. 
Dabar išleidžiamas jau septintasis jų modelis. Per tą laiką 
išaugo gamybos sparta. Pavyzdžiui, pirmajam milijonui 
televizorių pagaminti prireikė dešimties metų, o ketvirta
jam — tik trejų. Televizoriai toliau tobulinami. Jau 
paruoštas naujas spalvoto televizoriaus “Tauras C 257” 
modelis, kuriamas nespalvoto televizoriaus “Tauras 2^4” 
modelis.

Nuotraukoje: Prie 4-milijoninio televizoriaus brigadi
ninkas Vytautas Stašaitis. A. Dilio nuotrauka

Liaudies švietimas Lietuvoje
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 

visoje šalyje, ruošiamasi 
naujai, bendrojo lavinimo ir 
profesinių mokyklų reformai. 
TSKP CK paskelbė jos pro
jektą visaliaudiniam svarsty
mui. Jis plačiai aptariamas 
spaudoje, pedagogų' tėvų ir 
darbo kolektyvų susirinki
muose. Mokslininkai, moky
tojai, gamybininkai pateikia 
Centrinei komisijai daug pa
siūlymų, kaip toliau tobulinti 
krašto jaunosios kartos mo
kymą ir ruošimą gyvenimui. 
Į plačiosios visuomenės pa
siūlymus bus atsižvelgta ruo
šiant galutinį reformos pro
jektą.

Naujame tarybinės mokyk
los pertvarkymo projekte la
bai svarbus vaidmuo skiria
mas darbiniam moksleivijos 
auklėjimui atsižvelgiant į 
mokslinės ir techninės pa
žangos keliamus reikalavi
mus. Juk dabar tiek Lietu
vos pramonėje, tiek ir žemės 
ūkyje dirba modernios maši
nos, sudėtingi įrengimai. Ir 
jiems aptarnauti reikia išsila
vinusių žmonių, juo labiau jų 
reikės ateityje. Todėl ir ke
liamas uždavinys jaunimo^ 
mokymą pakreipti taip, kad 
jis kuo daugiau gautų techni
kos, darbo žinių.

Mokslo trukmę siūloma 
prailginti vieneriais metais. 
Vaikai pradės lankyti mo
kyklą nuo šešerių metų. Rei
kia pasakyti, kad Lietuvoje 
jau keleri metai nemaža dalis 
mažylių pradeda mokytis 
nuo šešerių metukų. Mokyk
lose ir vaikų darželiuose yra 
specialios klasės bei grupės. 
Jie per penkerius metus bai
gia keturklasę pradinę mo
kyklą. Vietoj dabartinės aš
tuonmetės projektuojama 
įvesti devynių klasių nepilną 
vidurinę mokyklą. Šių dviejų 
tipų mokyklos daugiausia 
bus kaime, kur nėra didelio 
moksleivių skaičiaus. Pilną 
vidurinį išsilavinimą jauni
mas gaus dešimtose-vienuo- 
liktose bendrojo lavinimo 
mokyklų klasėse, profesinėse 
technikos ir specialiosiose vi

durinėse mokyklose (techni1 
kūmuose).

Ši liaudies švietimo siste
ma jau susiformavusi. Sėk
mingai įgyvendintas ir visuo
tinis privalomas vidurinis 
mokslas. Šiandien vidurinis 
mokslas yra kiekvieno jau
nuolio išsilavinimo minimali 
norma, išskirtinis socialisti
nio gyvenimo būdo bruožas. 
Šioje srityje Lietuva užima 
pirmaujančias pozicijas viso
je Tarybų Sąjungoje. Apie 
jaunosios kartos mokymo pa
žangą akivaizdžiai byloja tas 
faktas, kad vien bendrojo 
lavinimo mokyklose šiandien 
dirba apie 30 tūkstančių pe
dagogų — žymiai daugiau, 
negu buvo moksleivių visose 
Lietuvos gimnazijose ir pro
gimnazijose paskutiniaisiais 
buržuazijos valdymo metais.

Mokyklos reformos projek
te numatoma toliau plėtoti 
švietimo sistemą siekiant su
jungti mokymą su gamybiniu 
darbu. Moksleiviai bus pla
čiai supažindinami su pramo
nės ir žemės ūkio gamyba, 
statybos, transporto, aptar
navimo sferos pagrindais, 
ugdomi jų darbo įgūdžiai ir 
sugebėjimai mokymo ir vi
suomenei naudingo darbo 
procese, skatinami sąmonin
gai pasirinkti profesiją ir 
įgyti profesinį pasirengimą. 
Todėl numatoma gerokai 
prailginti laiką moksleivių 
darbiniam mokymui ir visuo
menei naudingam, produkty
viam darbui. Sakysime, de- 
šimtų-vienuoliktų klasių 
moksleiviams masinių profe
sijų darbiniam mokymui ski
riama viena diena per savai
tę. Jie mokykloje įgys atitin
kamą kvalifikaciją ir galės 
tiesiog iš mokyklos eiti dirb
ti.

Mokyklos pertvarkymus 
planuojama įgyvendinti per 
vienuoliktąjį ir dvyliktąjį 
penkmečius — iki 1990 me
tų. Tai bus svarbus žingsnis 
krašto ekonominės, sociali
nės ir kultūrinės pažangos 
raidoje. J. Žukauskas
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Mažieji vilniečiai labai pamėgo respublikinės bibliotekos 
lėlių teatrą. Jo spektaklių metu vaikų knygų skaitykla 
visada būna pilnutėlė. Per penkiolika savo gyvavimo metų 
teatras apkeliavo su spektakliais beveik visą Lietuvą, 
gastroliavo Čekoslovakijoje ir Jugoslavijoje.

Nuotraukoje: Bibliotekininkai [iš kairės] Ona Kalėdie- 
nė, Algis Zurlys, Vilma Kjiaužakienė, Janina Bezuvienė ir 
režisierius Vytautas Damaševičius ruošiasi eiliniam spek
takliui. A. Sabaliausko nuotrauka

St. Petersburg, Florida
Sausio 7 klubiečiai savoje 

salėje turėjo metinį susirin
kimą. Jį pravedė Klubo pre
zidentas Valys Būnkus.

Sekretorė Aldona Aleknie
nė perskaitė praėjusio susi
rinkimo protokolą.

V. Bunkus pateikė pla> 
metinį pranešimą iš Klu' 
veiklos ir priminė, 1_____
šio 21 d. sukaks 11-ka met 
kaip mūsų Klubas gyvuoja. 
Šią sukaktį iškilmingai minė
sime sausio 21-mą dieną.

Klubo viceprezidentas Sta
sys Kuzmickas taip pat pa
teikė platų metinį pranešimą 
iš įvairios Klubo veiklos. Jis 
taip pat, kaip choro pirmi
ninkas. kluČnečiams padėkojo 
už leidimą naudotis Klubo 
sale choro pamokoms bei 
choro renginiams. j

Aldona Aleknienė padėko
jo dirbusiems prie įvairių 
Klubo darbų per 1983 metus;

Dainos Mylėtojų choro m<> 
kytoja Helena Janulytė sakė, 
kad choristai gražiai sugyve
na, kiekvieną penktadienį 
lanko pamokas.

Helena atsivežė gražių dai
nų iš Lietuvos, kurias choris 
tai mokosi ir panainuoja mū
sų organizacijų renginiuose.

Finansų sekretorė Mary 
Brennen taipgi pateikė meti
nį Klubo finansų stovį'. Iždi
ninkė Bronė Vaitkienė su 
ataskaita sutiko.

Iš renginių komisijos pra-i 
nešimą pateikė Pranas Moc- 
kapetris. Pranešimai priimti.

Pd susirinkimo dalyviai pa
vaišinti skaniais valgiais. Va
dovaujant Helenai Janulytei 
Dairios Mylėtojų choras pa
dainavo. Po to sekė šokiai iki 
vakaro.
KUOPOS VEIKLA

Sausio 14 d. Lietuvių Pilie
čių salėje įvyko LLD 45 
kuopos metinis susirinkimas. 
Jį pravedė kuopos pirminin
kas Stasys Kuzmickas.

Tylos minute pagerbtas 
miręs kuopos narys R. Zalu- 
ba.

Po to Bronė Vaitkienė 
skaitė praėjusio susirinkimo 
protokolą, paskui Bronė 
škaitė Al. Laurinčiuko laišką 
iš T. Lietuvos. Albertas 
sveikina kuopos narius su 
Naujaisiais 1984 metais ir 

r visiems linki geros sveikatos 
ir sėkmės gyvenime. Bronė 
Vaitkienė taip pat padėkojo 
visiems dirbusiems per 1983 
metus.

Pirmininkas Stasys Kus- 
• mickas pateikė metinį prane

šimą iš kuopos veiklos. Kuo
pos nariai susirinkime nuta
ria ir kiekvienais metais pa
siunčia paramos mūsų spau
dai “Laisvei” ir “Vilniai”; 
taip pat apmoka prenumera
tas už medicinos žurnalus į 
Tarybų Lietuvą.

Kuopa kasmet pamini žy
mesnes sukaktis; kaip tarp
tautinę moters dieną motipų 
bei tėvų dienas.

Julė Andriulienė 
1983 metų kuopos

iš Klubo - 
kad šau

lį

stovį. Iždininkas Juozas 
Vaitkus su ataskaita sutiko.

Iš renginių komisijos patei
kė pranešimą Pranas Mocl^a- 
petris. Pranešimai priimti.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pavaišino.

Po skanių pietų įvyko dai
nų programa. Amelija Young 
gražiai padainavo solo; ačiū 
jai. Dainos Mylėtojų choras 
taip pat padainavo keletą 
dainelių. Vadovavo Helen 
Janulyte, vėliau buvo šokiai.

kaip prieš

Sausio 21 d. Klubo salėje 
iškilmingai paminėta Klubo 
gyvavimo 11-kos metų su
kaktis. Mūsų pobūvių lanky
tojų prisipildė pilna Klubo 
salė, šauniosios šeimininkės 
svečius pavaišino skaniais 
^valgiais.

Po pietų Klubo prezidentas 
V. Bunkus pradėjo minėjimo 
programą trumpa kalba. Pa
sakė daug
11-ka metų buvo suorgani
zuotas LSP klubas. Per tą 
eilę metų daug mūsų veikėjų 
Klubo įkūrėjų iškeliavo į 
amžiną poilsį, jų vietas užė
mė nauji nariai. Svarbu pa
brėžti, “kaip mūsų senieji 
veiklos veteranai daug prisi
dėjo nupirkti šią pastogę. 
Po to V. Bunkus pristatė 
Klubo viceprezidentą Stasį 
Kuzmicką.

Jis pasakė pagrindinę kal
ba, plačiai apibūdinamas 
Klubo veiklą. Paminėjo svar
bias pareigas ir darbus Klu
bui užlaikyti.

Svarbu paminėti, kad Sta
sys nuo pat savo jaunystės 
yra pažangus veikėjas, daug 
darbo atlikęs Klubui užlaiky
ti. Jis taip pat atlieka svar
bias pareigas ir kitose orga
nizacijose.

Po Stasio kalbos buvo pri
statytas Klubo advokatas 
Dominic E. Amadio. Jis klu- 
biečius pasveikino. Linkėjo 
geros sveikatos ir ilgiausių 
metų.

Po kalbų vyko dainų pro
grama. Solo dainavo Stasys 
Kuzmickas, ir su savo žmona 
Violet duetą. Helena Januly- 
Eė. prieš pradėdama dainų 
>rogramąz skaitė savo para

šytą įdomią poemą skirtą 
Klubui. Paskiau Dainos My
lėtojų choras padainavo kele
tą dainelių vadovaujant He
lenai Janulytei. Sekė šokiai 
iki vakaro.

PRANEŠIMAS
Vasario 2 dieną įvyks Kuo

pos parengimas. Prašom vi
dus dalyvauti. Vieta 314 — 
15 Avė. South. V. Bunkienė

P.S. Rašant koresponden
ciją “Laisvės” sausio 13-to- 
sios laidoje buvo nepaminė
tas direktorius Juozas Vait
kus. Atsiprašau. - V. B.

pateikė 
finansų

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĖJ”

Klubo susirinkimas
<

Detroito Lietuvių klubo 
metiniam susirinkime sausio 
22 d. daug narių rimtai 
svarstė reikalus. Išrinkta ko
misija peržiūrėti Klubo kny
goms: Vytautas Petrui, Paul 
Budrikas ir Alfons Rye. Taip 
pat išrinkta komisija peržiū
rėti norinčiuosius įstot į Klu
bą: Albinas Bubnelis, Alfons 
Rye ir Antonette Garelis. 
Sumažinta kandidatams nuo 
21 iki 55 metų amžiaus 
mokestis: įstojimas ir per 
visus metus tebus vienas do
leris, vietoj penkių. Taipgi 
nutarta ateityje pagerbt mi
rusius narius, nuperkant jų 
atminčiai puokštę gyvų gė
lių., .

Po susirinkimo vaišes pa
ruošė Klubo šeimininkė An
tonette Garelis. Porą tortų 
iškepė Pat Stunskas. Virtu
vėje patarnavo Antonette 

^Garelis, jos sesutė Estelle 
Smith ir Emma Rye.

Filmai
Visiems pasivaišinus, buvo 

rodami garsiniai filmai ku
riuos susuko ir paruošė Algi- 
nas Bubnelis su žmona Su
san.

Pirmiausia “važiavome” į 
Meksiką ir matėm Acapulco 
bei apylinkes pereitą rudenį. 
Mat, abu Bubneliai su sūnum 
Antanu viešėjo Meksikoj. 
Prie šio filmo buvo ir kitų 
ištraukų: matėm Gimtojo 
Krašto vyriausiąjį redakto
rių Vacį Reimerį su žmona 
Danute, kai jie lankėsi 
Rochester, Michigan pas Pat 
ir Mike Stunskus pereitą 
rugpjūčio mėnesį, atsisveiki
nimo balių prie St. Clair 
ežero pas Teofilę Masienę ir 
parengimą Detroito Lietuvių 
klube, kuomet čia lankėsi iš 
Vilniaus Albino brolis Sigitas 
Bubnelis. Matėm ir girdė
jom, kai Sigitas grojo akor- 
donu ir dainavo gražias dai
nas. Patiko visiems įspūdingi 
filmai. Žiūrovai prašė rodyt 
daugiau. Albinas Bubnelis 
sutiko, ir parodė savo vieš
nagę rugpjūčio mėn. Kana
doje. Matėm Nova Scotia, 
Quebec miestą, St. .John’s 
upę ir apylinkę, Montreal], 
Kingston City su daug salų. 
Filmai paruošti tikrai meis
triškai! Gaila kad nėra arti
mų miestų prie Detroito, kur 
Albinas Bubnelis galėtų juos 
lietuviams parodyt.

Įruošė naują pečių
Detroito Lietuvių klubo 

rhfetiniame susirinkime iždo 
gląbėJas Kęstutis Garelis 
sklandžiai paaiškino Klubo 
pečiaus stovį; sakė kad pe
čius jau veikia; kad jo jau 
negalima pataisyt, reikia 
naujo. Išaiškino ką reikia 
pirkt, kokio nereikia taisyt; 
paminėjo kiek kainuos ir t. t. 
Klubiečiai tuo patenkinti gir
dėdami toki gerą raportą, ir 
Kęstučiui Garelidi už jo nuo
širdumą padėkojo. Tuo pa
tim kartu, prašė kad Kęstu
tis surastų įstaigą, kuri nau
ją pečių įrengtų.

Rytojaus dieną, Kęstutis 
Garelis ėmėsi darbo, ir sau
sio 25 d. darbas prasidėjo. 
Įdėjus naują “boilerį”, viską

kitą pritaisė-prikabino, kad 
eitų šiluma, o vasarą šaltis 
veiktų. Klubo nuoširdus 
elektros specialistas Kęstutis 
Gavelis klubiečių tikrai įver
tintas. Dabar Klube šilta ir 
malonu, nėra baimėj, kad 
kas pečiui atsitiks^ '’

Pagerbė veteraną
Petras Stasikaitis sulaukė 

93 metų sausio 25 d. ir 
įhinėjo gimtadienį. Jo brolis 
Mike Stunskas ir brolienė 
Pat jį pasveikino per lietu
viškąjį ra<jijo? o sekmadienį 
po susirinkimo, klubiečiai jį 
pasveikino tinkama daina.

Petras Stasikaitis yra vie
nas pirmųjų lietuvių, kurie 
įsteigė Detrpito Lietuvių 
klubą. Jis yra' Klubo £ėvas. 
Sveikiname jį lir jam linkime 
daug linksmų (Jienų.

rgoSusi
Klubo nary^ — bowleris 

Povilas Lopen 
gęs — vėl sušlubavo jo širde
lė ir pakliuvo į ligoninę. Ten 
gerų daktarų priežiūroj pail
sėjo ir jau vėl sugrįžo į darbą 
banke.

Kitas klub^etis (Stanley 
Sadtils (Sautiįa) pergyveno 
sunkią operaciją St. John’s 
ligoninėje. Operaciją darė 
sausio 16 d. Jis turėjo širdies 
“triple by-pass”. Operacija 
pavyko. Dabar namie. Būtų 
gerai, kad boileriai ir klu
biečiai jį aplankytų arba pri
siųstų kortelę. Jo adresas: 
Stanley Sautils, 22427“ Lin
coln, St. Clair Shores, Michi
gan 48081. |

Susirgo ir kitas klųbietis, 
Alex Cotton (Katinas/. Per
gyveno, smūgį, dvi savaites 
buvo Bi-County ligoninėje. 
Dar negali vaikščiot, bet jau 
namuose. Žmona Tillie, taip
gi klubietė, jį gerai prižiūri. 
Ligonį aplankykime arba 
nors pasiųskime jam kortelę: 
jo adresas: Alex Cotton, 
6844 Varjo, Detroit, Michi- 
can 48212.

Linkime Alekui ir Stanley 
greit pasveikt ip vėl būt su 
mumis,

Pusryčiai
Sausio 22 d. Klubo vicepir

mininkas Tony Vasaris su 
žmona Millie ir su tėveliu 
George Janonių vaišinosi 
skaniais pusryčiais valgyklo
je prieš atvažiuodami į Klubo 
metinį susirinkimą. Mat, 
sausio 19 d. suėjo 38 metų jų 
vedybinio gyvenimo sukak
tis. Sveikiname Tony ir Mille 
Vasarius ir jiems linkime 
sulaukt dar daug sukakčių.

Bowleriai
Sausio 21 d. Detroito bow

leriai vėl turėjo savo pamo
kas Mercury Lanes. Po pa
mokų visi suvažiavo į Detroi
to Lietuvių klubą, kur atlai
kė savo susirinkįmą tarda
miesi važiavimo į turnyrą 
reikalais, o turnyras įvyks 
šią vasarą Chicagoje. Virtu
vėje maistą ir i^kanumynų 
stalą aukojo Aldona ir Vy
tautas Petrui, jų dukrelė 
Sharon ir vyras Malcolm 
Wilson. Stiprojąją, aukojo 
Ann ir Eddie Balchūnas; 
laimėjo Emily Kennedy. Vir
tuvėje dirbo »ir patarnavo:

BROOKLYN, N. Y

MIRUS

Pranui Ši

s buvo susir-

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai, 
Niujorko Lietuvių Moterų Klubo narei . 
Šimkienei, jų dukrai, visiems giminėms be 
miesiems ir draugams.

Algina Volungis 
K. Bender 
Bill Malin 
K. Rušinskienė

mūsų 
Julijai 

arti-

S. Diržuvaitiene 
S. Stasiukaitienė 
N. ir P. Ventai 
Anna Jones

Ieva Mizafienė

Antonette Garelis, Estelle 
Smith, Emma Rye ir Clem 
Patocki.

Ruošiasi Moters Dienai
Artėja Moters Diena kovo 

mėn. Kaip visuomet, taip ir 
šiemet Detroito Moterų Pa
žangos klubas tą dieną pami
nės. Susirinkimas įvyks sek
madienį, kovo 11 d. 12 vai. 
tuoj po LDS 21 kp. susirinki
mo. Moterų susirinkime bus 
renkama valdyba 1984 me
tams ir bus paminėta Moters 
Diena. Vėliau, bus vaišės, 
kurias paruoš Pat Stunskas. 
Visos moterys ir vyrai kvie
čiami susirinkime ir paminė
jime dalyvaut. Stefanija

Washington^ — Prez. Rea
gan susitiks su Jordano ka
ralium Hussein, kuris Ame
rikoje lankosi sveikatos pa
tikrinimo tikslais. Kalbėsis 
apie Artimųjų Rytų proble
mas.

MAKE MAY DAY A HIGH 
POINT IN STRUGGLE TO 
DUMP REAGĄN AND AD
VANCE THE 
PEACE.

The Committee for a Unit
ed Labor and People’s May 
Day has begun preparations 
for this year s May Day 
March and Rally which xyill 
be held on Saturday, April 
28.

A major feature oL this 
year’s May į)ay will be 
support to the 
ment to prevei 
rous stationini 
missiles on w^r ships off 
Staten Island 
Harbor (note: support for 
City Council Resolution 568 
introduced by Councilwoman 
Miriam Friedlander and sup
ported by other members).

♦
Alan M. 

Watertown, 
the “Voice 
column in Daily

“Chaired by the man who 
tried to overthrow Chile, 
and loaded with Reagan- 
picked conservatives, the 
Kissinger commission on 
Central America 
one mission: to r 
the spending in 
President Reagan planned 
from the start. But if Reagan 
intends to win over public 
opinion this way, it won’t 
work. His besį strategy 
would be to keeį) the issue 
quiet. The more t|iat Central 
America is news the more 
people will start to study its 
history. For thė past 40 
years, that history has been 
one of unendhg pxplotatbn 
and savagery by Ų. S. inte
rests.”

FIGHT FOR

broad move- 
t the dange- 
r of nuclear

New Yoijk

* *
McRobert from 
Mass, writes in 
of the People” 

ews:

clearly had 
ubberstamp 
crease that

riendship

tell you of

Harry Harrison from the 
New York Association for 
American-Soviet 
says to us:

“I am writing to
the planned 4-we^k tour of 
the German democratic Re
public and Czechoslovakia. 
The year 1984 is already 
upon us and we ar s thinking 
about this year’s excitement. 
We must do this in order to 
reserve hotels, transporta
tion and access to selected 
places of interest.

First, I have arranged 
with the GDR a 2 week stay 
in the major cities (Berlin, 
Dresden, Leipzig, Potsdam, 
etc.) and visiting outstand
ing attractions. We will be 
making side trips to other 
towns and areas. 6ur even
ing plans will center on 
attendance at musical per
formances.

Similarly, in our 2 week 
stay in Czechoslovakia, we

MOTERS DIENOS MINĖJIMAS
Sekmadienį, kovo 4 d., 1 vai. po pietų

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
RENGIA TOS DIENOS MINĖJIMĄ.

Meninę programą atliks iš Washington© atvykusi 
Konsulo V. Sakalausko šeima — žmona Jūratė, 
dukra Jurga ir sūnus Marius; taipgi ir Konsulas 
Vaclovas Sakalauskas. Žinoma, prisidės ir New 
Yorke dirbančio žurnalisto Sigito Krivicko šeima, 
taipgi Aido Choras, Mildred Stensler vadovauja- 

• mas.
Po programos bus pietūs.
Vieta: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 

Ozone Park, N. Y.
Auka $10.

Vasario 6 d.Praga.
Varšuvos Sutarties šalys 
pradėjo savo karinius ma
nevrus ištisai vakarinės Če
koslovakijos sienos su DVR 
ir Fed. Vokietija. Dalyvauja 
Čekoslovakijos, Vengrijos ir 
Tarybų Sąjungos kariniai da
liniai.

Aido choro nariams
Vasario 18 d., šeštadienį, 3 

vai. po pietų įvyks Aido 
Choro repeticijos. Turime 
pasiruošti dalyvauti Moters 
Dienos minėjimo parengime 
įvyksiančiame kovo 4 d.

Visi dalyvaukime.
P. Venta, Pirm.

BRIEFS

know we
and dot

will be in Prague, Brno and 
Bratislava, with' excursions 
to Lidice, Karlsbad and oth
er towns of great signifi
cance. In all daytime visiting 
the emphasis will be on 
exploring the country an<j its 
attractions with visits with 
Friendship/Societies.

If you have ever been on a 
New York Association tour, 
then you must 
cross every t
every i to make these trips 
an exciting success.

The cost of $2,575 for 29 
days includes all transporta
tion, all admissions, first 
class hotels, breakfast and 
dinner daily (the 
eludes lunch) sightseeing and 
excursions. These 
practically non-profit, with 
all interested agencies coo
perating financially and hos
pitably. Remember we sold 
oujt of our previous trips! 
The response to this trip is 
being met with enthusiasm.

GDR in

trips are

We can accommodate a limi
ted number.

To show a commitment or 
interest (with cancellation 
privileges before March 1, 
and thereafter with nominal 
penalty) we are asking for a 
deposit of $175 and the 
balance on March 15. On 
receipt of deposit I will send 
insurance forms, a detailed 
itinerary of daily events and 
plaęes we will be visiting. 
Literature 
will follow 
balance of 
There is a
Prague, thence Berlin after 
touring Czechoslovakia.

Send check to the order 
of: New York Association for 
American-Soviet Friendship 
to my home address:

Harry Harrison
200 Sweezy Avenue 

Freeport, N. Y. 11520
Telephone 516-623-0076

Use

and visa forms 
in March when 
money is due. 
direct flight to,

The laces on this festive dress from the German 
Democratic Republic are derived from a 100-year old 
tradition. Today the products manufactured in the Lace 
Plant at Plauen in the county of Karl-Marx-Stadt are 
requested in more than 40 countries around the world. 
Beside women's garments the plant’s production ranges 
from handkerchiefs to stitched curtains. Up to 1,000 
various designs can be purchased.




