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KRISLAI
Rūpinantis sportininkų 

saugumu
Dipukai ir “žmonių 

medžioklė” Los Angeles
Geriausi linkėjimai — 

čikagiškės “Vilnies” 
redaktoriams 
ir skaitytojams

Laurinčiukas—garbingos 
premijos laureatas

Svarbi Tarybų Lietuvos 
diplomato misija 
Jungtinėse Tautose

IEVA MIZARIENĖ
Kokį laikraštį šiandien 

beatsiverstum, rasi parašyta 
apie tarybinių sportininkų 
nevykimą į Los Angeles 
olimpiadą. Įsijungei televizo
rių — tas pats. Ir vis pikti 
balsai, visaip kaltinantys 
Maskvą.

O juk Tarybų Sąjunga tik 
pasirūpino, kad nebūtų pavo
jaus savo sportininkams. Da
bar daug kas mėgina sugre
tinti prezidento Carterio pra
dėtą Maskvos olimpiados 
boikotą ir paskutinius įvy
kius. Bet Tarybų Sąjunga 
neskelbė boikoto amerikiečių 
rengtai olimpiadai; ji nieko ir 
nekvietė taip pat nesiųsti 
sportininkų į Ameriką. Es
minis skirtumas tarp abiejų 
olimpiadų, kad Maskva nie
kada nesiejo sporto su politi
ka, nesistengė sužlugdyti 
gražios viso pasaulio sporti
ninkų draugystės. Jos atsisa
kymas — tik atskiras spren
dimas, besirūpinant, kad jos 
sportininkų niekas nežudytų 
ir negrobtų.

Vaduotoju spaudoje rasi 
taip pat daug apgaulingų 
ašarų dėl to, kad į ;Los 
Angeles neatvyks ir Lietu
vos sportininkai. Jų buvo 
tikėtasi daugiau 20.

Kodėl dabar “gailimasi”? 
Juk nemaža vaduotojų akty
viai dalyvavo kampanijoje, 
kurios tikslu buvo šaukiama 
uždrausti tarybiniams sporti
ninkams atvykti į olimpiadą. 
Bent kelios dipukų organiza
cijos, kaip rašė spauda, pri
klauso koalicijai “Ban So
viets”, ruošiasi atvykstan
tiems tarybiniams sportinin
kams provokacijas, kad jie 
pasiliktų Amerikoje ir pasi
prašytų prieglobsčio.

Šitie žmonės tik ir galvoja, 
kad jei jaunas žmogus atvy-. 
ko į Ameriką, tai jis būtinai 
turi išduoti tėvynę, pamiršti 
tėvus ir draugus. Dešinieji 
šaukė apie tai, kad tokių 
perbėgėlių gali būti net keli 
šimtai. Iš kur jie tai žino? 
Visa tai tik piktas melas, 
keliant savas akcijas. Juk kai 
olimpiada vyko Kanadoje, 
šiems verbuotojams tepavy
ko suvilioti (o tiksliau — pa
grobti) tik vieną jauną vaiki
nuką, kuris vėliau vis dėlto 
išsiveržė iš jų rankų namo. 
Sprendžiant pagal šitų reak
cionierių gyrimusis, dabar 
žmonių medžioklė turėjo būti 
žymiai didesnė.

Neseniai vyko “Laisvės” 
suvažiavimas, o šį savaitgalį 
savo bičiulius kviečia chica- 
giškė “Vilnis”. Laisviečiams 
visuomet malonu sveikinti 
sau brolišką laikraštį, jo re
daktorių Jokubką, kuris ne
seniai minėjo savo 75 metų, 
“Vilnies” skaitytojus. Kaip ir 
“Laisvė” šis laikraštis ne
pailsdamas neša tiesos žodį, 
rašo apie Amerikos darbinin-

Prancūzai 
protestuoja

Paryžius. — Pastaraisiais 
•metais Prancūzijoje su pro
testo veiksmais išeina įvai
rios darbininkų grupės. Ne
seniai čia protestavo sunkve
žimių vairuotojai ir buvo 
užblokavę kelius taip, kad 
nukentėjo susisiekimas.

Dabar protestuoja Prancū
zijos ūkininkai, auginantys 
karves Pieno gamyba, kurią 
kaip ir kitas žemės ūkio 
gamybos sritis, kontroluoja 
Europos ūkinė bendruome
nė, kuriai Prancūzija pri
klauso, dabar turės būti su
mažinta. Bet Prancūzijos 
ūkininkai su tuo nenori su
tikti, nes jiems sumažės pa
jamos.

Danai atsisako JAV 
branduolinių raketų

Copenhagen. — Danijos 
parlamentas nubalsavo nu
kirpti fondus, kurie buvo 
skirti užmokėti už JAV bran
duolinių raketų įrengimą. 
Vyriausybę remianti partija 
nusileido social demokratų ir 
kitų dviejų partijų iniciaty
vai.

Tuo būdu Danija tampa 
pati pirmoji NATO bloko 
šalių tarpe, atsisakanti daly
vauti programoje, pagal ku
rią, pradėtą pereitų metų 
gruodžio mėnesį, visoje Va
karų Europoje turėjo būti 
dislokuota 572 JAV branduo
linės raketos. Kitos šalys, 
kuriose tos raketos dislokuo
jamos, yra Fed. Vokietija, 
D. Britanija, Italija, Olandija 
ir Belgija.

kų reikalus, apie gimtinę 
Lietuvą.

Graži žinia atkeliavo iš 
Maskvos. Tarybų Sąjungoje 
kiekviena gegužės 5-oji pažy
mima kaip Spaudos diena. 
Ta proga geriausiems tarybi
niams ir užsienio žurnalis
tams dalinami apdovanoji
mai.

Šiais metais aukščiausia ir 
garbingiausia Tarybų Sąjun
goje žurnalsitine Vorovskio 
premija apdovanotas visiems 
laisviečiams gerai pažįsta
mas iš darbo New Yorke 
metų, vilniškės “Tiesos” vy
riausias redaktorius Alber
tas Laurinčiukas. Ši premija 
Amerikoj atitiktų garsiąją 
Pulicerio premiją. Spaudžia
me dešinę mielam Albertui. 
Norisi priminti, kad ir šią 
premiją jis gavo už Ameri
kos ir kitų šalių gyvenimo 
aprašymus.

□
Ir New Yorke susilaukėme 

brangaus svečio. Dalyvauti 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdžiuose atvyko 
Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministro pavaduoto
jas Juozas Grigutis. Lietuvos 
diplomatas į New Yorką at
vyko kaip visos tarybinės 
delegacijos vadovo pavaduo
tojas.

Įvairiuose Jungtinių Tautų 
renginiuose ir posėdžiuose 
anksčiau dažnai dalyvaudavo 
Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras Vytautas Zenkevi
čius. Galime didžiuotis, kad 
Tarybų Lietuvos atstovams 
rodomas toks dėmesys.

Juozas Grigutis bus New 
Yorke iki birželio vidurio ir 
tikimės jį matyti “Laisvės” 
salėje bei laikraščio pusla
piuose.

ISPANIJOS KARALIUS
LANKOSI TSRS

Meksikos prez. nesutinka su prez. Reaganu 
v*

dėl Centrinės Amerikos problemų

Tarybų Sąjungos vadovas Konstantinas Černenka [dešinė
je] su Ispanijos svečiais — karalium Juan Carlos ir 
karaliene Sofija. Černenko žmona —kairėje.

Maskva. — Oficialaus vizi
to čia buvo atvykęs Ispanijos 
karalius Juan Carlos su kara
liene Sofija. Sis jos apsilan
kymas siejamas su normalių 
santykių atstatymu nuo tų 
laikų, kai jie buvo nutrūkę 
po Ispanijos civilinio karo.

Karališkuosius svečius 

Claudio Arrau concertuoja 
savo tėvynėje

Dvylika minučių sustojusi plojo publika šiam žymiausiam 
pasaulyje pianistui, savo tautiečiui Claudio Arrau, kai jis 
pereitą šeštadienį pasirodė teatro Municipal po septynioli
kos nebuvimo metų. Čilės parlamentas jam buvo paskyręs 
stipendiją mokytis Berlyne, kai jam buvo vos septyneri 
amžiaus metai. Jis dabar už to meto dėmesį atsidėkojo, 
savo koncertų pelną paskirdamas jaunų menininkų prieau
glio vystymui.

Santiago. — Claudio Ar-1 sekmadienį, Teatro Munici
pal, turintis 1,800 sėdimųriau, šiuo metu laikomas 

pačiu žymiausiu pianistu pa
saulyje, pereitą šeštadienį ir 
sekmadienį Čilės sostinėje 
atliko du koncertus, kurių 
pelnas paskirtas naujų meni
ninkų vystymui.

Arrau buvo labai šiltai 
sutiktas ir priimtas ne tik 
pačių žmonių, bet ir valdžios, 
kurios šis pianistas nekenčia 
dėl jos žmogaus teisių pažei- 
dijmo.

Meninkas atvykę į Santia
go su savo žmoną ir artimai
siais bendradarbiais ir pasi
liks Čilėje iki gegužės 24 d. 
Jis nuolatos gyvena New 
Yorke ir turi gvigubą piliety
bę — JAV ir Čilės.

Menininkas pareiškę, kad, 
kol dar. nevėlu, jis norėjęs 
savo tautiečiams, ypač jauni
mui, pakoncertuoti, nes jie 
pažįsta jį tik iš plokštelių. 
Jam šiuo metu 81-eri metai.

Savo tėvyne jis paliko 
prieš 17 metų.

Abi dienas, šeštadienį ir 

aerouoste pasitiko Tarybų 
Sąjungos premjeras Nikolai 
A. Tichonov ir vyriausybės 
atstovai. Vėliau Kremliuje 
jie susitiko su Tarybų Sąjun
gos vadovu Konstantinu Čer
nenka. Buvo aptarti abi šalis 
liečiantys reikalai bei ap
žvelgta pasaulinė padėtis.

vietų, buvo kimšte prikimš
tas, kad net negalima buvo 
pajudėti. Sekančią dieną jis 
atliko koncertą vietos kated
roje, kur jo klausėsi apie 10 
tūkstančių viduje ir tūkstan
čiai lauke, kur buvo 
išdėstyti garsiakalbiai.

Tokyo. — Tūkstančiai ja
ponų dalyvavo demonstraci
jose, reikalaujančiose, kad 
Japonijos vyriausybė neleis
tų Amerikos karo laivyno 
laivams stovėti Japonijos 
uostuose.

Jungtinės Tautos — Šios 
tarptautinės organizacijos 
generalinis sekretorius Ja
vier Perez de Cuellar išvyks
ta poros savaičių kelionei į 
Artimuosius Rytus. Jis lan
kysis Egipte, Libane, Sirijo
je, Jordane ir Izraelyje. 
Bendras reikalas — taikos 
reikalas.

|■ k 

p Washington. — Šios savai
tės pradžioje čia su oficialiu 
vizitu lankėsi Amerikos kai
mynės — Meksikos prezi
dentas Miguel de la Madrid 
ir su prez. Reaganu, jo admi
nistracijos atstovais ir Kon
greso nariais diskutavo klau
simus, kaip išspręsti Centri
nės Amerikos problemas.

Nors Amerika ir Meksika 
palaiko gerus santykius, kaip 
ir prideda kaimynėms, bet jų 
vadovai visiškai skirtingai 
vaizduojasi pagrindinių pro
blemų sprendimą. Tuo metu, 
kai prez. Reagan mobilizuoja 
Amerikos gyventojų opiniją 
ir pinigus militarinėmis prie
monėmis užkirsti kelią ko
munizmo plitimui, tai Meksi- 
kps prezidentas de la Madrid 
kalba apie taikias priemo
nes — susitarimo kelią. Jau 
vos tik atvykęs ir susitikęs 
su prez. Reaganu, prez. de la 
Madrid savo kalboje reiškė 
susirūpinimą, kad nekiltų ka
ras, kurio “apimties ir ilgu
mo” niekas negalėtų numaty
ti. Jis aiškino, kad kiekviena 
valstybė šiame kontinente 
privalo daryti viską, kad pa
dėtų atstatyti taiką, išveng
tų karo. O tai galima pasiekti 
tik respektuojant kitų val
stybių suverenines teises,, 
leidžiant joms pačioms spręs
ti savo likimą ir atmetant bet 
kokius intervencinius spren
dimus.

Šalia politinių klausimų, 
abudu prezidentai pasitarė ir 
ekonominiais klausimais, o 
ypatingai dėl abiejų šalių 
prekybinių santykių.

Tai jau buvo trečias Meksi
kos prezidento vizitas Ame
rikoje. Jo garbei suruoštas 
banketas Baltuosiuose rū-

Tarptautinis teismas 
pataiko Nikaragvą

Hague, Olandija. — Gegu
žės 10 d. Tarptautinis Tribu
nolas paskelbė vienbalsiai vi
sų penkiolikos teisėjų priim
tą sprendimą atmesti JAV 
prašymą, kad byla nebūtų 
svarstoma. Prie to dar teisė
jai vienbalsiai pareikalavo, 
kad Amerika tuojau pat nu
trauktų bet kokią veiklą 
prieš Nikaragvoj uostus, o 
ypatingai sustabdytų jų mi
navimą.

Trečiuoju balsavimu, ketu
riolikai teisėjų balsuojant už, 
o tik vienam — Amerikos 
teisėjui Schwebel — balsuo
jant prieš, Teismas patvirti
no, kad Nikaragva, kaip ir 
kitos valstybės, turi teisę 
būti suvereni ir nepriklauso
ma, ir kad tos teisės privalo 
būti respektuojamos, ir jokie 
kariniai ar pusiaukariniai 
veiksmai neprivalo jų statyti 
pavojun, kaip tai numato 
tarptautiniai įstatymai.

Teismas taip pat nurodė, 
kad JAV ir Nikaragva ne
siimtų jokios akcijos, kuri 
galėtų pabloginti ginčo bylos 
eigą Teisme, ligi bus pasiek
ta galutinio sprendimo.

Pirmiausia bus nagrinėja
mas jurisdikcijos klausimas. 
JAV jau anksčiau buvo pa- 
reiškusios, kad jos per atei
nančiuosius dvejus metus at
sisako pripažinti Teismo ju
risdikciją Centrinės Ameri
kos reikaluose.

Meksikos prez. Miguel de la Madrid su žmona Paloma 
[viduryje] ir JAV Valstybės departamento protokolų šefe 
Selwa Roosevelt.

muose, o trečiadienį meksi
kietis kalbėjo jungtinėje 
Kongreso sesijoje. Nepaisant 
kaimyniškų draugiškumo 
gestų, Meksika vistiek nesu
tinka su prez. Reagano for
mule. Meksika aiškiai sako, 
kad ji netiki, kaip kad prez. 
Reaganas tvirtina, jog Cen
trinės Amerikos konfliktas 
eventualiai išsilies j Meksiką 
ir sudarys pavojų jos valsty
biniam stabilumui. ’ 1 

r <

TSRS SPRENDIMAS NEATŠAUKIAMAS
Maskva. — Gegužės 14 d. 

Tarybų Sąjungos Olimpinių 
žaidynių komiteto pirminin
kas Marat Gramov, kuris 
taip pat yra ir sporto minis
tru, spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad gegužės 
8-osios pranešimas, jog Ta
rybų Sąjunga nedalyvaus 
žaidynėse Los Angeles mies
te, esąs galutinis ir neatšau
kiamas. Tuo pačiu jis užkirto 
kelią visokioms spekuliaci
joms, kad gal Tarybų Sąjun
ga persigalvos arba būsianti 
perkalbama savo nusistaty
mą pakeisti.

Nedalyvavimo priežastis ta 
pati, kaip ir gegužės 8 d. 
paskelbta: dėl to, kad nesa
ma užtikrinimo tarybinių at
letų saugumui.

Jis kaltino prez. Reaganą 
ir jo administraciją už tai, 
kad susidarė sąlygos, sta
tančios tarybinius sportinin
kus į pavojų. Jis apgailesta
vo, kad tarybinis jaunimas 
negalės dalyvauti, nes tam 
rimtai ruošėsi, o pati TSRS 
valdžia taip pat yra nemažai 
išleidusi lėšų savo daliai žai
dynių rengime padengti: ke
letą milijonų rublių sumokė
jusi TV laidoms bei sporto 
reikmenims, transportui ir 
komunikacijai.

Gramov taip pat pranešė, 
kad tuo metu, kai vyks 
žaidynės Los Angeles mies
te. Tarybų Sąjunga pas save 
nerengsianti jokių žaidynių

Meksikos prezidentas ir to
liau pasiliko prie nuomonės, 
kad Centrinės Amerikos pro
blemas tegalima išspręsti tik 
susitarimo būdu ir pasižadė
jo dar stipriau darbuotis, 
kad vadinamoji Contadora 
grupė pagyvintų savo veiklą. 
Toje grupėje, vadinamoje 
vardu salos, kurioje pirmieji 
posėdžiai įvyko, be Meksi
kos, dar yra Panama, Ko
lumbija ir Venezuela.

vien tik iš lojalumo olimpinių 
žaidynių principams ir dva
siai.

Ligšiol olimpinėse žaidynė
se Los Angeles mieste atsi
sakė dalyvauti Demokratinė 
Vokietija, Čekoslovakija, 
Mongolija, Laos, Vietnamas 
ir Afganistanas. Manoma, 
kad tas skaičius kaskart di
dės.

Suėmė unijų vadus
Santo Domingo. — Vos tik 

Dominikos resbublikos darbo 
unijos vadai paskelbė gene
ralinį streiką dėl valdžios 
kainų pakėlimo maisto gami
niams, policija suėmė ir įkali
no aštuonių darbo unijų va
dus. Prezidentus Carlos En
rique Arias per radiją ir TV 
kreipėsi į šalies darbo žmo
nes ir kvietė atšaukti strei
ką, tardamas, kad jis galįs 
privesti prie riaušių. Perei
tą mėnesį, kai tik buvo 
paskelbta apie kainų pakėli
mą, įvykusių neramumų me
tu žuvo 54 žmonės. Nemažau 
sužeistų.

New Delhi. — JAV vice
prezidentas George Bush čia 
yra atvykęs oficialaus vizito. 
Tariamasi įvairiais klausi
mais. Indija nepatenkinta, 
kad Amerika parduoda daug 
ginklų Pakistanui, Indijos 
kaimynui, kuris nėra jai 
draugiškas.
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Olimpiada ir politika
Tarybų Sąjunga atsisakė dalyvauti pasaulinėje sporto 

olimpiadoje Los Angelėse. Viens po kito ją seka kiti 
socialistiniai kraštai. Tai, žinoma, liūdnas įvykis pasauli
niuose santykiuose. Bet mums atrodo, kad Tarybų Sąjunga 
neturėjo kitos išeities..

Kaip tas įvyko? Paskutinėje olimpiadoje, kuri įvyko 
Maskvoje, nedalyvavo Jungtinės Valstybės ir keliasdešimt 
kitų kraštų, kurie glaudžiai surišti su JAV politika. Tas 
nedalyvavimas, tas boikotas, buvo grynai politinis žings
nis: JAV skelbė, kad olimpiada boikotuojama, tikslu 
išreikšti protestą prieš tarybinių karinių pajėgų interven
ciją Afganistane. Bet dabartinis tarybinis žingsnis visai 
kitokio pobėdžio: TSRS pasitraukė iš olimpiados ne protes
tuodama prieš JAV intervenciją Centralinėje Amerikoje, o 
dėl priežasčių, kurios nepalyginamai labiau tieisioginiai su
rištos su olimpiada. Kaip žinia, ekstremistinės anti-sovieti- 
nės grupės rengėsi paversti olimpiadą nuolatine provokaci
jų, kiršinimo, terorizavimo ir erzinimo vakchanalija. Buvo 
rengiamasi tarybinius sportininkus pikietuoti, raginti juos 
pasilikti Vakaruose; buvo rengiamasi paskleisti Los 
Angelėse ir pačioje olimpiados teritorijoje šimtus tūkstan-, 
čių anti-sovietinių lapelių; buvo aišku, kad tarybiniai (ir 
kitų socialistinių kraštų) atletai visą laiką būtų radęsi 
nesaugioje atmosferoje, kad jų fizinis saugumas nebūtų 
buvęs garantuotas.

Nestebėtina, kad TSRS, Rytų Vokietija ir keli kiti 
socialistiniai kraštai atsisakė dalyvauti. Olimpiada tokiu 
būdu nustoja būti tikrai tarptautine, tikrai pasauline. O iš 
gryno sporto taškiaregio olimpiados lygis žymiai nukrinta. 
Mat, kaip visi gerai žino iš praėjusių olimpiadų, Tarybų 
Sąjunga ir Rytų Vokietija *daugelyje sporto šakų yra 
pirmoje vietoje. Jeigu amerikiečiai dabar laimės aukso ir 
sidabro medalius, jie jaus, kad juos laimėjo lengvai, nes 
stipriausieji konkurentai, tarybiniai ir R. Vokietijos 
sportininkai, nebuvo ten. Daugelis Amerikos sportininkų 
del to yra labai nusivylę. Jie jaučia, kad olimpiada iš viso 
ne tikra olimpiada ...

Mums atrodo, kad Reagano administracija privedė prie 
šios liūdnos padėties, nors oficialiai ji sako, kad ji 
apgailestauja TSRS pasitraukimą iš olimpiados. Mums 
atrodo, kad Reagano administracija vis labiau veda mūsų 
kraštą prie karo pavojaus prarajos. Mums atrodo, kad 
Amerikos žmonės turi sukaupti visas savo jėgas, — 
pasukti kraštą priešinga linkme — link taikingo pasaulinio 
sugyvenimo, link taikos.

j

Du planai Salvadore Į
Krikščionių demokratų lyderis Jose Napoleon Duarte 

laimėjo prezidentinius rinkimus EI Salvadore. Reagano 
administracija labai patenkinta: ji gali sakyti, kad “nuosai
kus demokratas” Duarte dabar suvaldys ultra-dešiniuosius 
žudikus, taip vadinamas “mirties brigadas”, kurios siaučia 
Salvadore ir kas mėnesį nužudo šimtus žmonių. Sakoma, 
kad ČIA slaptai finansavo Duartes kampaniją, Išleisdama 
tam tikslui bent apie du milijonus dolerių. Bet čia verta 
pagalvoti apie kitą dalyką, — ta pati Amerikos agentūra, 
ČIA, per savo militarinius agentus ginkluoja ir remia tas 
ultradešines brigadas, kurios žudo demokratinius gyvento
jus. Tad, ką rėmė JAV: krikščionį demokratą Duarte, ar 
dešiniųjų žudikų kandidatą D. Aubuisson? Atrodo, JAV 
remia abu. Strategija yra tokia: Reagano administracija 
nori, kad prie valdžios vairo stovėtų Duarte. Jam būnant 
prezidentu, Washingtonas gali sakyti pasauliui, kad 
Salvadore “einame prie de.mokratijos”. Bet tuo pačiu laiku 
karinės ir policijos klikos ten gali veikti laisvai, tęsti terorą 
prieš visus opozicijos žmones. Atrodo, kad ta hipokritiška 
dviguba taktika jau davė gerus vaisius Reagano adminis
tracijai, — Kongreso Atstovų Butas jau nubalsavo, kad 
galima tęsti karinės pagalbos davimą Salvadoro armijai.

Kai kam sunku suprasti Duartes rolę, jo nusistatymus. 
Prieš praėjusius rinkimus jis žadėjo, kad sulaikys terorą, 
suvaldys militaristus, mirties komandas. Bet, kur jis buvo 
iki šiol? Juk jau dvieji metai, kaip jis stovi prie valdžios 
vairo, o mirties komandos siaučia kaip siautė praeityje.

Atrodo, kad nieko gero negalima tikėtis iš Duartes. Jo 
išrinkimas tik padeda Washingtonui dangstytis demokrati-1 
ne kauke.

Unijos ir Jacksonas
AFL-CIO Pildomoji taryba atlaikė savo posėdį Pinei 

Point miestelyje Marylando valstijoje. Didžiosios unijų 
konfederacijos vadovai ten aptarė klausimą, kaip sekasi 
mobilizuoti narius, kad jie balsuotų už Mondale. Prieita 
išvados, kad, bendrai paėmus, dauguma AFL-CIO narių 
balsuoja už Mondale, kaip jiems pataria unijos. Bet yra 
viena svarbi išimtis: juodieji unijistai klausosi kito balso: jų 
didi dauguma balsuoja, kaip tai daro juodieji gyventojai 
bendrai, už Jacksoną.

Tarp aukštosios AFL-CIO vadovybės ir juodųjų lyderių 
egzistuoja nemenkas įtempimas. Jacksonas yra išsireiškęs, 
kad “Juodas amerikietis arba moteris anksčiau taps šalies 
prezidentu, negu AFL-CIO prezidentu”.

Bet nežiūrint tų visų nesutikimų, juodieji ir unijos 
daugelyje sričių bendradarbiauja kovose už pažangą. 
Nežiūrint aukštosios vadovybės atsilikimo. AFL-CIO vie
netai atskirose valstijose aiškiai įsijungę į kovą prieš

Kas ką rašo ir sako TSRS NOK PLENUMAS
PORNOGRAFIJA

Legališka, viešai leidžiama 
pornografija mūsų Šalyje yra 
didelis biznis. Keturi žymiau
sieji pornografiniai žurnalai 
kartu turi apie 20 milijonų 
tiražą. Tie žurnalai yra

deleine G. Kalb straipsnis 
apie tarybinį ambasadorių 
Washingtone Anatolijų Dob
rynina. Pasirodo, kad Kalb 
rašo knygą apie Dobryniną 
ir, kad tas straipsnis yra tik 
trumpa ištrauka.

Gegužės 8 d. Maskvoje 
įvyko TSRS nacionalinio 
olimpinio komiteto plenu
mas, kuriame buvo apsvars
tytas klausimas dėl Tarybų 
Sąjungos sportininkų daly
vavimo XXIII olimpiados 
žaidynėse Los Andžele. Visi

kalbėtojai pabrėžė, kad situa
cija, susidariusi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ruošian
tis žaidynėms, neleidžia Tary
bų Sąjungos sportininkams 
jose dalyvauti.

Visi nacionalinio olimpinio 
komiteto nariai, tarp jų visų

29 olimpinių sporto šakų fe
deracijų vadovai, visi TSRS 
NOK prezidiumo nariai vien
balsiai balsavo už nedalyva
vimą Los Andžele įvyksian
čiose vasaros olimpinėse žai
dynėse ir priėmė TSRS NOK 
pareiškimą.

TASS-ELTA

“Penthouse”, “Viva”, “Play
boy” ir “Playgirl”. Visi ketu
ri yra stori leidiniai, spausdi
nami. ant geriausio popie
riaus,7 vartojanti paskiausią 
spaudos techniką, gausiai 
iliustruoti spalvotais pa
veikslais . . . Jie viešai par
duodami kioskuose ir spau
dos parduotuvėse, nors bib
liotekų skaityklose jų nerasi.

Tie keturi žurnalai priskai- 
tomi prie “minkštosios por
nografijos” (“soft pornogra
phy”) kategorijos. Jie šalia 
seksinio teksto ir iliustracijų 
spausdina ir bendro turinio 
dalykus, kaip tai filmų i ir 
teatro trumpas recenzijas, 
kartais net interviu su gar
siais žmonėmis. Žurnalas 
“Playboy” ypatingai turi di
delio pasisekimo ir jis dabar 
net spausdina nemenku tira
žu prancūziškas ir vokiškas 
laidas.

Bet tie keturi virš minėti 
leidiniai savo pornografišku
mu negali lygintis su taip 
vadinamos “kietos pornogra-

Dobryninas buvo paskirtas 
Tarybų Sąjungos ambasado
riumi Amerikoje 1962 m. 
korpuse, tai yra, tarp visų 
diplomatinių pasiuntinių Wa
shingtone, jis yra ilgiausiai 
ėjęs savo pareigas ir tokiu 
būdu jis automatiškai eina 
pirmininko — šefo pareigas 
visuose korpuso priėmimuo
se. Nežiūrint įtemptų san
tykių tarp JAV' ir TSRS, 
Dobryninas dar ir dažnai 
susitinka su aukštais JAV 
pareigūnais, nors kartais ir 
neoficiališkai.

Norėdama gauti medžiagos 
knygai, žurnalistė Kalb turė
jo pasikalbėjimus su 50 žy
mių amerikiečių pareigūnų: 
buvusiais užsienio reikalų 
sekretoriais Kissingeriu, 
Rusku, Vance; su aukštais 
Kongreso vadovais. Jie visi 
pažino Dobryniną ne tik iš 
savo pareiginių darybų, bet 
ir per asmeniškus susitiki
mus, pobūviusUr t. t. Jie visi 
pasakojo visokius anekdotus 
apie jį. Pasakojama, kad iki

TSRS nacionalinio olimpinio komiteto PAREIŠKIMAS

fijos” žurnalais, kaip tai 
“Hustler”, “Velvet” ir lūži
niais kitų. Tų tiražai mažes
ni, jie taipgi parisduoda vie
šai, bet nėra taip prominen- 
tiškai išstatyti kioskuose ir 
spaudos krautuvėse. ,

Visi tie liediniai, “minkšti” 
ir “kieti”, turi nemažai rekla
mų: juose reklamuojasi ciga- 
retų, alkoloholinių gėrimų, 
sporto įrankių, drabužių ir 
avalynės kompanijos. Sako
ma, kad jokioje kitoje šalyje 
pornografija nėra taip įsigy
venusios kasdieniniame gy
venime, kaip Jungtinėse 
Valstybėse, bet jas pralenkia 
viena maža Europos šalis: 
Danija.

KNYGA APIE
DOBRYNINĄ

New Yorko "Times” gegu
žės '13-os žurnaliniame prie
de tijpo ilgas žurnalistės Ma-

Reagano laikų ambasadorius 
Dobryninas turėjo specialų 
leidimą įvažiuoti į Valstybės 
departmento požeminį gara
žą ir iš ten pakilti keltuvių 
tiesiog į valstybės sekreto
riaus kabinetą; kad jis turėjo 
asmeniškus prezidentų tele
foninius numerius ir su jais 
reikalui atėjus tuojau susi
siekdavo . . Bet, įdomu, kad 
žurnalistė Kalb hieko nesą- 
ko apie interviu su pačiu 
Dobryninu.

Santiago, Čilė. — Walter 
Herman Julius Rauf, 77 me
tų amžiaus, buvęs nacių pa
reigūnas, kaltinamas dėl ma
sinių žydų žudynių II Pas. 
karo metu, mirė normalia 
mirtimi čia, kur jis buvo 
suradęs politinę globą. Žydai 
visą laika jo ieškojo ir norėjo 
jį nubausti} a

Nuotraukoje: Porceliano dekoravimo ceche. Priekyje
dekoruotoja Rasa Gudalytė.

Didelę paklausą turi Kauno “Jiesios” dailiosios keramikos 
gamyklos produkcija. Kiekvienas pirkėjas pagal savo skonį 
gali išsirinkti dailų keramikinį kavos ar pieno servizėlį, 
gėlių vazą. Įmonė šiemet gamins 340 pavadinimų dirbinius.

Nuotraukoje: Dailininkės Ramutės Jurgienės sukurtas 
kaulo porceliano kavos servizas “Rudenėlis”.

K. Jūrelės nuotraukos

rasizmą, už civilines teises, o daugeliu atsitikimų — ir 
kovoje už taiką. Vietiniuose unijų lokaluose juodieji dažnai 
yra vadovybėje ir jie pajėgia pakreipti tuos lokalus į 
anti-rasistinę kovą. Kuomet ateis prezidentiniai rinkimai, 
kaip atrodo, unijos šiuo kartu įstengs paveikti savo narių 
daugumą, kad jie balsuotų prieš Reaganą, — nežiūrint kas 
nebūtų demokratinis kandidatas.

TSRS nacionalinis olimpi
nis komiie’as visapusiškai iš
analizavo situaciją, susijusią 
su XXIII olimpiados žaidynė
mis Los Andžele, ir apsvars
tė klausimą dėl Tarybų Są
jungos sportinės delegacijos 
dalyvavimo jose.

Kaip žinia, 1984 m. balan
džio 10 d. pareiškime TSRS 
Nok pareiškė didelį susirū
pinimą dėl to, kad žaidynių 
organizatoriai grubiai pažei
dinėja olimpinės chartijos 
taisykles, kad oficialiai val
džiai nuolaidžiaujant reak
cingi JAV sluoksniai organi
zavo antitarybinę kampaniją, 

; ir paprašė Tarptautinį olim
pini komitetą apsvarstyti su
sidariusią padėtį.
. S. m. balandžio 24 d. TOK 
savo posėdyje pripažino, kad 
TSRS NOK pozicija teisėta 
ir pagrįsta.

Tačiau JAV valdžia, nesi- 
skaitydama su TOK nuomo
ne, toliau grubiai kišasi į 
reikalus, kuriuos kompeten
tingas tvarkyli tik Los An- 
dželo olimpiados organizaci
nis komitetas. Yra žinoma, 
kad nuo pirmųjų ruošimosi 
šiai olimpiadai dienų Ameri
kos administracija nutarė 
panaudoti žaidynes savo po
litiniais tikslais. Šalyje kurs
tomos šovinistinės nuotaikos, 
antitarybinė isterija.

Amerikos valdžiai tiesio
giai nuolaidžiaujant smarkiai 
suaktyvėjo įvairaus pobū
džio ekstremistinės organiza
cijos ir grupės, atvirai užsi- 
brėžiančios tikslą sudaryti 
TSRS delegacijos buvimui 
Los Andžele, tarybinių spor
tininkų pasirodymams „nepa
kenčiamas sąlygas". Ruošia
mos Tarybų Sąjungai priešiš
kos politinės demonstracijos, 
atvirai grasinama fiziškai su
sidoroti su TSRS NOK, Ta
rybų Sąjungos sportininkais 
ir oficialiais asmenimis. Anti
tarybinių, antisocialistinių or
ganizacijų vadeivas priima 
JAV administracijos atstovai, 
jų veiklą plačiai reklamuoja 
masinės informacijos prie
monės. Siekdama pateisinti 
šią kampaniją, JAV valdžia 
ir olimpiados organizatoriai 
nuolat remiasi įvairaus po
būdžio įstatymų aktais.

Pastaruoju metu Vašingto
nas užtikrina, kad jis pasi
rengęs laikytis olimpinės 
chartijos taisyklių. .Tačiau 
praktiniai Amerikos veiks
mai rodo, kad į i neketina 
užtikrinti visų sportininkų 
saugumo, gerbti jų teisių ir 
žmogiško orumo, sudaryti 
normalių sąlygų žaidynėms 
surengti.

Nepaisydama olimpinės 
chartijos, grubiai pamindama 
olimpinio judėjimo idealus 
ir tradicijas, Amerikos val
džia siekia pakirsti šį judėji
mą. Ši linija, išryškėjusi 
anksčiau, vykdoma ir dabar.

•Šiomis sąlygomis TSRS 
nacionalinis olimpinis komi
tetas priverstas pareikšti, kad 
Tarybų Sąjungos sportininkai 
negalės dalyvauti XXIII olim
piados žaidynėse Los Andže
le. Pasielgti kitaip reikštų 
pritarti antiolimpiniams 
Ameiikos valdžios ir žaidy
nių organizatoriai veiksmams.

Priimdami tokį nutarimą, 
mes jokiu būdu nenorėtume 
mesti šešėlio Amerikos vi
suomenei, aptemdyti gerų 
jausmu, siejančių mūsų šalių 
sportininkus

TSRS nacionalinis olimpi
nis komitetas, mūsų šalies 
sportinės organizacijos ir 
ateityje rems Tarptautinio 
olimpinio komiteto, Naciona
linių olimpinių komitetų 
asociacijos, tarptautinių spor
to federacijų, Tarptautinės 
sporto žurnalistų asociacijos 
pastangas stiprinti tarptauti
nį olimpinį judėjimą, kovoti 
už jo grynumo ir vienybės 
išsaugojimą.

plenarl-Priimta TSRS nacionalinio olimpinio komiteto 
niame posėdyje 1984 m. gegužės 8 d.

TELEGRAFU „TIESAI“ IŠ NIUJORKO
^Gegužės 8-ąją. kai turėjo 

prasidėt olimpinės ugnies es- 
tafetė Junglinėmis Amerikos 
Valstijomis, starto vietoje 
Niujorke netikėtai prapliupo 
lietus. Niujorkiečiai, susirin
kę į aikšte priešais SNO 
pastatą, gūžėsi po skėčiais. 
Narsiai laukė savo eilės tik 
91 melų* Abelis Kiviatas, 
1912 meti; olimpinių žaidy
nių sicįabro medalio laimėto
jas. Jis atstūmė norėjusius 
padėti jaunus sportininkus ir 
pasileido šlapiu asfaltu, lai
kydamas dviejų svarų aliu
minio fakelą.

Olimpinės ugnies šventė 
nepavyko iš pat pradžių: ki
tapus vandenyno, Senojoje 
Olimpijoje, ugnis virš įgaub
to veidrodžio įsižiebė be liu
dytojų. los Andželo žaidy
nių organizacinis komitetas 
paskelbė, kad 19 tūkstančių 
kilometrų olimpinio fakelo 
kelias Jungtinių Valstijų te
ritorija bus išparduotas — 
po 3 tūkstančius dolerių už 
kiekviena kilometrą, ir Grai
kijos NOK protestuodamas 
nusprendė apriboti iškilmes.

Po pietų, kai fakelo estafe
tė vis dar suko Niujorko 
centrinio narko takeliais, 
Amerikos televizija pranešė 
TSRS NOK nu-arimą nesiųsti 
sportinės delegacijos į Los 
Andželą, nes Amerikos val
džia atsisako garantuoti 
mūsų olimpiečių saugumą.

Po šio panešimo kalbė
jausi su keletu paprastų 
amedkiečiu. Visi •— ir vy
resnio amžiaus, ir jaunimo 
atstovai vieningai smerkė 
Reigano administraciją, dėl 
kurios, kaltės mūsų sportinin
kai negali dalyvauti olimpi
nėse žaidynėse. '

-- Reigano administracija 
nuolaidžiauja ekstremistams 
ir neužtikrina sportininkų 
saugumo. Aš ‘merkiu tokią 
mūsų pieziclenlo politiką, 
dėl kurios nukenčia visas 
olimpinis judėjimas, — pa
sakė vienas mano pašnekovu, 
kai aš paklausiau jo nuomo
nes apie Los Andželo olimpi
nes žaidynes.

Netgi Amerikos spauda 
retai kada giria Los Andželą, 
vieną didžiausių šalies mies
tu. „Angelų miestas" gali di
džiuotis nebent puslapiais iš 
niūrios nusikaltimų istorijos: 
Los Andžele buvo nužudylas 
demokratų partijos kandida
tas j prezidentus Robertas 
Kenedis, čia įvyko kruvinos 
skerdynės siaubo filmu reži
sieriaus Romąno Polanskio 
viloje, mieste siautėja mafi
ja., kurios aukomis dažniau- 
sia'i tampa iš įvairių šalių 
suplaukę imigrantai. Los 
Andželas užima pirmąsias 
viekas pagal įvairius sunkius 
nusikaltimus, ir vietinė poli
cija paprastai bejėgiškai nu
leidžia rankas Tiesa, pasta
raisiais mėnesiais, pasitelkus 
pagalbu. Kalifornijos tvaikus 
saugotojams pavvko kuriam 
laikui pasodinti už g-olų po
ra tūkstančiu, smulkiu vagi
šių ir prekiautojų narkoti

kais. Tačiau tai , neįkvepia 
optimizmo, ir prieš keletą 
dienu laikraštis „Niujork 
taims" savotiškai reklamavo 
olimpiadą, įspėdamas būvi
muosius l.os Andželo svečius 
vengti laisvo elgesio mergi
nų paslaugų, nes jos bendra
darbiauja su gangsteriais ir 
drauge apiplėšinėja viešbu
čiuose turtingus klientus.

Kalifornijos nusikaltėlių 
pasaulis, be abejo, su 
džiaugsmu sutiko pirmaia 
pasaulio sporto istorijoje 
„grynai komercinę olimpia
dą". Juk dvasia, gaubusi pa-

Kas gesina 
olimpinį 
fakelą?

sirengimą olimpinėms Žaidy
nėms, labai artima gangste
riams. Mafija sugebėjo laiku 
paimti j savo rankas tas biz
nio sferas, kur numatomas 
didžiausias pelnas. XXIII va
saros olimpinės žaidynės 
gresia pavirsti begėdiškiau
sia kova už sportininkus 
siunčiančių šalių ir žiūrovų 
pinigines.

Atitinkamo politinio pelno 
tikėjosi ir įvairios užkietė
jusios an< darybinės organi
zacijos. Kalifornijoje pasiro
dė keista koalicija garsiu pa
vadinimu ..Uždrausti tarybi
nius". Amerikos spauda gana 
narsiai ja pareklamavo, ir 
tikru tikrinusiems politiniams 
gangsterjams ėmė plūsti 
aukos Pirmiausia pagrindiniu 
uždaviniu jie laikė neleisti 
Tarybų Sąjungos komandai 
dalyvauti olimpinėse žaidy
nėse. Tam jie sumanė surink
ti ne daugiau ir ne mažiau 
kaip milijoną parašų. Tačiau 
rėksniai nepatraukė kalifor- 
nieriu. ir žadėtąjį septyn- 
ženklį skaičių teko sumažinti 
dviem nuliais.

Pirmoii nesėkmė, matyt, 
nesustabdė an'ikomunistu 
koalicijos. Dosnios dovanos 
ir kai kurių federaliniu tar
nybų nalaiminlmas greitai 
suvienijo po olimpinės dva
sios rriošlninkn vėliava an'i- 
tarvhines. reakcingas emi
grantų. profašistines organi- 
zacHas Aktyviai tarp Jų reiš
kėsi ir lie.’uvių buržuaziniai 
nacionalistai. Jie savo pa
grindiniu uždaviniu paskelbė 
P’ovokuotj jr netgi grob’i 
taivbinius piliečius, ki’u so- 
rb*ii»c»inin raliu sportininkus. 
Ant i’atvbinės koalicijos va
dovai atvirai paikojo, kain 
ruošiami konspiraciniai’ bu
tai kukiuose bus slepiami

pagrobtieji. Si žmoni v; me
džioklė buvo ruošiama poli
cijos ir nesnaudžiančio Fede
ralinio tyrimų biuro akivaiz
doje.

Kaip tik tomis diertbmis 
Kalifornijos valdžios, federa
liniu tarnybų ir FTB atstovai 
gyrėsi žurnalistams, kaip ge
rai pasiruošė saugumo tarny
ba. kurios oficialus uždavi
nys užkirsti kelią teroristi
niams aktams. pasikėsini
mams ir sportininkų grobi
mui. Spaudai buvo surengi 
netgi parodomieji manevrai
— juodai apsirengę koman
dosai mėtė peilius, grūmėsi 
ir netgi Šaudė koviniais šo
viniais. Tačiau ši tarnyba vi
sai nesirengė kovoti pdeš 
tikruosius žmonių grobėjus, 
nors gangsteriai nė nesislėpė, 
turėjo nuolatinę gyvenamąją 
vietą, telefoną ir netgi są
skaitą banke.

Vieną iš gangsteriškos koa
licijos vadeivų gegužės 8- 
osios vakare netgi pakvietė 
duoti interviu viena pagrin
dinių informacinių telenrog- 
ramų. Kažkoks Dženas Vosc- 
leras atvirai pasakojo, kaip 
jo organizacija ruošėsi pro
vokuoti sportininkus, kiek 
buvo Išspausdinta brošiūrų 
rusų, anglų, vokiečiu kalbo
mis. kuriose konkrečiai nu
rodyta. kur ir, kaip prašy'i 
politinio prieglobsčio. Kai 
laidoje dalyvavęs žaidynių 
organizacinio komiteto prezi
dentas Piteris Juberotas ap
kaltino koalicijos atstovą, 
kad ji torpeduoja Los An
dželo olimpiadą, tas tik šyp
telėjo: vienas iš tikslų — 
neleisti tarybiniams sporti
ninkams atvjykti į olimpiadą
— jau pasiektas. Tačiau po
litiniai gangsteriai, malvt ti
kėjosi kai ko daugiau: Tary
bų Sąjungos NOK nutarimas 
buvo netikėtas smūgis jų nu
sikalstamiems planams.

Pagal olimpinę chartiją 
valstybė, kurios teritorijoje 
vyksta olimpinės žaidynės, 
įsipareigoja visų šalių spor
tininkams užtikrinti saugumą 
ir svetingumą. JAV prezi
dentas lokį įsipareigojimą 
davė tik po atkaklių žaidy
nių organize, inio komiteto 
prašymų. Tačiau valstybės 
vadovo raštiškas pasižadėji
mas pasirodė esąs papras
čiausias atsirašinėjimas, nes 
pagrindiniai chartijos reika
lavimai nebuvo įgyvendinti. 
Nusikals'amas Amerikos val
džios aplaidumas (arba są
moningas kursas) atsigręžė 
prieš visa olimpini judėjimą, 
prieš pačius Ameiikos sporti
ninkus.

.. .Praėjusi sekmadienį sio
nistai sutengė Niujorke rėks
mingą an^tarybinę demonst
raciją. Miesto gatvėmis su 
vėliavomis ir antitarybiniais 
niekalais atskira kolona pra
žygiavo policininku būrys. 
Ar jūs galite jsivaizduo’i 
šiuos žmonos, 'aunančiu*; ta
rybinius sportininkus? Aš 
no!

Vilius KAVALIAUSKAS
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S. J. JOKUBKOS 75-AJAM GIMTADIENIUI
i

S. J. Jokubka yra nekartą lankę s h Tarybų Lietuvoje. Vienos iš viešnagių Čia metu jį 
drauge su žmona Ana matome Ir šioje nuotraukoje — apsilankiusius „Tėviškės" drau
gijoje. j, V. Kapočiaus nuotr.

Su Stasiu J. Jokubka įdomu kalbėti. Iš 
jo išgirsi daugybę išeiviško gyvenimo, 
žmonių likimų istorijų. Kaip minėjau, už 
jo pečių milžiniški nelengvo gyvenimo plo
tai, gyvenimo, kuris nepagailėjo ir sunku
mų, ir visokiausių išbandymų.

Kai žvelgiu į jo rusvą veidą, mėlynas 
šiitas akis, kaip ir per pirmąjį susitikimą 
su šiuo žmogumi prieš pora dešimčių me
tų, mane apima mintis: juk ramiame ir ge
rame Stasio veide, jo sieloje savo pėdsa
kus rėžė net trys pasaulio žemynai. Trijų 
įvairių kontinentų saulė ir vėjai, jų visuo
meninių struktūrų tektonika, socialinių 
reiškinių įvairovė, vargai ir kovos dėl gy
venimo grūdino Stasį nuo mažens iki šiol. 
Tėvai iš Bridžporto parsivežė jį Lietuvon 
ketvertų metų. Tuoj pat įsiliepsnojo karas, 
tėvą paėmė caro armijon, jis pateko vo
kiečių nelaisvėn. Gausi šeima keletą metų 
gyveno pusbadžiu. Vaiku būdamas, Stasys 
pajuto ir karo baisumus, ir revoliucinių 
permainų dramatizmą. Jis, dešimtmetis, 
matė nacionalistų prie sienos pastatytą su
šaudyti savo tėvą, kuris Anykščių rajone 
vykdė komunistų partijos užduotį, pertvar
kant dvarų žemių priklausomybę. Tik atsi
tiktinumo dėka baisi nelaimė neįvyko, 
(vykiai Rusijoje ir Vokietijoje, kovos dėl 
Tarybų valdžios Lietuvoje, buržuazijos įsi
galėjimas, nelengvas jų šeimos, kaip ir vi
sų darbo žmonių gyvenimas, formavo jau

nuolio pasaulėžiūrą. Už pažangią mintį 
Stasiui jau tada teko nukentėti ne sykį. 
Jį išmeta iš mokytojų seminarijos, atlei
džia iš darbo pašto įstaigoje. Tėvo ir į 
jį panašių proletarų revoliucingumas, troš
kimas eiti prieš gyvenimo neteisybes aud
rino jauną kraują. Kai 1926 m. Nemuno 
krašte įvyko fašistinis perversmas, darbo 
žmonėms buvo aišku, kas jų laukia.

Jokubkų šeima patraukė ieškoti laimės 
svetur. Aštuoniolikmetis Stasys greitai įsi
tikina, kad po karšta Brazilijos saule dar 
negailestingesnis žmogaus išnaudojimas, 
dar baisesnis jo beteisiškumas, dar juodes
nis vargas. Septynių asmenų šeima buvo 
laimikis, kurio tarp emigrantų ieškojo fa
zendų savininkai-vergvaldžiai. Visus var
gus ir kančias vėliau Stasys aprašys kny
goje „Brazilijos plantacijose". O kol kas jo 
maištinga dvasia liepė priešintis išnaudoji
mui, žmogaus pažeminimui. Tėvas ir sū
nus organizuoja fazendos darbininkų strei
kus. Tėvas ir sūnus ne sykį suimami, kan- 
kinarhi, kalinami. San Paulo policijos žiau
rumas, žinomojo Mokokos kalėjimo tam
sa ir tvanka nepalaužė kovotojų ryžto. 
Stasio Jokubkos revoliucinės veiklos pėd
sakai ryškūs Brazilijos lietuvių pažangiųjų 
organizacijų, jų spaudos gyvenime. Čia jis 
išėjo didžią gyvenimo, klasių kovos mo
kyklą. Pietų Amerika užgrūdino, davė di
džią patirtį, kuri pravers pačioje didžiau-

šioje žmogaus išnaudojimo ir kapitalo ga
lios citadelėje — Jungtinėse Valstijose. 
Sion šalin Stasys J. Jokubka persikėlė 
1947 metais. Jį jau gerai žinojo lietuvių 
pažangiosios išeivijos veikėjai. Stasys li
kimo valia vėl atsidūrė Bridžporte — čia 1 
buvo „Vilnies" redakcija, joje jis pradė
jo dirbti. Jam teko laimė artimai bendrau
ti su tokiais žymiais visuomeninės minties, 
spaudos ir kultūros žmonėmis, kaip R. Mi- i 
žara, L. Prūseika, L. Jonikas, V. Andrulis 
ir kt. Jokubka pats įėjo į žymiausių mūsų 
pažangiosios emigracijos veikėjų tarpą. 
Nuo 1972 m. jis yt*a „Vilnies" laikraščio 
vyriausiasis redaktorius.

Judrioje Holstedo gatvėje — nedidelis 
rusvų plytų pastatas. Buvę dideli jo lan
gai užmūryti, paliekant tik siaurus ruo
želius šviesai. Tai padaryta pokario metais, '. 
kai atsikraustę Čikagon lietuviški Hitlerio 
bernai ir kiti reakcininkai, negalėdami i 
kitaip paveikti „Vilnies" galios, ėmė dau
žyti redakcijos langus, ruošti pogromus. 
Stasys pasakoja apie tas dienas, apie vi- \ 
sokius policijos 1 palaikomų fašistuojančių 
elementų išpuolius prieš pažangiąją spau
dą, jos darbuotojus. „Vilnis" ir vilniečiai 
atlaikė. Niekas neįstengė sustabdyti švie
saus ir galingo „Vilnies" žygio į plačius 
išeivijos sluoksnius. Laikraštis nešė pažan
gią mintį, pasakojo apie darbo žmonių ko
vas prieš kapitalo magnatus, apie pasaulį 
ir jo įvykius, nušvietė išeivijos naujienas, 
plačiai informavo apie brangios tėvų že
mės — Tarybų Lietuvos gyvenimą. Neįma
noma pervertinti milžiniško darbo, kurį 
per šešiasdešimt suvirš gyvavimo metų nu
veikė „Vilnis" ir prie jos būręsi čikagie- 
čių lietuvių visuomeniniai ir kultūriniai 
sambūriai.

Todėl, kai vėl savaime užeina kalba apie 
laiko negailestingumą gražiai ir prasmin
gai vilniečių ir iš viso pažangiosios išeivi
jos veiklai, kai Stasys, remdamasis dar 
esančiais skaitytojais ir jų pagalba, su ne- / 
blėstančia energija ir pasišventimu triūsia / 
„Vilnies" redakcijoje, iš visos širdies no- / 
risi jam linkėti ištvermės ir sėkmės. /

Apglėbiu tvirtus darbininkiškus jo pe
čius, mūsų žvilgsniai susilydo, širdys su
plaka išvien. Jis lyg nustemba ir klausia
mai sužiūra, kai pasakau: žinai, brangusis 
bičiuli, net ir pačiu kraštutiniausiu atveju, 
kai nebebus kam leisti ir skaityti laikraštį, 
vis tiek liks pats svarbiausias, pats ištiki
miausias, pats ilgaamžiškiausias skaityto
jas. .. „Vilnis" jį turi ir visada turės. Mes 
galime ištarti to skaitytojo vardą: Istorijai 
Stasio klausiamas žvilgsnis atsileidžia, jis 
net šypteli į savo žilstelėjusius ūsus. Nie
ko nepasako, nes, matyt, ir šiuo atveju ima 
viršų jo kuklumas. Jis žino viena: šian
dien vėl turi išeiti naujas laikraščio nume
ris. Jo laukia Čikagoje ir Bostone, Flori
dos ir Kalifornijos miestuose, prie Didžių
jų ežerų ir kitur.

VACYS REIMERIS

SPAUDOS ŠVENTĖ VILNIUJE

LIETUVOS MOKSLININKŲ ŲĄBORATORI.IOSĘ į

SKVARBIOJO SPINDULIO GALIA
Amžiaus įrankiu, turinčiu 

neribotas galimybes, šian
dien. vadinamas lazeris. Ir 
nors nuo jo sukūrimo praėjo 
tik pora dešimtmečių, žmo
gaus valdomas, iki dešimčių 
tūkstančių laipsnių įkaitintas 
šviesos spindulys jau plačiai 
tarnauja mokslo ir technikos 
pažangai, sėkmingai dirba 
pramonės įmonėse, žemės 
ūkyje.

— 1964 metais tarybi
niams mokslininkams N. Ba- 
sovui, A. Prochorovui ir 
amerikiečiui C. Taunsui už 
pirmųjų kvantinių generato
rių sukūrimų buvo paskirta 
Nobelio premija, — prisime
na Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Fizikos instituto 
direktorius, akademikas Jur
gis Viščakas. —1 Štai nuo 
tada ir prasidėjo pergalingas 
lazerio kelias.

Jau po metų lazerio spin
dulys švystelėjo ir Lietuvo-

kų. Valstiečių iš Pasvalio 
rajono Saločių apylinkės sū
nus, baigęs Kauno Politech
nikos institutą, dirbo pramo
nės įmonėje, apsigynė moks
lų kandidato ir daktaro di
sertacijas, vėliau stažavosi 
moksliniame centre Paryžiu
je.

— Dabar mes mokome la
zerį naujų profesijų, — sako 
mokslininkas. — Štai nese
niai sukūrėme lazerinio me
talų grūdinimo technologiją. 
Dabar nereikia metalo kon
strukcijos ar detalės įkaitin
ti, po to staigiai atšaldyti. 
Lazerio spinduliui “perėjus” 
per atitinkamą detalę, ji už
sigrūdina iškart. Tam su
gaištama keliolika kartų ma
žiau laiko, be to, lazeriu 
apdorotas metalas praktiškai 
nerūdija. Pramonei duotos 
rekomendacijos, kaip spindu
liu pjaustyti metalą, stiklą, 
medį, suvirinti labai mažas

plačiai buvo rašyta JAV, 
Anglijos, Ęrancūzijos, Ven
grijos mokslo leidiniuose. 
Neseniai su vilniečių darbais 
susipažino Vilniuje surengto 
Tarybų Sąjungos ir Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos mokslininkų seminaro 
dalyviai.

— Apie Vilniaus lazerinės 
fizikos centrą mes žinojome 
iš publikacijų, tačiau realybė 
pralenkė lūkesčius, — kalbė
damas su šių eilučių auto
riumi pasakė vienas iš semi
naro organizatorių, Biofizi
kos instituto Giotingene di
rektorius, profesorius Fricas 
Šeferis. —i Akademiko J. 
Viščako, jo mokinių darbai 
yra pasaulinio lygio. Mus 
labai sudomino Vilniuje su
kurtas unikalus lazerinis 
kompleksas, kuris skleidžia 
impulsus, tetrunkančius vie- 
n^ trilijoninę sekundės dalį, 
taip pat lazeriniai lidarai,

HAITI UŽDRAUDĖ 
POLITINĘ VEIKLĄ

Port-au-Prince, Haiti. — 
Nepaisant to, kad kovo mė
nesį šalies prezidentas Jean- 
Claude Duvalier buvo išlei
dęs parėdymą, jog spaudai 
suteikiamos laisvės ir kad 
bus paisoma žmogaus teisių, 
gegužės 10 d. vyriausybė pa
skelbė, kad draudžiama bet 
kokia politinė veikla. Vidaus 
reikalų ministerija savo po
tvarkyje uždraudė visų par
tijų veiklą, išskyrus tik pa
ties prezidento partiją.

Šis potvarkis išleistas tuo
jau pat), kai tik pasirodė 
rinkoje antrasis opozicijos 
laikraštis. Pirmasis išėjo ba
landžio 28 d. Jį leidžia Haiti 
sbcial-demokratų partija ir jo 
vardas “Fraternite”, o jo 
turinys priešingas valdžios 
politikai. Dar labiau kritiškai 
žvengintis į dabartino prezi
dento režimą yra ką tik 
pradėjęs eiti savaitraštis, pa
vadintas “La Conviction”, 
kurį leidžia krikščionys de
mokratai.

Lietuvos laikraštininkai 
tradicinę Spaudos dieną — 
gegužės 5-ąją — šiemet pa
žymėjo ypač iškilmingai ir 
masiškai. Ši šventė pirmą 
kartą buvo surengta po atvi
ru dangumi pavasario žalu
ma pasidabinusiame Vingio 
parke.

. . . Spaudos diena. Ji žy
mi tarybinės periodikos gi
mimą. 1912 metų gegužės 5 
d. išėjo pirmas “Pravdos” 
laikraščio numeris. Dabar gi 
Tarybų Sąjungoje leidžiama 
daugiau kaip 13 tūkstančiu 
laikraščių ir žurnalų, kuria 
skleidžia tiesos žodį apie pir^ 
mąją darbo žmonių valstybę 
po visą pasaulį. Lietuvoje 
išeina apie 170 pavadinimų 
laikraščių ir žurnalų, kurių 
vienkartinis tiražas viršija 
keturis milijonus egzemplio
rių.

Ir visa tai tarsi iš šventinio 
laikraščio skaitytojai tą die
ną galėjo sužinoti Vingio 
parke. Apie tai bylojo spau
dos alėjoje prie estrados išsi- 
/f’ikiaVję spalvingi laikraščių 
ir žurnalu, leidyklų kioskai. 
Prie jų savo išmones rodė 
medžio drožėjai, karikatūris
tai. Veikė kioskai-knygų lo
terijos, kur laimingieji galė
jo laimėti naujausių lietuviš
kų leidinių. Tūkstančių tūks
tančiai žmonių — ir mažų, ir 
jaunų, ir senų — būriavosi 
prie paviljonų ir kioskų, kur 
jų laukė skanumynai, kiškio 
pyragai, suvenyrai. Vilniaus 
restoranų ir kavinių darbuo
tojai, Aukštaitijos, Dzūkijos, 
Žemaitijos rajonų prekybi
ninkai čia čirškino kepsnius, 
kvietė paskanauti kaimiškų 
dešrų, kitokios rūkytos mė
sytės, ragaišių ar raguolių, 
alučio ar vaisvandenių.

O estrada iki pat viršaus 
mirgėte mirga pilnutėlė 
žmonių. Vidudienį fanfaros 
paskelbė spaudos šventės, 
skirtos Lietuvos išvadavimo 
iš fašistų okupacijos ir per
galės prieš hitlerinę Vokieti
ją 40-mečiui, pradžią.

Šventės proga spaudos 
darbuotojus, skaitytojus, 
svečius iš kitų tarybinių res
publikų pasveikino Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininkas, “Tiesos” 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas, Vilniaus mies
to Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Vileikis.

Pažymėtina, kad kartu su 
grupe įžymių Tarybų Sąjun
gos, Bulgarijos ir Indijos pu
blicistų Spaudos šventės 
proga A. Laurinčiukui pa
skirta viena svarbiausių 
TSRS žurnalistų sąjungos V. 
Vorovskio premija, kuria pa
žymimi geriausi tarptautinės 
žurnalistikos kūriniai. “Tie
sos” redaktorius šia premija 
apdovanotas už knygą “Bai
mės vartai”, tarybinėje 
spaudoje paskelbtus straips
nius, demaskuojančius agre-

Nuotraukoje: Šventės atidarymo metu kalba A. Laurin
čiukas.

mmI

Nuotraukoje: Spaudos alėjos kampelis.
V. Guluvičiaus ir A. Sabaliausko 

/ nuotraukos

syvų JAV ir kitų NATO 
šalių užsienio politikos kur
są. j

Šventės metu grupei Lie
tuvos žurnalistų buvo įteikti 
apdovanojimai. Už geriau
sias publikacijas specialius 
prizus laikraštininkams pa

skyrė Kėdainių rajono “Rytų 
iušros” kolūkis, Panevėžio 
“Ekrano” gamykla, Vilniaus 
namų statybos kombinatas ir 
V. Kapsuko universitetas.

Iškilmingas minėjimas pa
sibaigė teatralizuotu kon
certu. J. Žukauskas

je. Vilniuje pirmąjį lazerį 
sumontavo Lenino ir Nobelio 
premijos laureato, akademi
ko N. Basovo laboratorijoje 
stažavęsi jauni lietuvių 
mokslininkai J. Vaitkus ir R. 
Baltramiejūnas. Dar po metų 
kitų iš Maskvos Lomonosovo 
universiteto sugrįžo šio pa
saulinio garso mokslo centro 
auklėtiniai E. Maldutis, A. 
Piskarskas, A. Stabinis — 
taip pat lazerinės fizikos spe
cialistai. Taip Lietuvoje susi
formavo nauja, labai per
spektyvi mokslo sritis.

Vilniečiai mokslininkai sėk
mingai dirba ne tik lazerių 
teorijos, bet ir jų pritaikymo 
srityse. Akademiko pakvies
ti, apsilankėme lazerinės me
chanikos ir technologijos 
sektoriuje, kuriam vadovau
ja keturiasdešimtmetis tech
nikos mokslų daktaras Ri
mantas Kanapėnas. Jo moks
linė karjera—būdinga dauge
liui nūdienos lietuvių moksli-

televizorių, radijo aparatų 
detales. Visos šios naujovės 
leidžia sutaupyti daug lėšų, 
palengvina darbininkų triū
są.

Prie Fizikos instituto nese
niai pastatyta didelė eksperi
mentinė įmonė, kur gamina
mi lietuvių mokslininkų su
kurti lazeriai. Dabar visose 
mokslininkų laboratorijose 
gimusios naujovės labai greit 
panaudojamas praktikoje. 
Beje, paskutinieji iš jų — 
lazeris “Vijūką”. Jo auto
riai — jauni lietuvių fizikai 
savo kūrinį 60-mčio proga 
padovanojo savo mokytojui 
akademikui Jurgiui Viščakui. 
Iššifruoti šį pavadinimą rėi- 
kia taip: “Viščakas Jurgis 
Karolio” — pirmosios dvi 
akademiko pavardės, vardo 
ir tėvo vardo raidės . . .

Lietuvos mokslininkų dar
bai lazerinės fizikos srityje 
susilaukė plataus tarptauti
nio pripažinimo, apie juos

kuriais nuo žemės galima 
labai tiksliai kontroliuoti at
mosferos užterštumą net ke
liasdešimties kilometrų aukš
tyje. Romualdas Cėsna

Washington. — “Burke’s 
Pearage”, aristokratų genea
logijos “biblija”, savo nau
jausiame biuletenyje skelbia, 
kad jos darbuotojams pavy
kę surasti medžiagos, patei
kiančios įrodymų, jog prez. 
Ronald Reagan esąs kilęs iš 
11 amžiaus Airijos karaliaus 
giminės. Esą jo šeimos me
džio šakos yra labai plačios ir 
apima beveik visų Europos 
karalių šeimas.

Jeruzalė. — Jeruzalio val
džios organai suėmė žymų 
Vakarų Kranto žydiškojo 
sektoriaus veikėją rabiną 
Moshe Levinger, kaltindami 
jį dėl terorizmo arabų vieto
vėse.

KUL TURINIO 
GYVENIMO KRONIKA

KETURI 
DEŠIMTMEČIAI 
OPEROS SCENOJE

TSRS liaudies artisto Jono Sta
siūno kūryba glaudžiai susijusi su 
viso Tarybų Lietuvos operos me
no 'raida. Pradėjęs dainuoti ope
roje 1941 -alsiais, solistas daugiau 
kaip keturis dešimtmečius buvo 
visų pagrindinių baritono parti
jų atlikėjas. Lietuvos TSR valsty- 
oiniame akademiniame operos ir 
baleto teatre jis sukūrė nemažai 
ryškių vaidmenų: Borisą Goduno- 
vą, už kurį 1951 m. solistui pa
skirta TSRS valstybinė premija, 
Igorj, Demoną, Amonasrą, Jagą, 
žermoną, Skarpiįą, Rene, Eska- 
miliją, kitus.

Gastrolių maršrutai J, Stasiūną 
nuvedė j daugelį kitų teatrų. So
listas yra dainavęs Maskvoje, Le
ningrade, kituose TSRS miestuo

se, taip pat Lenkijoje, Bulgarijo
je, Čekoslovakijoje, Kinijoje, 
Mongolijoje. J. Stasiūną mes gir
dime dainuojant koncertuose, per 
radiją ir televiziją, pažįstame iš 
susitikimų su klausytojais, kūry- 
bos vakarų. Klausytojai pamėgo 
populiarius solisto duetus su dūk. 
ra, operos soliste Aušra Stasiū
naite.

...Prisimenu vieną birželio va
karą prie Platelių ežero prieš 
daugiau kaip dvidešimt me
tų. Prigeso saulėlydžio ža
ros, nurimo gamta. Šimtai . žiū
rovų įsikūrė aplink estradą, kas 
ant suolų, kas čia pat ant žolės 
— pasiruošė klausyti „Pilėnų". 
Viršum ežero nuvilnijo V. Klo- 
vos operos muzika, ansamblių, 
chorų melodijos: pilėniečiai ruo
šėsi sutikti svečius. Kartu su 
jais — Pilėnų kunigaikštis Margi
ris, kurio vaidmenyje — Jonas Sta
siūnas.

Neseniai, padainavęs mėgiamą

Margirio partiją „Pilėnuose”, J. 
Stasiūnas atsisveikino su operos 
teatro scena. Tačiau su solistu, 
su jo mokiniais susitiksime daž
nai — J. Stasiūnas ir toliau tę
sia 1962 m. pradėtą pedagoginj 
darbą Lietuvos TSR valstybinėje 
konservatorijoje.

I. LITVINAITE

SKAMBA
CHORŲ DAINA

Uostamiesčio filharmonijoje 
skambėjo choristų balsai. Šeštą 
kartą Čia surengiąs Stasio Šim
kaus chorų konkursas, kuriame 
dalyvavo 1700 dainininkų iš Vil
niaus, Kauno, Klaipėdos, Panevė
žio, kitų respublikos miestų.

Pirmąją konkurso dioną sa
vo meistriškumą pademonstra
vo moksleivių, mišrūs, moterų bei 
vyrų chorai. Jaunimo kategorijo
je laureatu tapo Vilniaus 22-osios 
vidurinės mokyklos mišrus choras. 
Tatp suaugusiųjų goriausiuoju 
mišriu choru pripažintas Klaipė
dos medicinos darbuotojų kolek
tyvas. Laureatų vardus iškovojo 
Vilniaus švietimo darbuotojų mo
terų choras bei uostamiesčio Žve. 
jų kultūros ir sporto rūmų vyrų 
kolektyvas.

Kitą dieną pasirodė chorai,

kuriems suteikti liaudies bei nu
sipelniusiųjų kolektyvų vardai. 
Mišrių chorų grupėje pirma vie
ta nepaskirta. Pereinamuoju pri
zu pasidalijo du kolektyvai — 
Vilniaus inžinerinio statybos in
stituto choras „Gabija" ir Kauno 
kultū.os darbuotojų kclektyves 
„Leliumai". Laureatais tapo ir 
Vilniaus statybininkų kultūros rū
mų moterų choras „Eglė" bei 
Vidaus reikalų ministerijos vyrų 
liaudies choras „Sakalas".

G. PILAITIS

PARODOS KŪRYBINIAI 
SUSITIKIMAI

Grupė Telšių taikomosios dai
lės technikumo dėstytojų lankėsi 
Latvijos TSR Rezeknės rajono me
no šventėje — keramikos dienų 
renginiuose. Jio susipa’ino su pa. 
rodomis Rezeknės taikomosios 
dailės mokykloje, kraštotyros 
muziejuje. Rezeknė.e taip pat 
atidaryta Telšių moksleivių kūry
binių darbų paroda.

Daug lankytojų sukvietė ir ren
giniai Telšiuose. Kultūros rūmuo
se atidaryta miesto jaunų ų dai
lininkų sekcijos paroda, krašto
tyros muziejuje technikumo dės
tytojai P. Gintalas ir R. Inčiraus- 
kas pateikė medalių ekspoziciją.

V. PIKIOTIENĖ
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LIETUVIŠKOS KNYGOS 
ŪKIMAS IŠEIVIJOJE

JUOZO BALTUŠIO 75-OSIOMS 
GIMIMO METINĖMS
JUSTINAS - MARCINKEVIČIUS

Eugenijus
f,
1

(Pabaiga iš praeito num.]
Tuo tarpu, išeivijoje būta 

ir kur kas stipresnių meniniu 
požiūriu kūrinių, kad ir nau
jasis E. Cinzo romanas ,,Mo
na". Bėt „patriotai", sėdintys 
vertinimo komisijose, nerado 
šiame kūrinyje... lietuviškumo. 
Toks vienpusiškas, politiškai 
kryptingas meninės kūrybos 
vertinimas aiškiai nepadeda 
sunkiai besiverčiančiai išeivi
jos literatūrai.

Bet grįžkime prie skaityto
jo, apie kurį jau prabėgomis 
buvome užsiminę. Kodėl tau
tiška dvasia auklėjamas, nuo
lat į lietuvybę orientuojamas 
skaitytojas vis labiau abejin
gas išeivių išleistai knygai? 
Tai išties keista, juo labiau, 
kad emigracijoje mėgstama 
pasigirti užsienyje gyvenan
čių lietuviškos kilmės žmonių 
skaičiais, jų „pranašumu" 
prieš „vargstančius ir prispaus
tus" brolius ir seses Lietuvo
je. Dar visai neseniai nacio
nalistiškieji politikieriai ir 
kultūrininkai nesikuklino 
skelbtis, kad esą jie atstovau
ja visai tautai, kad jų kilni 
misija — išlaikyti lietuvybę 
pasaulyje, nes pastaroji tėvy
nėje neva jau baigiama už
gniaužti.

Dabar kovotojai už lietuvy
bę priversti prisipažinti: „To
kioje ilgoje kovoje 'clėl lie
tuviško spausdinto žodžio mes 
nesusiformavome pagarbos ir 
meilės lietuviškai knygai" 
(„Draugas", 1982. X. L), Kiek 
anksčiau tas pats laikraštis ra
šė: „Vis dažniau ir dažniau, 
savininkui pasitraukus į pel
nytą užuovėją dausose, že
mėje kauptos ir tausotos kny
gos pradingsta be jokio ženk
lo Giminaičiai gal ir pasilai
ko vieną kitą paveiksluotą, 
solidžiai įrištą veikalą, o visą 
kitą knyginę mantą sumeta į 
nereikalingų daiktų dėžes. Te
gul guli kurį laiką, o paskui... 
reikės išmesti į tuos viską 
sumalančius autovežimius... Kai 
kurie knygų savininkai prisi
pažįsta^ jog noriai „atsikratytų" 
atliekamomis knygomis... Kas 
iš to, kad guli sugrūstos ker
tėse af garaže, be dėmesio, be 
skaitytojo".

Iš šios netrumpos citatos 
labai akivaizdžiai matyti, ko
kio likimo sulaukia lietuyiška 
knyga. Jos neperka, neskaito, 
nukiša toliau nuo akių, ga
liausiai ' išmeta su šiukšlėmis. 
Žinoma, neretai dėl to ji pati 
yra kalta.. Ar maža spausdin
to skaitalo?..

Tačiau žymi išeivijos da
lis neskaito ne tik prastų, 
bet ir geresnių lietuviškų kny
gų. Pavyzdžiui, „Tėviškės 
žiburiai" apgailestavo, kad 
„daugelis lietuvių neturi lie
tuviškų knygų bibliotekos, o 
jei ir turi keletą, tai atsiųstos 
iš Lietuvos ar kur nors lote
rijoje ^išloštos".

Knyga neskaitoma dar ir to
dėl, kad išeivijoje vis mažė
ja žmonių, sugebančių supras
ti lietuvių kalbą. Ypač spar
čiai nutausta jaunimas. Šei
mose (ir tai ne visose) vaikai 
su tėvais dar kalba lietuviš
kai, bet broliai ir seserys tarp 
savęs — dažniausiai angliškai. 
Daugelis lietuviškai tik su
pranta, o susikalbėti, deja, jau 
nebegali. Štai čia ir prasideda 
užburtas ratas: tautiečiai, do
rai nemokėdami gimtosios kal
bos, vengia skaityti lietuviš
kai, o neskaitydami negali pra
plėsti savo skurdaus žodyno 
ir ilgainiui visiškai nustoja 
ją vartoti. Kai visur šnekama 
angliškai, lietuvių kalba lyg 
ir nustoja būti komunikacijos 
priemone.

Nutautimo procesas išeivi
joje, aišku, prasidėjo jau se-

niai, jis iš esmės yra neišven
giamas. Tai atsispindi ir sta
tistikoje: vis mažėja lietuvių 
šeštadieninių mokyklų Ameri
koje lankytojų skaičius. Kaip 
rašė „Draugas", jų dabar teliko 
vos apie 1600, kiti šaltiniai 
nurodo dar mažesnius skaičius. 
_ Antra vertus, lietuviškos kil
mės jaunimas neberodo di
desnio susidomėjimo visa lie
tuviški) organizacijų veikla, 
tuo budu iškrisdamas iš vadi
namojo lietuvybės palaiky
mo proceso. Antai „Lietuvių 
studentų sąjungos" nariai daug 
noriau renkasi į renginius, 
kur galima sukirsti keptą 
paršiuką,; lietuviškų cepelinų 
ar balandėlių, kur galima links
mai papramogauti „typinguo- 
ju Floridos gyvenimo stiliu
mi", nei klausyti verkšlenimų 
apie nutautimo pavojus ir „va
davimo" krizę.

Pagaliau behe svarbiausio
ji priežastis, dėl kurios iki 
katastrofiškumo sumažėjo dė
mesys nacionalinei kultūrai,
— tai kapitalistinis gyvenimo 
būdas, verčiantis atsisakyti hu
maniškų idealų, bet kokio dva
singumo kaip nereikalingo ba
lasto. Apie tai, beje, gana 
vaizdžiai parašė ir katalikiška
sis „Draugas": „Galime net 
teigti, kad mūsų tiražų ma
žėjimas atsirado su mūsų tur
tėjimu". Pasakodamas apie 
viešėjimą pas Floridos lietu
vius, laikraštis rašo: „Čia ke
liolikos metų laikotarpiu su
sitelkė... pasiturintieji mūsų 
tautiečiai. įsigijo gražius na
mus, patogius butus su būti
nais ir nebūtinais , patogu
mais. Kiekvienas butas iš 
daugelio kambarių, o kamba
riai taip pat dideli. Rodosi, 
tik sėdėk, džiaukis, į*iruošk 
geras lentynas, užsisakyk gerų 
lietuviškų knygų, skaityk ir 
dėkok dievui už laimingą se
natvę. Tai teorija", — konsta
tuojama.

Išeivija, kaip, beje, ir visa 
buržuazinė visuomenė, jau
čia nuolatinę dvasinę krizę.

Šį, pesimizmą keliantį, pro
cesą' būtų galima dar kiek 
pristabdyti, jei išeivijos.va
dovai, taip uoliai žodžiais pa
sisakantys už lietuvybę, tau
tiškąjį sąmoningumą, skirtų 
bent kiek daugiau dėmesio 
kultūrinėms vertybėms. Lie
tuvių etninėse grupėse nuo 
seno buvo svarstomas klausi
mas, kam atiduoti prioritetą
— politinei ar kultūrinei veik
lai? Apie tai, kaip jis buvo 
išspręstas, rašė „Tėviškės ži
buriai" (1982 m„ Nr. 32—33): 
„Deja, politinės veiklos šali
ninkai, pasigavę „išlaisvini
mo". argumentą, per tą laiką, 
besipešdami tarpusavyje, pri
steigė įvairių veiksnių ir fon
dų, kurie kiekvienas skyrium 
save reklamuoja kaip „svar
biausiąjį" ir „vyriausiąjį" ir 
kaulija iš tautiečių aukas. 
Jiems iki šiol tenka didžioji 
surinktų pinigų dalis. Tuo bū
du kultūrinės veiklos rėmi
mas, lietuvybės išlaikymas, 
lietuviškų mokyklų ir mokyto
jų paruošimas ir skatinimas 
buvo nustumtas į antraeilę 
vietą, o tai veiklai paremti li
ko tik skatikai". Štai ir darosi 
aišku, kad išeivija, pasidavusi 
politikierių įtakai, pąti išsi
kasė sau duobę, kurioje, ma
tyt, galutinai bus palaidoti 
bet kokie nacionalinės savi
monės, o kartu ir lietuvių kul
tūros rudimentai.

Vis dėlto apmaudu, kad šis 
procesas jau nebegrįžtamas. 
Mat dėl to mes nebetenkame 
ir žymios dalies savo kultūri
nio potencialo, kuris savo ta
lentingiausiais darbais galėtų 
praturtinti mūsų nacionalinės 
kultūros kraitį.

ŠVEDAI SIUNČIA KISSINGERĮ NAMO

Pereitą sekmadienį Stockholme, Švedijoje, prasidėjusi 
tarptautinė nusiginklavimo konferencijoje buvo proga pade
monstruoti prieš buvusį Amerikos užsienio politikos 
vairuotoją dr. Kissingerį, kai tasai specialioje JAV 
prezidento komisijoje Lotynų Amerikos klausimais pateisi
no Amerikos intervenciją.

Bukinas

Tikrumas 
ir paprastumas i

Gražios gyvenimo ir kūrybos pilnaties sulaukė Juozas Baltūsis. 
Knygų lentynoje išsirikiavo baigti leisti „Raštai", po visokiausiom 
kalbom kalbančius kraštus tebekeliauja Juza, skaitytojai dar tebejau
čia ant lūpų saldų Druskos skonį ir godžiai žiūri į rašytojo rankas, 
laukdami naujų jos tomų. Nėra poilsio kūrėjui. O jis ir neieško jo. 
Kokios tik didelės ir ne taip didelės, bet sausakimšos salės, sulaikiusios 
kvėpavimą, negirdėjo gyvai, aštriai ir įdomiai kalbančio Baltušio! Kiek 
tokių salių Lietuvoje! „Atvirai kalbant, nedaug beliko respublikoje 
vietų, kurių būčiau neaplankęs", — rašė jis knygoje *„Tėvų ir brolių 
takais" 1964 m., taigi prieš dvidešimt metų. O kiek tokių vietų, kur 
Baltušio būta ne vieną ir ne du kartus! Niekas taip nepažįsta savo 
žemės ir savo skaitytojo, kaip jis. Gražu, jauku ir miela matyti jį žmo
nių ąpsuptą, prie kiekvieno vis pasilenkiantį, kiekvieną vis išklausantį, 
į kiekvieną klausinąą rimtai ar šmaikščiai atsakinėjantį. Daug tų žmo
nių, o visi jie telpa rašytojo atmintyje. Ne vienam jų ir padėjęs yra, 
iš didesnės ar mažesnės bėdos traukęs, teisybės po įvairiausias įstaigas 
ieškojęs. Galima tvirtinti, kad pagrindinė lietuvių literatūros tradicija — 
rašytojo ir jo kūrybos demokratizmas — Baltušio asmenyje ir jo raš
tuose pasiekė savo aukščiausią lygį. Šiais trūkinėjančių komunikacijų 
laikais tai didelė vertybė. Gera yra jausti, kad literatūra dar pajėgia 
jungti ir vienyti žmones.

Seniai pripažinta, kad Baltušis neturi sau lygių kaip senojo Lietu
vos kaimo tyrinėtojas ir vaizduotojas. Tai jo meilė ir neapykanta, 
tai jo molis, iš kurio jis lipdo savo pasaulį. Pašėlusiai gražiai lipdo. 
Suskamba jo knygų puslapiai, vos tik akimis juos palieti — ir jau ne
gali Atsiplėšti, eini jo žodžio vedamaš į liaudies gyvenimo gilumą, 
arčiau prie žmonių darbo ir vargo, prie jų tamsos ir šviesos. Neturė
jome dar tokios sugestyvios prozos, kuri būtų vienodai stipri, tikra 
ir aprašymuose, ir dialoguose. Tikrumas yra viena būdingiausių šio 
rašytojo kūrybos ypatybių. Jis, tas tikrumas, remiasi plačiu ir giliu 
gyvenimo pažinimu, visų pirma piešiniais „iš natūros": „ ... visi mano 
negausių kūrinių personažai turi realius prototipus". Stebėtis reikia, 
kaip tiksliai meistro ranka „valdo piešinį", sodriai ir taupiai, keliais 
brūkštelėjimais piešdama žmogų, situaciją ar gamtos vaizdą: pamatai, 
išgirsti, užuodi. . . Galima sakyti, kad Baltušio -prozą skaitome visais 
savo pojūčiais, ne vien tik akimis. O jeigu dar ppdėsime čia ypatingą 
dvasinę, emocinę nuotaiką, lengvą, atlaidų rašytojo šypsnį ir kandžią 
jo ironiją, stiprų, viską persmelkiantį socialinės tiesos jausmą — tai ir 
turėsime fenomeną, apie kurį skaitytojai su meile ir pasididžiavimu 
sako: mūsų Baltušis. Štai koks paprastas ir pamokantis kelias: iš žmo
nių — į žmones. Iš savo parduotų vasarų — į „Parduotas vasaras" vi
siems. Tikrumas ir paprastumas — du pagrindiniai rašytojo estetikos 
principai — lydi jį šiame kelyje. Nuo tikrumo priklauso paprastumas, 
o paprastumas savo ruožtu tampa pagrindine „tikrovės tikrumo" for
ma./Galima tvirtinti, kad šių dviejų principų dialektinė vienovė ir yra
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Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos posėdis, kuriame buvo 
apsvarstyti Lietuvos TSR 
valstybinio ekonominio ir 
socialinio vystymo plano 
įvykdymo 1984 metų pirma
jame ketvirtyje rezultatai ir 
uždaviniai įvykdyti metinį 
planą, vadovaujantis TSKP 
CK- 1983 metų gruodžio, 
1984 metų vasario ir balan
džio plenumų nutarimais. 
Pranešimą padarė Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas, res
publikos Valstybinio plano 
komiteto pirmininkas A. 
Drobnys.

Pažymėta, kad plačiai iš
vystyto socialistinio lenkty
niavimo, judėjimo dėl pasi- 
tiktinių planų parengimo ir 
įvykdymo, TSKP CK 1983 
metų gruodžio ir 1984 metų 
vasario plenumų nutarimų 
įgyvendinimo dėka respubli
kos darbo kolektyvai, vykdy
dami 1984 metų pirmojo ket
virčio užduotis, apskritai pa
siekė gerų rezultatų.

Pramonė pirma laiko įvyk
dė produkcijos realizavimo 
ir daugumos svarbiausių rū
šių gaminių gamybos planą. 
Virš plano realizuota pro
dukcijos, už 62,4 milijono 
rublių. Pramonės gamybos 
prieaugis 1984 metų pirma
jame ketvirtyje palyginti su 
atitinkamu praėjusių metų 
laikotarpiu sudarė 6,4 pro
cento, esant metinei užduo
čiai — 3,7 procento. Darbo 
našumo planas pramonėje 
viršytas 1,8 procento, ir jis 
išaugo 5,3 procento vietoje 
metinianie plane numatytų 
4,2 procento. Pastebimų lai
mėj iinų pasiekė žemės ūkio 
darbuotojai. Žymiai viršytas 
visų lūšių gyvulininkystės 
produkcijos supirkimo pla
nas.

Įvykdytas gamybihių pa
jėgumų, pagrindinių fondų,

“LAISVĖ”

bendrojo gyvenamojo plo
to atidavimo naudoti, kapita
linių įdėjimų įsisavinimo ir 
statybos montavimo darbų, 
buitinių paslaugi} gyvento
jams realizavimo planas. 
Tam tikrų laimėjimų pasiek
ta įgyvendinant socialinio 
vystymo priemones.

Kartu ministerijų, žinybų, 
susivienijimų, įmonių ir or
ganizacijų darbe pasitaikė 
trūkumų ir spragų. Kdi ku
riose ministerijose nebuvo 
imtasi visų reikiamų prie
monių planavimo darbui ge
rinti ir planinei .drausmei 
stiprinti. Buvo faktų, kai 
planai buvo nepagrįstai ko
reguojami. Ne visos įmonės 
ir organizacijos prisiėmė įsi
pareigojimus papildomai pa
didinti darbo našumą ir su
mažinti produkcijos bei dar
bų savikainą. Kai kurios 
įmonės neįvykdė produkcijos 
realizavimo planų, atsižvel
giant į produkcijos tieki
mo įsipareigojimus. Su
mažėjo aukščiausiosios ko
kybės kategorijos produkci
jos gamybos lyginamasis 
svoris bendrojoje gamybos 
apimtyje, ypač, sąjunginio 
pavaldumo susivienijimuose 
ir įmonėse. Prekybos tink
lui vis dar tiekiama nemažai 
nekokybiškų trikotažo gami-; 
nių ir siuvinių, guminės ir 
odinės avalynės bei kitų pre-ė 
kių.

Ne visiškai įvykdytas 
bendras liaudies ūkio krovi
nių pakrovimo planas, jo 
taip pat neįvykdė Pabaltijo 
geležinkelio Šiaulių apygar
da. Pablogėjo geležinkelio 
transporto eksploatavimo ro
dikliai.

Nepatenkinamai vykdoma 
svarbiausių atiduotinų eks
ploatacijon ir pereinamųjų 
gamybinės paskirties, kai 
kurių baigiamųjų kultūros 
ir kilų liaudies ūkio šakų 
objektų statyba. Kai kurios 

ministerijos ir žinybos, mieš
ti} ir rajonų vykdomieji ko
mitetai nepagrįstai užtęsia 
statybų finansavimo apifor
minimą, ypač kooperatinės 
gyvenamųjų namų statybos.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryba įpareigojo ministrus, 
žinybų, miestų ir rajonų 
vykdomųjų komitetų, 'susi
vienijimų, įmonių ir organi
zacijų vadovus ? kruopščiai 
išanalizuoti, kaip įvykdytas 
1984 metų pirmojo ketvirčio 
planas ir, vadovaujantis 
TSKP CK 1983 m. gruodžio, 
1984 m. vasario ir balandžio 
plenumų nutarimais, taip 
pat teiginiais ir išvadomis, 
pateiktomis TSKP CKr Gene
ralinio Sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininko draugo 
K. Černenkos kalbose TSKP 
CK 1-984 m. vasario ir balan
džio plenumuose ir vienuo-, 
liktojo šaukimo TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos pirmojo
je sesijoje, pašalinti esamus 
trūkumus, skiriant ypatingą 
dėmesį tolesniam gamybos 
efektyvumo didinimui, pla
navimo darbo gerinimui ir 
vykdomosios drausmės stipri
nimui, besąlygiškam produk
cijos tiekimo vartotojams 
įsipareigojimų vykdymui.

Būtina trumpiausiu laiku 
įveikti 1984 metų pirmojo 
ketvirčio atsilikimą vykdant 
produkcijos gamybos, reali
zavimo ir tiekimo, mokslo 
bei technikos vystymo plani
nes užduotis ir pagal ki
tus rodiklius, užtikrinti, 
kad visi susivienijimai, įmo
nės, statybos ir organizacijos 
besąlygiškai įvykdytų nusta
tytas metinio plano užduo
tis. Reikia suaktyvinti susi
vienijimų, įmonių, statybų, 
kolūkių, tarybinių ūkių ir 
kitų organizacijų kolektyvų 
darbą, kad būtų besąlygiškai 
padidintas darbo našumas 
virš plano maždaug 1 pro
centu, papildomai sumažinta
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Baltušio kūryba, nuo pirmojo apsakymo „Cukriniai rudeliai" (1933) 
ligi romano „Sakmė apie Juzą" (1979) iškilusi virš Lietuvos nelyginant 
ryški, spalvinga vaivorykštė, į kprią ir maži, ir suaugę su pasigėrėjimu 
žiūrime.

Romanas „Sakmė apie Juzą" pagrįstai laikomas Baltušio kūrybos 
sinteze, viso mūsų prozos medžio gaiviai žaliuojančia viršūne. Tai poe- 

-ma lietuvių valstiečiui, sukūrusiam ir išsaugojusiam pagrindines na
cionalinio charakterio vertybes. Amžinajame gamtos cikle Juza iškyla 
kaip koks mitų herojus, kurio gyvenimas — tai beveik ritualinis aktas, 
siekiantis sutaikyti žmogų su žeme ir su pačiu savimi, nešantis liaudiš
kojo humanizmo šviesą, panteistinę lietuvio išmintį, darbu ir ištikimybe 
savo kraštui paženklintą sielą. O koks žodžio čiulbėjimas toje knygoje, 
kokios kalbos šventės sulaukė mūsų raštija! Romanas ryškiai matomas 
visam šiaurės Europos tautų literatūriniam zenite, jį norisi gretinti 
su K. Hamsuno, F. Šilanpės, H. Laksneso kūryba. Ir kartu jis visas 
čia, mūsų žemėje, jos praeity ir dabarty, gyvybingiausių jos literatū
rinių tradicijų dirvoje. Kaip ir visa Juozo Baltušio kūryba, pažymėta 
tikrumo ir paprastumo ženklu — tuo talentingumu, kūriau ^ųpi 
gyvenimas.

Nė nepastebėjom, kaip, to rūpesčio apgaubtas, atėjo rašytojas į 
savo septyniasdešimtpenkmetį. Gerai, kad sulaukėm dienos, kai galime 
nusilenkti jam, žydinčiu savo talentu ginančiam, globojančiam, saugo- 

' jančiam žmogų ir žodį. (

produkcijos ir darbų savikai
na maždaug 0,5 procento, lai
kant tai pirmaeilės svarbos 
uždaviniu.

Agropramoninio komplek
so m misteri joms Ir žiny
boms, rajonų vykdomiesiems 
komitetams ir agiopramoni- 
niams susivienijimams pa
vesta užtiknnii, kad visuose 
ūkiuose būtų laiku ir koky
biškai atlikta pavasario sė
ja, taip pat pasėlių priežiū
ros darbai, visur organizuo
tai pradėti ganiavą, paspar
tinti pašai ų ruošimo ir der
liaus nuėmimo technikos re
montą, pasiekti, kad būtų 
efektyviai naudojama/tech
nika, trąšos ir kiti ^žemės 
ūkiui skirti matGrialiniai- 
techniniai resursai, f

Miestų ir ra jonų/ vykdo
miesiems komitetams paves
ta imtis papildomų priemo
nių toliau tobulinti savo dar
bo stilių ir metodus sutinka
mai su TSKP CK 1984 m. 
balandžio plenumo ir vie
nuoliktojo šaukimo TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos pir
mosios sesijos iškeltais užda
viniais.

Kai kuriais plano vykdy
mo klausimais kalbėjo leng
vosios pramonės ministras 
J. Ramanauskas, Klaipėdos 
miesto vykdomojo komiteto 
pirmininkas A. Žalys, staty
bos ministras B. Sešplaukis, 
Tauragės rajono vykdomojo 
komiteto pirmininkas A. Ri- 
dulis, Lietuvos Respubliki
nės Profesinių Sąjungų Tary
bos pirmininkas A. Feren?as, 
vidaus reikalų ministro pa
vaduotojas M. Pročiuchano- 
vas, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pava
duotojas J. Rusenka, „Per
galės" gamybinio susivieniji
mo vyriausiasis inžiniefius 
R. Musnikas.

Posėdžio darbe dalyvavo ir 
kalbėjo Lie’uvos KP Centro 
Komiteto sekretorius A. Bra
zauskas.

Posėdyje kalbėjo Lietuvos 
TSR Ministrų Taiybos pir
mininkas R. Songaila.

Svarstytu klausimu priim
tas atitinkamas nutarimas.

Pasibaigė Pabaltijo 
teatrų festivalis

Lie: u vos 1SR meno dar
buotojų rūmų Kaliojoje sa- 
Jėjo Vi’niujc įvyko „Pabalti
jo teatrų pavasario" baigia
moji kcn'ccncija. Paskelbti 
festivalio laureatai.

Pereinamasis prizas įteik
tas Lietuvos TSR valstybinio 
jaunimo teatro atstovams. 
Sis apdovanojimas paskirtas 
už spektaklį — C Aitmatovo 

į.Tga kaip šimtmečiai diena" 
(G. Kanovičiaus inscenizaci
ją).

Diplomu už J. Krūsvalio 
pjesės ..Debesų spalvos" pa
st a:ymą Estijos TSR valsty
biniame akademiniame Dar
bo raudonosios vėliavos or
dino V. Kingiscpo dramos 
tea'ie apdovanotas Estijos 
TSR liaudies artistas M- Mi- 
kiveras, diplomu už karalie
nės Izabelės vaidmenį Latvi
jos TSR valstybinio akade
minio A. Upyčio dramos 
teatro spektaklyje — E. lie
to „Ispanų Izabelė" — Lat- 
vi;es TSR nusipelniusi artis
tė A. Kairiia, diplomu už 
mo'incs vaidmenį spektak
lyje ..Debesų spalvos" -- 
Es’iios TSR liaudies artistė 
I. Ever. Bal'arusijoS TSR nu
sipelniusiam artistui T. Kokš- 
(yrui diplomas paskirtas už 
Tim.ec bo vaidmenį Baltarusi
jos TSR valstybinio akademi
nio Darbo raudonosios vėlia
vos o dino J. Kolaso dra
mos teatro spektaklyje — A- 
Dūda evo ..Vakaras“.

Už I ie'uvos TSR valstybi
nio jaunimo teatro spektak
lio ..ilga kaip šimtmečiai 
diena" režisūrą diplomas 
paskirtas E. Nekrošiui.

Latvių dailininkė L Kun- 
dzinia apdovanota diplomu 
už. kostiumus Latvijos TSR 
valstybinio akademinio A. 
Upyčio dramos teatro spek
takliui . Ispanų Izabelė", lie
tuvių k* mpozitorius F. Latė
nas už muziką Lietuvos 
TR valstybinio jaunimo 
teatro spektakliui „Ilga kaip 
šimtmečiai diena".

Ki ais motais „Pabaltijo 
teatrų pavasaiio" festivalį 
numatyta surengti Rygoje.

ELTA
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KANADOS ŽINIOS
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“LAISVĖ”

Torontiečių kronika
Po 8 savaičių

Per 8 savaites nesimačius 
su klubiečiais, buvo labai 
malonu būti jų tarpe praėju
siame Klubo susirinkime ge
gužės 6 dieną. Susirinkime 
dalyvavo ir J. Yla, kuris 
buvo kelias savaites ligoninė
je (pergyveno 4 akių operaci
jas). Jis buvo narių šiltai 
sutiktas, kai vicepirmininkas 
J. Morkūnas pakvietė jį tarti 
žodį. Jonas dėkojo visiems 
už išreikštą užuojautą telefo
nu, atvirukais ir laiškais, ir 
linkėjimus greitai susveikti.

Susirinkimui vadovavo vi
cepirmininkas J. Morkūnas. 
Jis pateikė dienotvarkę, kuri 
buvo priimta. Susirinkimas 
vyko labai sklandžiai. Finan
sų raportą davė darbščioji 
sekretorė A. Guobienė. Ji 
tvarko ne tik finansų knygas 
bet rūpinasi ir Klubo finan
siniais reikalais, taip pat 
vadovauja bingo trečiadie
niais, rūpinasi klubiečių išvy
ka liepos 18 dieną į 30,000 
salų Georgian Bay, kur laivu 
plaukios 3 valandas. Laivas 
išplauks iš Midland.

Klubo direktorius J. Mer
kis pranešė, kad jis su savo 
sūnum atremontavo apatinę 
svetainę.

Nutarta ruošt pikniką rug
pjūčio 11 pas Cibirkus netoli 
nuo Simcoe ežero. Tai bus 
šeštadienį.

Paskutinis Klubo susirinki
mas prieš vasarines atosto
gas bus birželio 3 dieną 1 
valandą popiet. Atostogų 
metu Klubo reikalais rūpina
si valdyba.
Moterų Klubo susirinkimas
Toronto Lietuvių Moterų 

klubo susirinkimas, kuris bu
vo po Sūnų ir Dukterų klubo 
susirinkimo, buvo gana 
sklandus. Po raportų, klubie- 
tės nutarė turėti draugiškų 
išvykų. Yra malonių kvieti
mų į New Lowel, į Keswick. 
Žiūrėsime, kaip sąlygos leis. 
Susitarsime vėliau,

Klubietės nutarė pabend
rauti High Parke birželio 27 
dieną. Kas domitės šia išvy
ka, paskambinkit Klubo val
dybai. Parkas, kaip žinia, 
prieinamas miesto transpor- 
tacijos priemonėmis.

Susirinkimas baigėsi gero
je nuotaikoje. B. Janauskie- 
nė, A. Morkienė, V. Masie- 
nė, V. Gormanienė minėjo, 
gimtadienius, tad joms buvo 
padainuota ilgiausių metų.

Susižiedavo
. Ados Paffett (Strazevičiū- 

tės) duktė susižiedavo su 
John Porko. Vestuvės įvyks 
pradžioje rugsėjo.
Svečiavosi kituose kraštuose

A. Strolienė praleido 3 
savaites Meksikoje. Savo 
atostogomis sugrįžo paten
kinta. Draugė yra Sūnų ir 
Dukterų klubo senjorų vei
kėja.

F. Balnys su sūnum, dukra 
ir žentu lankėsi Australijoje 
ir Naujojoje Zelandijoje. Ap
lankė daug gražių ir įdomių 
vietų, sugrįžo išvyka paten
kinti.

Buvo malonu matyti geroje 
nuotaikoje V. Masienę, kuri 
grįžo iš Floridos, kur ji 
praleido 4 mėnesius žiemos 
metu.

Maloni staigmena
Balandžio 27 dieną įjungiau 

radiją paklausyti gražios mu
zikos, kurią perduoda CBC 
stotis, Gilmour Hour. Koks 
buvo malonumas išgirsti dai
nuojančius žymiuosius Lietu- 
vos dainininkus V. Daunorą 
ir V. Noreiką. Gilmour grojo 
jų plokšteles. Gilmour šiuos 
dainininkus labai aukštai 
įvertino ir pareiškė, kad bū

tų malonu juos susitikti 
Amerikos scenoje.

Mirė
Ne visos naujienos pasta

ruoju metu buvo geros. Bė
gyje dviejų mėnesių mirė: J. 
Pavilonis, A. Juozaitis, J. 
Ilgutis, J. Barčas, B. Minė
tas, palikdami nuliūdime ar
timuosius. J. Barčas, kaip 
žinia, buvo aktyvus veikėjas 
Toronto lietuvių judėjime — 
buvo Kanados Lietuvių Na- 
cionalio Kongreso Toronto 
skyriaus narys, ėjo sekreto
riaus pareigas. Buvo Sūnų 
ir Dukterų Draugijos Toron
to kuopos pirmininku, kon
trolierium, sekretorium. Nu
liūdime liko duktė ir anūkai.

A. Kavaliūnas savo laiku 
priklausė prie Sūnų ir Duk
terų Draugijos, buvo kontro
lierių komisijoj, 1938 metais 
užrašų sekretorium.

Gili užuojauta jų artimie
siems. !
Atžymėjo sukaktį

Pastaruoju metu atžymėjo 
80 metų sukaktį draugas 
Kazys (Charlie) Naruševi
čius. Kazys buvo vienu iš 
Kanados lietuvių judėjimo 
veikėjų. Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Centro sekreto
rium buvo rodos virš 30 
metų. Aplamai, jis buvo atsi
davęs lietuvių organizacijų 
veikėjas.

Visi seni klubiečiai ir klu
bietės linki jam dar daug 
saulėtų dienų.

A. Y.

Montreal. — Čia posėdžia
vo 152 narius turinti Tarp
tautinė civilinės aviacijos or
ganizacija ir priėmė papildy
mą tarptautinei aviacijos su
tarčiai. Pagal tą sutartį ne
galima imtis karinių priemo
nių prieš civilinius lėktuvus, 
jei jie pažeidžia kurios nors 
valstybės oro erdvę. Galima 
priversti lėktuvus nusileisti 
ir numatoma bausmė už erd
vės pažeidimą. Čia turėta 
mintyje pereitų metų įvykis, 
kai Tarybų Sąjungos oro 
erdvę pažeidė Pietų Korėjos 
lėktuvas ir buvo nušautas, 
kartu žūstant ir 269 kelei
viams.

ST. CATHERINE, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Olga Y onliūnienė 
Bieliauskaitė

Jau metai laiko prabėgo kaip žiąuri mirtis išplėšė 
tave iš mūsų tarpo. Liūdesio prislėgti, niekad 
tavęs neužmiršime.

Juodame granite iškaltą, tavo vardą
Kiekvienas praeivis pamatys
Aštuonios skaitlinės tokios aiškios—
Kada gimei ir mirei pasakys

Vyras PETRAS
Sūnus EDDIE
Anūkai ANDY ir KENNY 
Marti MADLYN
Brolis ANTANAS Lietuvoj

Nuotraukoje: A. Tuminaitė-Kučinskienė [dešinėje] savo darbų parodoje.
A. Vilainiškio nuotrauka 

miteto fojė, Klaipėdos miesVilniuje, Dailės parodų sa
lone, buvo surengta pirmoji 
personalinė dailininkės Auš
ros Tuminaitės-Kučinskienės 
batikos darbų paroda. Eks
pozicijoje buvo apie 60 kūri
nių, daugiausia dvejų pasta
rųjų metų darbai, kuriuose 
vyrauja Vilniaus tema. Lan
kytojų dėmesį patraukė to
kie kūriniai, kaip “Vilniaus 
metraštis”, ‘‘Vasaros Vil
nius”, “Visata”, “Muzika” ir

Politinis spektaklis Kinijoje
Neseniai Washingtono ad

ministracija surengė didžiulį 
politinį spektaklį Kinijoje, 
kur JAV prezidentas vedė 
derybas su Pekino vadovais. 
Šį vizitą Baltieji rūmai orga
nizavo, siekdami sustiprinti 
savo karines strategines po
zicijas Tolimuosiuose Rytuo
se ir Ramiojo vandenyno 
baseine. Patraukia dėmesį ir 
kelionės laikas — Amerikoje 
vis labiau plečiasi prezidento 
rinkiminė kampanija.

Ne atsitiktinai vienas 
Amerikos laikraštis ryšium 
su tuo išspausdino kandžią 
karikatūrą. JAV prezidentas 
joje pavaizduotas prie didžio
sios Kinijos sienoj, kuri 
nyksta už horizonto ir kiek
vienu vingiu kartoja: “Per
rinkti Reaganą”. Intervenci
ja Libane, mažytės Grenados 
okupavimas, nepaskelbtas 
karas prieš Nikaraguą pačio
se Jungtinėse Amerikos Val-

PIRMOJI BATIKOS PARODA Kultūros pasaulis

kiti. Savo kūriniuose daili
ninkė išaukština žmogų, jo 
proto galias.

Be batikos, dailininkė ku
ria įvairių technikų sieninius 
bei erdvinius gobelenus vi
suomeniniams interjerams, 
projektuoja kostiumus etno
grafiniams, choriniams ko
lektyvams, televizijos spek
takliams, kinofilmams. Daili
ninkės gobelenai puošia Vil
niaus miesto vykdomojo ko- 

stijose sukėlė nepasitenkini
mą Reagano užsienio politi
ka, o pasaulio visuomenės 
akyse traktuojami kaip atvi
ro tarptautinio terorizmo ak
tai. Prezidentui respubliko
nui ir jo padėjėjams dabar, 
kaip niekada, reikalingas jei 
ne didelis politinis laimėji
mas, tai bent jo regimybė. 
Štai kodėl vizito dienomis jo 
organizatoriai panaudojo vi
sus amerikinio “šou” atribu
tus.

Tačiau visais profesiniais 
aktoriaus sugebėjimais, ku
riuos Reaganas panaudojo 
šios kelionės metu, jis siekė, 
žinoma, ne tik asmeninių 
politinių tikslų. Kartu jis 
stengėsi pakirsti tarptautinę 
situaciją, toliau aštrinti kon
frontaciją su TSRS Ir kito
mis socialistinės sandraugos 
šalimis, darė grubius antita
rybinius išpuolius. Kinijos 
atstovai nedėjo pakankamų 
pastangų sutrukdyti tokius 
bjaurius JAV prezidento mė
ginimus. Manipuliuodama 
prasimanymu apie “Tarybų 
Sąjungos karinę grėsmę”, 
administracija visaip siekė 
realizuoti savo hegemonisti- 
nius planus Azijos ir Tolimų
jų Rytų rajone, stengdamasi 
išplėsti sutampančių ir lygia
grečių su Kinija interesų 
sritis.

Amerikos ir Kinijos dery
bose išryškėjo šalių požiūrių 
kai kuriais tarptautinės poli
tikos klausimais bendrumas. j 
Pavyzdžiui, Pekinas ir Wa- ' 
shingtonas stojo už tolesnį 
visapusišką afganų ir khme
rų kontrrevoliucionierių rė
mimą. Bet Kinija nepritarė 
JAV veiksmams Centrinėje 
Amerikoje. Kinijos vadovai 
taip pat pareiškė, kad Tai- 
wanio klausimas yra “didelė 
kliūtis”, trukdanti vystyti 
JAV ir KLR santykius. Vizi
to dienomis buvo sudaryti 
nauji svarbūs susitarimai 
plėtojant Amerikos ir Kini
jos bendradarbiavimą, taip 
pat ir branduolinės energeti
kos srityje.

Šio vizito rezultatai labai 
prieštaringi, bet apskritai 
pasaulio visuomenė yra susi
rūpinusi, kad jis davė Reaga
no administracijai naują im
pulsą vykdyti savo liniją tai
kos ir bendradarbiavimo ne
naudai, prieš visų tautų, taip 
pat ir Kinijos liaudies, inte
resus. VI. Burbulis

to santuokų rūmus.
Dailininkė augo Kapsuko 

mieste, kur baigė vidurinę 
mokyklą, vėliau — Kauno J. 
Gruodžio aukštesniąją muzi
kos mokyklą. Tačiau baigusi 
ją pasirinko ne pianistės, o 
dailininkės kelią. Meilę muzi-x 
kai, dailei, literatūrai mer
gaitė paveldėjo iš savo tėvo, 
gydytojo, kuris gerai piešė, 
rašė eilėraščius, mėgo muzi
ką. 1970 metais ji įgijo Vil
niaus valstybiniame dailės 
institute dailininkės tekstili
ninkės specialybę. Mokėsi 
pas dailininkus S. Krasaus
ką, S. Veiverytę, J. Balčiko
ni. Parodose dalyvauja nuo 
1970 metų. Jos darbai buvo 
eksponuojami ne tik Lietu
voje, bet ir Čekoslovakijoje, 
Bulgarijoje, Vengrijoje, Vo
kietijos Federatyvinėje Res
publikoje, Prancūzijoje.

L Vedrickienė

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

TIKSLAS-NEŠTI TIESOS ŽODĮ
Šį pavasarį Amerikos dar

bo žmonės, kaip visada, pa
žymėjo Gegužės pirmąją, pa
saulinę proletarinio solidaru
mo šventę. Šventę, kuii gi
mė toje pačioje Amerikoje 
prieš gerą šimtmetį, dar tik 
bręstant. proletariato jėgai, 
kovai prieš kapitalą.

Darbo žmonių kova nepra
rado aktualumo, ir ypač — 
Jungtinėse Valstijose, kur 
visagalės tapo stambiosios 
monopolijos, bankai, koncer
nai. Todėl darbo amerikie
čiai kaip ir anksčiau kupini 
ryžto ginti savo teises. To 
geriausias įiodymas ... per
daugelį Amerikos valstijų 
besiritanti .streikų banga.

Tokios proletarines kovos 
aplinkoje šį pavasarį įvyko 
ir „Laisvės", vieno seniausių 
Amerikos darbo žmonių laik
raščių, direktorių, leidėjų ir 
bičiulių suvažiavimas. Toks 
„Laisvės" draugų suvažiavi
mas vyksta kiekvienais me
tais.

Amerikos buižuaz.ijai pa
taikaujantys laikraščiai daž
nai gali nesukti galvos, iš ko 
reikės leisti sekantį numerį: 
susitaikėliai gauna pakanka
mai skelbimų, kas Vakaių 
pasaulyje yia vienas pagrin
dinių spaudos variklių. „Lais
vė" nespausdina kapitalo fir
mas ir bankus garsinančių 
skelbimų, ir kiekvienas nu
meris apmokamas nelengvai 
sutaupytais, dažnai nuo kuk
lios pensijos atplėšiamais 
centais. Reikia daug energi
jos, sveikatos. Deja, nė vie-

ĮVERTINTAS žurnalistų ir poligrafihihkų darbas
Lietuvos TSR v~!stybini$ leidyk

lų, pclig-afijos ir knygų pieky- 
. bos reikalų komitetas ir Kultūros 

darbuotojų profsąjungos Lietuvos 
respublikinio kcmilc'o prezidiu
mas bei Isikrrjčių ir žurnalų su
sivienijimas „Periodika" susuma
vo socialistinio lenktyniavimo 
tvarkant raionų laikraščių redak
cijas ir spaustuvių skyrius 1983 
me‘u rezultatus.

PALYDĖJUS 
BUIVYDAITĘ

Šių eilučių rašytojui gerai 
žinoma gatvelė prie Anykš
čių Šaltupio, kur žaliame 
namelyje gyveno rašytoja 
Bronė Buivydaitė, kur ji mi
rė praeitą sausio 29 dieną. 
Atsimenu, kaip mes, Anyk
ščių vidurinės mokyklos gim
nazistai, praeidami pro tą 
namelį kaip ir su pasididžia
vimu sakydavome sau: “Čia 
gyvena Lietuvos rašytoja”. 
Tiesa, mes, anykštėnaį prie 
tokio pasididžiavimo buvome 
pripratę — juk visai netolie
se, ant kalnelio, gyveno dar 
žymesnis Lietuvos rašytojas, 
Vienuolis-Žukauskas, o 
praeityje glūdėjo dar garses
nės anykštėnų pavardės: Bi
liūnas, Baranauskas ....

Dabar skaitau “Pergalėje” 
(1984, 3-as numeris) Antano 
Drilingos žodžius apie miru
sią rašytoją. Jis rašo:

“Iš Svėdasų į Anykščius 
Bronės Buivydaitės tėvas 
persikėlė 1900-ais metais. 
Tada busimoji rašytoja buvo 
dar visai mergytė, bet tėvai 
nutarė, kad jai reikia pasi
mokyti. Deja, tėvo siuva
moji mašina, nors nuo tam
sos ligi tamsos tarkšdama, 
nesugebėjo užsiūti pinigų 
vaikų mokslui. Ir tada tėvas, 
pasiskolinęs rublių, iškeliavo 
į tolimąją ir niekam nežino
mą Pietų Afriką, kad jo 
vaikai galėtų šviesiau gyven
ti. Tipiška, skaudžiai tipiška, 
tų laikų istorija. Tėvo svajo
nė išsipildė: Bronė Buivydai
tė pasiekė mokslo šviesą, 
tačiau kiek tai kainavo tėvui, 
kurio kaulai liko dėlėti toli
moje Afrikoje, ir kokias gol- 
gotas perėjo jo duktė, kol 
tapo žinoma Lietuvos rašyto
ja”. •

Skaitau tas eilutes “Perga
lėje” ir galvoju: kokie naiviš- 
ki mes tada buvome pjauni 
moksleiviai, — progimnazijo
je lietuvių kalbos-literatūros 
mokytojas mums priminda
vo, kad Anykščiai yra “klasi-

nas iš mūsų neiname jau
nyn. Retėja mūsų gretos, bet 
nesikeisdama išlieka mūsų 
meilė savo laikraščiui. An
tanas Bimba, Rojus Mizaia, 
Povilas Venta — šie neeili
niai JAV proletariato ir 
Amerikos lietuvių pažangio
jo judėjimo veikėjai — sa
vo gyvenimo dešimtmečius 
paaukojo „Laisvei".

Šiandien Niujorko pažan
giųjų lietuvių savaitraštis 
yra vienas iš nedaugelio 
Amerikos laikraščių, kurie 
rase/ tiesą apie Tarybų šalį, 
kurie kalba, kad abi didžio
sios valstybės turi gyventi 
taikiai, kad abi jos turi vie
nyti jėgas svarbiausioms 
žmonijos problemoms — ba
dui, ligoms, neraštingumui — 
likviduoti. J

Kiekviename „Laisvės" 
namelyje idioma apie dorų 
amerikiečių siekimą įšaldy
ti branduolinius ginklus, su
stabdyti naujų Pentagono 
branduolinių raketų vežimą 
į kitus kraštus, raginama vi
sus Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos nesutarimus 
spręsti doiybomis.

Dabai tine nepasitikėjimo, 
įtarumo atmosfera atsirado 
dėl šiandieninės Baltųjų rū
mų administracijos kaltės, 
bet toks politinis klimatas 
neturi ilgiau tęstis.

Mūsų pažangiosios išeivi
jos laikraštis stengiasi rašyti 
apie darbo Amerikos rūpes
čius. Mums visiems kelia ne
rimą, kad vis labiau užmirš
tami pagyvenusių amerikie
čių vargai, kad nėra lengva,

Rajonų laikraščių tarpo pirmo
ji vieta pripažinta Klaipėdoj ra
jono laikraščio „Banga" redakci
jos kolektyvui. Spaustuvių tarpe 
pirmąją vietą laimėjo Šiaulių „Tit
nago" spaustuvės Radviliškio sky
riaus kolektyvas.

Taip pat susumuoti respubliki
nio socialistinio lenktyniavimo 
dėl rajonų laikraščių poligrafi
nės kultūros rezultatai. Tarp of-
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ky gimtinė” — ir tai, žinoma, 
buvo tiesa. Bet niekas mums 
nepasakojo apie siuvėją, ku
ris išvyko į Pietų Afriką 
laimės ieškoti, kad jo duktė 
galėtų pasiekti mokslą ir 
šviesą, lygiai kaip niekas 
nekomentavo apie tai, kad 
žymusis klasikas Vienuolis 
turi diena iš dienoj savo 
vaistinėje prirengti j recep
tus, vietoje savo name ant 
kalnelio ramybėje rašyti, 
galvoti, svajoti . . .

OISTRACHO JUBILIEJUS
Lietuvoje, kaip visoje Ta

rybų Sąjungoje, (ir daug kur 
užsienyje) buvo pagerbtas 
Davido Oistracho atminimas 
jo septyniasdešimtmečio pro
ga. Buvę Oistracho mokiniai 
koncertavo Šiauliuose, Pane
vėžyje, Klaipėdoje ir Kaune. 
Vilniuje Valstybinėje konser
vatorijoje įvyko pokalbis su 
buvusiais to meistro moki
niais. Pranešimą apie D. 
Oistracho ryšius su Lietuva 
padarė styginių instrumentų 
katedros vedėjas Prof. S. 
Sondeckis. Jis priminė, kad 
Oistrachas gastroliavo 
prieškarinėje Lietuvoje
1936- ais, 1937-ais ir 1940-iais 
metais. Skaitant apie tų mi
nimų eilę, kaip tai aprašo 
“Pergalėje” P. Juodžius, ma
nyje prisikėlė atsiminimai. 
Gerai prisimenu Davido Ois- 
trachą gastrolę Kaune
1937- ais metais. Pats tada 
gyvenau Kaune ir atmenu, 
kaip mes visi, pažangūs jau
nuoliai, sutikome Oistracho 
viešnagę ne tik kaip meninę 
šventę, bet ir kaip politinį 
įvykį. ‘‘Lietuvos Aidas”, 
“XX-as Amžius” ir kiti laik
raščiai recenzavo Oistrachą 
kaip “didį rusų muziką”*, bet 
mums jis buvo ir “tarybinis 
muzikas”. Ar mes girdėjome 
jo koncertus? Daugumai mū
sų nepavyko į juos patekti, 
nes bilietus greitai išpirko 
“aukštoji visuomenė”. Bet 
vien faktas, kad jis Kaune, 
mūsų buvo vertintas kaip 
moralinis laimėjimas. R. B.

kai tenka gydytis, kreiptis į 
ligonines.

Neramu ir dėl augančio 
nusikalstamumo. Nusikaltėlių 
aukomis dažniausiai tampa 
vieniši ar pagyvenę žmonės. 
Neramu mūris visiems ir 
dėl mūsų vaikų bei anūkų 
—- vis auga mokymo kainos, 
o gavus diplomą labai sun
ku susirasti darbą pagal pro
fesiją. Neramu ir dėl daugia
milijoninės bedarbių armi
jos, kurią karinga ir neatsa
kinga Amerikos valdžios po
litika tik gausina. Nėra leng
va sakyti tiesos žodį.

„Laisvė" lanko skaitytojus 
jau 73-eti metai. Tai viso 
pažangiojo Amerikos lietuvių 
judėjimo metraštis. Mūsų 
laikraštyje dirbo pažangiojo 
judėjimo aktyvistai, kurių 
vardai šiandien gerbiami ir 
Lietuvoje, kurių vardais pa
vadinamos mokyklos. Nema
ža pagarbos vertų žmonių 
dirba „Laisvėje“, jos direk
torių taryboje ir šiandien. 
Jie daro didelį ir naudingą 
darbą.

„Laisvės" direktoriai suva
žiavime atvirai kalbėjo apie 
larkiaščio problemas. Tą 
galima išgirsti tik iš žmonių, 
kurie nepripažįsta kompio- 
misų, kurie nuoširdžiai myli 
savo laikraštį. Laisviečiai pa
sitiki savo jėgomis, nesiruo
šia trauktis, sudėti rankas. 
Mūsų jėga -- tąi ryšys su 
darbo Amerika, su gimtine 
Lietuva, jos žmonėmis.

Ieva MIZARIĘNČ 
„Laisvės* lalkraSCIo 

vyriausioji redaktorė

Iš Vilniaus “Tiesa”

setu spausdinamų laikraščių pir 
mąją vietą laimėjo Panevėžio ra
jono laikraščio „Tėvynė" redak
cijos kolektyvas ir Šj laikraštį iš
leidžianti Panevėžio spaustuves 
brigada. Iškiliuoju būdu leidžia
mų laikraščių tarpe nugalėtojais 
pripažinti Utenos tajono laikraš
čio „Lenino keliu" redakcijos ko
lektyvas bei Utenos spaustuvės 
brigada. ELTA
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St. Petersburg, Fla
Mirė

Walter Dūda

Vytauto Ylevlčlaus nuotr.

buvo gimęs 1893
22 d. Pandėlio 
Rokiškio rajone.

19 m. jaunuolis

Tarytum žaibas randas kerta 
Jo kaktą baltą, iškilią, 
Ir man prisimena iš kario — 
Naktis, gaisrai ir kryžkelė...

Abu ten gavom kario krikštą, 
Viena dalia dalinomės.
Žygiavome, granatoms tykštant 
Kelių keliais nežinomais.

| Atakon kilome iš tankų
• Pro dūmus, dulkes vasaros, — 

Ir draugas mirė mums ant rankų, 
Ir verkėm jo — be ašarų...

Ilgėjomės taikos gegužio. 
Ugny jaunystę grūdinom. 
Jauni siūbavom, bet nelūžom 
Berželiais vėtroj rudenio.

t

Paulius ŠIRVYS

LAKE RONKONKOMA, N. Y.

MIRUS

Mary Adams [Žvirblienė]
Reiškiame gilią užuojautą Nelei Ventienei ir jos 

šeimai netekus mylimos tetos pas kurią Nelė 
atvyko iš Lietuvos; taipgi reiškiame užuojautą 
sūnums ir jų šeimomis.

ONA ČEPULIENĖ
WALTER ir BRONĖ KERŠULIAI

Brooklyn, N. Y.

MIRĖ

Gegužės 11d., eidama 96 mėtus mirė

Marijona Juškaitė- 
Žvirblienė-Adams,

Nelės Ventienės Amerikoje teta.
Išreiškiame gilią užuojautą Nelei Ventienei, 

sūnums Henrikui, Stasiui, Albertui Žvirbliams ir 
Amerikoje ir Lietuvoje,jų šeimos, giminėms

artimiesiems draugams:
M. Stensler
V. Becker
A. Lupševicienė
T. Stočkienė
J. Katinis
A. Katinis
N. Buknienė
II. Bimbienė

B. Malin
t

N. Šumbrienė
J. Lugauskas
F. Kazakevičiūtė
A. Mičelis
O. Repsevičiutė
K. Rušinskienė
I. Mizarienė
S. Stasiukaitienė

Geg. 5 d. mirė Walter 
Dūda, sulaukęs 90 metų am
žiaus. Giliame nuliūdime liko 
žmona Amilija, sūnus Pet
ras, Woodbury, Conn., duk
ra Adęlė Atchison Santa 
Rosa, Texas, sesuo Vanda 
Stasauskienė Argentinoje; 
dešimt anūkų, trylika proa- 
nūkų, trys podukros ir jų 
šeimos.

Velionis 
m. liepos 
apylinkėje 
Būdamas 
1912 m. atvyko į Woodbury, 
Conn. Dirbo prie statybos, 
vėliau pats įsigijo savo įmo-^ 
nę.

Susituokė 1916 m., užaugi
no du sūnus ir vieną dukterį. 
Antrasis sūnus Edmundas 
22 metų amžiaus tragiškai 
žuvo lėktuvo nelaimėje. Pir
moji žmona mirė 1975 m. 
sausio 25 d. Antrą karatą 
vedė su Amilija Klepeskiene 
1976 m. kovo 10 dieną.

Velionis Walter Dūda kiek 
anksčiau pergyveno porą 
operacijų. Atrodė kad su- 
sveiko, bet vėl pateko į 
ligoninę — greit grįžo į 
namus ir -r staiga mirtis . . .

Buvo pažangus žmogus, 
skaitė pažangią ' spaudą 
“Laisvu”, “Vilnį", “Daily 
World”, rėmė ir platino. Pri
klausė prie pažangiųjų sorga- 
nizacįjų, dalyvavo tarptmfti- 
nėje veikloje.

“Laisvę’’ pradėjo skaityti 
1919 metais. Susidomėjęs 
pažangia veikla 1922 m. įsi
rašė į LLD. Buvo jos pirmi
ninku ir protokolų sekreto
rium per 15 m., iki kuopa gy
vavo. Vėliau persikėlė į LLD 
28 kuopą Waterbury, Conn. 
Prisidėjo prie suorganizavi
mo LDS 26 kp. Woodbury, 
Conn. Taipgi dirbo komisijo
se prie įvairių pareigų suruo- 
šiant organizacijų renginius.

Persikėlė gyventi į St. 
Petersburgą 1977 r m. Čia 
rado stiprią pažangią veiklą. 
Tuojau įsirašė į LLD 45 kp. į 
Lietuvių Vyresniųjų Piliečių 
klubą. Buvo Klubo direkto
riumi, daug dirbo Klube prie 
įvairių darbų. Taipgi priklau
sė prie Dainos Mylėtėjų cho
ro ir dalyvavo, kol leido 
sveikata. Porą kartų lankėsi 
Lietuvoje. Pamatęs gimtąjį 
kraštą džiaugėsi atsiektu di
deliu progresu ir kultūriniais 
laimėjimais.

Turėjo jis polinkį ir gabu
mų drožinėti įvairias skulp
tūras. Paliko didoką kolekci
ją, manoma, kad ji bus ati
duota į muziejų.

Velionis Walter Dūda at
gyveno gražų vaisingą gyve
nimą kovoje už geresnį,švie- 
sesnį gyvenimą ateinančioms 
kartoms.

Buvo ramaus būdo kuklus 
draugiškas žmogus.

Velionio palaikai buvo su- 
kremuoti.

Mūsų organizacijose liko 
neužpildoma jo vieta.

Aldona Aleknienė

Salonika. — Čia daugiau 
kaip 10 tūkstančių žmonių 
dalyvavo žygyje, skirtame 
taikai Motinos Dienos proga. 
Transparentai bylojo: “Už 
taiką, nusiginklavimą, už 
Europą — laisvą nuo bran
duolinių ginklų”.

“LAISVĖ”

Detroit, Michigan
Pavyko

Detroito Lietuvių klubo 
pavasarinis banketas pavy
ko. Nors motinų diena buvo 
antrą sekmadienį gegužės 
mėn., bet Klubo banketas 
motinoms pagerbti įvyko ge
gužės 6 d. Bankete dalyvavo 
daug lietuvių, skaniai pieta
vo. Maistą paruošė Pat ir 
Mike Stunskas bei Antonette 
Garelis. Ypatingai daug dir
bo Pat ir Mike Stunskai, nes 
jiems reikėjo iš anksto pa- 
ruošt lietuviškas dešras, ku
rios visiems labai patiko.

Antonette Garelis taipgi 
dirbo porą dienų ir daug 
valandų. Sekmadienį jiems 
virtuvėje pagelbėjo Estelle 
Smith, Emma Rye ir Anne 
Balchūnas. Žalias pupas ir 
namie raugintus agurkus 
aukojo klubie'čiai Ann ir Paul 
Budrikas, svogūnus ir bulves 
aukojo klubiečiai Minnie ir 
Chuck Tvaska. Stalus paruo
šė ir sustatė John Smith, 
Tony Vasaris ir*Eddie Bal
chūnas. Prie stalų bankete 
patarnavo Millie Vasaris, Bi
rutė Jeske ir Alice Stacey. 
Bilietus pardavinėjo Lillian 
Gugas.

Po pietų Klubo pirmininkė 
perstatė svečius dainininkus 
iš Chicagos. Dainavo nepa
prastai gražiai: Estelle Bog- 
den, Wanda Gaidam ir John 
Feiza. Tai buvo Lakštutės ir 
Jonas. Jų mokytoja prie pia
no buvo: Valeria Urbikas. 
Dainavo daugiau kaip valan
dą laiko. Visiems taip patiko, 
kad svetainėje buvo tyla, 
visi atydžiai klausėsi, o pa
baigus damai, nesigailėjo ap
lodismentų.

Su Lakštutėm iš Chicagos 
atvyko Vincas Bogden ir 
Peter Gaidam. Gaila, kad 
dar viena Lakštutė, Ann 
Krisiken negalėjo atvykt, 
nes ne tik pergyveno akies 
operaciją, bet jos mamytė, 
96 metų amžiaus, sugriuvo ir 
sulaužė klubą bei rankos 
riešą ir buvo ligoninėje ope
ruota.

Kadangi banketas pasisekė 
gerai ir visiems labai patiko 
Lakštutės ir Jonas, banketo 
dalyviai ilgai džiaugėsi ir 
bendravo su chicagiečiais. 
Vėliau, prieš vakarą, Klubo 
iždininkė Birutė Vegeliūtė 
Jeske chicagiečius pakvietė į 
savo namus, Farmington 
Hills. Buvo chicagiečiai, Su
san ir Albinas Bubnelis bei 
Teofile Masienė ir Stefanija. 
Gaila, kad negalėjo dalyvaut 
Estelle Bogden, nes turėjo 
su savo vyru Vince važiuot 
atgal į motelį; mat, Vince 
Bogden pergyveno sunkią 
širdies operaciją ir dar nėra 

WOODHAVEN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Petras Siauris
,1

L Mirė
i 1974 m. birželio 4 d.

Jau suėjo dešimts metų nuo mirties mano 
mylimo vyro. Ilsėkis ramiai, mano mielasis Cypress 
Hills kalnelyje. Aš Tave prisimenu kasdien.

Žmona-HELEN SI AURIS
§t. Petersburg, Fla.

galutinai susveikęs. Birutė 
maloniai visus priėmė ir visi 
linksmai* praleido visą vakarą 
jos gražiuose namuose.

Būdami pas Birutę, sužino
jome jog gegužės 4 d. ji 
paminėjo savo gimtadienį. 
Jai sudainuota tinkamos 
gimtadienio dainos, o Valeria 
Urbikas viską įrašė į juoste
lę. .

Ilgai atsiminsime Klubo 
banketą ir Lakštutes. Beje, 
bankete dalyvavo Lietuvių 
Radijo Valandėlės direkto
rius Algis Zaparackas. Buvo 
malonu jį matyt ir išgirst jo 
gražius sveikinimus. Banke
tas tikrai gerai pavyko, 

i.
Paskutinės painokos

Detroito LDS bowleriai 
balandžio 28 d. buvo surengę 
paskutines pamokas prieš 
vykimą į Chicagą. Po pamo
kų visi suvažiavo į Detroito 
Lietuvių klubą pailsėt ir ga
lutinai pasitart apie važiavi
mą į turnyrą. Laimėjimo 
bilietus pardavė Ruth Gu
gas; butelį stipriosios aukojo 
Alphonse Urbon, o laimėjo 
Bill Milus. .Pinigus po pusę 
surinko Beverly Rye Olin, o 
laimėjo George Olin. Maistui 
aukojo Birutė Jeske ir Frank 
Nienus; skanumynų stalui 
aukojo dr. John Geralt, Ju
lius Rudys ir Aida Liminsky. 
Virtuvėje dirbo Emma Rye, 
Albena Lyben, Clem Patocki 
ir Anne Balchūnas. Visi dar 
ilgai Klube pabendravo.
\ Sensta
Kiękvienais metais visi pa

sensta vienais metais. Taip 
įvyko ir Alice Stacey, kuri 
paminėjo savo gimtadienį, 
gegužės 13 d.; Emma Rye 
minėjo gegužės 14 d.; Matil
da Rudzevičienė — gegužės 
1 d.. Jos sūnus Jonas ir 
draugės ją nuvežė į gražią 
valgyklą. Kitas klubietis, 
Alex Cotton savo gimtadienį 
minėjo gegužės 15 d. Jam 
buvo mažiau [inksmumo, nes 
jau tuoj bus penki metai kai 
paraližuotas kairysis šonas; 
jam sunku vaikščiot, dau
giausia ilsisi namie, mylimos 
žmonos Tillie priežiūroj. Nie
kas nesakė kiek metų* bet 
žinau, kad visi vienais metais 
senesni. Linkime visiems 
klubiečiams sulaukt dar daug 
gimtadienių.

Jaunos moterys
Jaunos moterys lietuvės 

(sorority) posėdžiavo Peter 
Brozowski namuose. Šeimi
ninkei pagelbėjo vaišes ruoš
ti Albena Lyben ir Birutė 
Palevich Price. Buvo links
mas susirinkimas, paskutinis 
iki rudens sezono.

Stefanija
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PAŽANGUS VISUO/HFNtS CHORAS AIDAS

Šis Aido choras per 72 metų savo liaudies dainomis 
linksmino JAV visuomenę. Šį sekmadienį, gegužės-May 20 
d. girdėsite Aidą dainuojantį Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Kviečiame visus skaitlingai dalyvauti pavasario Aido 
choro šventėje.

Po choro ir solistų dainų, turėsime gražų banketą. Auka 
$10. Aido Choro Valdyba

EKSKURSIJA | LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

BRIEFS
Mothers’ Day peace mar

ches were held across the 
country. “Mothers Walk For 
Peace” was observance of 
our struggle for peace. 

* * *
Two New York Aido Cho

rus members were honored 
at the chorus’ meeting Sa
turday, May 12 — Nellie 
Venta and Naste Buck. Nel
lie, our soloist, food special
ist and activist in many 
other things received a to
ken of our appreciation with 
a beautiful card Aldona Kati
nas had selected for both — 
Nellie and Naste.

Naste, Aido’s vice presi
dent and a known activist 
also received a gift of our 
appreciation and good wish
es for a successful trip to 
Lithuania. They are leaving 
after our concert.

Thanks to Florence Micki- 
lowski and Adele Lupshevitz 
for the delicious home made 
cake they donated for the 
table.

Chorus had a good rehear
sal and was in good spirit. 
Hope to have a large audi
ence at our concert May 
20th. 

* * *
Anne Yakstis, from 

Bronx, N.Y. has contributed 
many interesting items to 
“Briefs”, and it is greatly 
appreciated. 

* * *
William Watts from 

Queens, N. Y. writes in 
“Voice of the People” column 
in Daily News:

“Under Somoza, Nicaragu
ans were being murdered, 
tortured and imprisoned on a 
daily basis, and most of 
those who were “free” were 
starving and illiterate. Un
der the Sandinistas, the kill
ing, torturing and mass im
prisonments have stopped 
and people are eating and 

Group of Lithuanians — Indiana Valparaiso University 
students in 1916. Third from right standing is Anthony 
Bimba, fourth Vincas Andrulis.
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being educated. Yet Voicer 
Lloyd Eby, in defending Pre
sident Reagan’s indefensible 
policies, claims the Sandinis
tas are as bad as Somoza. I 
suggest Eby work to cure 
himself of his kneejerk anti
leftism. One way to do this 
would be for him to. do 
something he hasn’t done in 
a while—-think.”

* * *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
May 22, 1945
In the “New York World 

Telegram” certain Nelson 
Frank writes that Jacques 
Duclas, secretary of the 
French communist party, in 
the magazine “Les Cohiek 
du communisme”, is sharply 
criticizing Earl Browder for 
his “rightist opportunist” po
licies, for the “class collabo
ration” theory, etc.

May 23, 1945
Coalition in England falls. 

Churchill and his cabinet 
resign. Churchill is to form a 
new cabinet. General elec
tion in July, first in nine 
years.

May 25, 1945
The “Red Star” is attack

ing the organization of the 
Polish Army by England as a 
plot against Poland and the 
Soviet Union.

This is only one of the 
signs of tension between the 
Soviet Union and England.

May 27, 1945
Russian War Relief natio

nalities division conference 
at Waldorf Astoria. Lithua
nian session attended by 
over hundred. Very good. 
The conference was very 
successful.

In the evening went to see 
opera “Quiet Don.” at the 
Carnegie Hall. The music 
was nice but the acting very 
bad. Use




