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Lankėsi busimasis 
Salvadoro 
prezidentas

Washington. — Jose Na
poleon Duarte, kuris, Ameri
kos doleriams remiant, lai
mėjo Salvadore prezidenti
nius rinkimus ir birželio 1 d. 
bus prisaikdintas savo parei
goms, buvo atvykęs čia pa
dėkoti savo geradariams ir 
dar paprašyti daugiau para
mos.

Jis buvo priimtas prez. 
Reagano ir Kongreso narių ir 
susitikinėjo su įtakingesniais 
asmenimis, kurių pagalba 
reikalinga, kad Amerikos do
leriai ir toliau plauktų palai
kyti valdančiąja oligarchiją. 
Šitaip jis stengėsi sustiprinti 
prez. Reagano administraci
jos planą pasiųsti $62 mili
jonus “pavojaus pagalbai”. 
Plane yra ir $21 milijonas 
ginklams Amerikos apmoky- 
tiertis ir finansuojamiems 
kontrarevoliucionieriams, 
siekantiems nuversti Nikara
gvos valdžią.

Ignoruodamas Tarptauti
nio Teismo ir pasaulinę opi
niją, busimasis Salvadoro 
prezidentas remia prez. Rea
gano administracijos planus 
nuteisti Nikaragvos vyriau
sybę. Teismas, kaip žinia, 
prieš porą savaičių pareika
lavo, kad JAV tuojau pat 
sustabdytų visą veiklą prieš 
Nikaragvą.

Busimasis Salvadoro prezi
dentas čia viešai pareiškė,, 
kad jis niekados neprašysiąs 
JAV kariuomenės, bet kad ir 
neskelbiama oficialiai, iš įvai
rių pranešimų matyti, kad 
jau ir dabar JAV kariuome
nė tenai dalyvauja įvairiose 
pareigose — ar tai gabenda
ma malūnsparniais kovos da
linius ar diriguodama užpuo
limus prieš sandinistus.

Tuo tarpu, kai Duarte su
sitikinėjo su įtakingaisiais 
asmenimis, Gynybos depar
tamentas paskelbė, kad pra
sidėjo antroji karinių manev
rų “Greandero-I” dalis Hon
dūre. Juose dalyvauja JAV, 
Hondūro ir Salvadoro ka
riuomenės. Bus daromos 
pratybos invazijai. Prie jau 
3,000 JAV karių, esančių 
savo bazėje Hondūre, papil
domai priskiriama 1,700 ka
rių ir 1,000 vadinamų “Green 
Berets”, atškiras vienetas, 
kuris specializuojasi ypatin
giems uždaviniams.

Kardinolas prieš 
prez. Marcos

Waltham, Mass. — Mani- 
los arkivyskupas Jaime Car
dinal Sin, artimas nužudyto
jo opozicijos vado Aquino 
draugas, kalbėdamas Bran- 
deis universitete per mokslo 
metų užbaigimo iškilmes, 
prez. Marcos valdžią Filipi
nuose palygino su skėrių ant
plūdžiu.

Jis aiškino, kad skurdas 
Filipinuose yra baisus ir nai
kinantis, o teisybės ir laisvės 
nebuvimas yra nelyginant iš
džiūvusios upės, kurios ne
gali numalšinti troškulio.

Managva, Nikaragva. — 
Atlanto regiono gynybos ba
ro vadas Jaime Agurcia 
spaudai pareiškė, kad oro 
pajėgos atliko sėkmingą ope
raciją prieš antisandinistus, 
sunaikindamos jų bazes.

Jungtinių Tautų Kolonijų Globos Tarybos pirmininkas prancūzas Laurent Rapin 
[dešinėje] kalbasi su Tarybų Sąjungos delegacijos nariais Juozu Grigučiu ir Ivanu 
Kartašovu.

Jungtinės Tautos. — Čia 
nuo gegužės 14 d. keturių 
savaičių sesijos susirinkusi 
Kolonijų Globos Taryba susi
pažįsta su politiniais, ekono
miniais ir socialiniais įvykiais 
Mikronezijoje. Tai salos, 
esančios Ramiajame vande
nyne ir Jungtinių Tautų pa
vedimu administruojamos 
Amerikos.

JAV atstovas William 
Sherman savo pranešime Ta
rybai nurodė, kad pernai 
įvykdytasis plebiscitas esan

Pietų Korėjos studentai demonstruoja

Dėvėdami dujokaukes prieš policijos ašarines dujas, Pietų 
Korėjos studentai demonstruoja prieš ketverius metus 
įvykusio sukilimo sukakties paminėjimo proga.

Seoul. — Pereitą penkta
dienį daugiau kaip penki 
tūkstančiai studentų iš ketu
riolikos universitetų čia daly
vavo iškilmėse, kuriose prisi
minti žuvusieji prieš ketve
rius metus įvykusiame’ 
Kwangju sukilime prieš vy
riausybę. Oficialiai buvo 
skelbiama, kad to sukilimo 
metu žuvę 189 asmenys, bet 
tikrovejw žuvę keli tūkstan
čiai. Tada JAV armija padė
jo Korėjos valdžiai numalšin
ti sukilimą, kurio organizato
riai reikalavo sugrįžti prie 
demokratinės valdymosi sis
temos ir taip pat reikalavo, 
kad JAV atitrauktų savo 40 
tūkstančių kariuomenę iš 

tis pirmasis žingsnis į apsi
sprendimą visoje 37-erių me
tų salų gyventojų istorijoje. 
Trys iš keturių politinių vie
netų, sudarančių Mikronezi- 
ją, pernai pabalsavo už są
jungą su JAV po to, kai 
Saugumo Taryba padarys 
nutarimą leisti teritorijai 
išeiti iš Kolonijų globos tary
bos žinybos. Ketvirtasis vie
netas, Northern Marianas, 
1975 m. balsavimo keliu pasi
rinko vadinamo Common- 
wealtho statusą su Amprika,

Korėjos.
Po minėjimo iškilmių, čia 

studentai susirėmė su polici
ja. Daugiau kaip 100 polici
ninkų ir studentų sužeisti ir 
aštuoni policijos autobusai 
buvo sužaloti.

Policija skelbė, kad 59 stu
dentai buvo sulaikyti ir ap
kaltinti už antivyriausybinės 
demonstracijos organizavi
mą. Viso buvę suimta per 
aštuonis šimtus studentų, 
kurie vėliau paleisti, įspėjus, 
kad daugiau panašūs dalykai 
nesikartotų.

Demonstracijos sukilimo 
paminėjimo proga buvo ir 
Kwangju bei kitose provinci
nėse srityse.

kai pasibaigs JAV globos 
mandato laikas.

Kolonijų Taryba, kuriai, 
be Amerikos, kaip tas salas 
administruojančio nario, dar 
priklauso ir kiti Jungtinių 
Tautu Saugumo Tarybos na
riai, kaip Tarybų Sąjunga, 
D. Britanija, Prancūzija ir 
Kinija, (pastaroji nedalyvau
ja Tarybos darbuose) ligšiol. 
išklausė visos eilės oficialių 
ir privačių asmenų parody
mus apie padėtį salose, sesi
jos pabaigoje turės padaryti 
rekomendacijas Saugumo 
Tarybai.

Tarybų Sąjungos atstovai, 
kurių sudėtyje darbuojasi ir 
tai sesijai atvykęs iš Vilniaus 
Lietuvos TSRS užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
Juozas Grigutis, pabrėžia 
faktą, kad Amerika neprave- 
dusi tikro plebiscito. Planuo
jamas salų išvedimas iš kolo
nijų globos vadinamas tiesio
ginių salų aneksavimu. Be 
to, Amerika kaltinama dar ir 
dėl salų, gyventojų sveikatos 
reikalų nepaisymo. Tose sa
lose vykdytieji ir tebevykdo
mi atominiai bandymai ir jų 
pasėkoje esanti radiacija 
graso gyventojų sveikatai, •>

Už 35 valandų j 
savaite

Bonn. — Apie 33 tūkstan
čiai Federalinės Vokietijos 

, metalų darbininkų prisijungė 
prie jau anksčiau streikuo
jančiųjų, reikalaujant įvesti' 
35 valandų darbo savaitę. 
Darbdaviai ir darbininkų at-, 
stovai sutiko pradėti pasita
rimus.

Metalo darbininkų streikas 
jau tęsiasi antrą savaitę. 
Streikuoja apie 100 tūkstan
čių darbininkų. Prie jų prisi
jungė ir tie, kurių buvo 
atleisti iš darbo, pritrūkus 
metalinių' dalių. Streikas pa
lietė ir “Opel” firmos auto
mobilių fabrikus, esančius 
prie Frankfurt a/Main. /

Oslo, Norvegija. — Perei
tą ketvirtadienį šalies parla
mentas pradėjo svarstyti tai
kos ir baugumo klausimus. 
Darbo unijos, jaunimo ir mo
terų organizacijos parlamen
to narius užpylė peticijomis, 
reikalaujančiomis priimti re
zoliuciją uždrausti branduoli
nius ginklus ir jų naudojimą 
Norvegijos teritorijoje.

Willie Brandt 
vėl perrinktas

Essen. — Willy Brandt, 
kuris nuo 1969 iki 1974 metų 
buvo Fed. Vokietijos kancle
riu, čia įvykusiame partijos 
kongrese vėl tapo perrinktas 
jos lyderiu. 391 balsais prieš 
19 balsų Socialdemokratų 
partija jį išrinko savo vadu. 
Tai jau beveik 20 metų, kai 
jis vadovauja tai partijai.

Brandt, kuriam jau suėjo 
70 m. amžiaus, savo partie
čiams pasakė, kad, norint 
atgauti persvarą šalies politi
niame gyvenime, reikalinga 
savo pusėn patraukti tuos 
balsuotojus, kurie remia 
kraštutines dešžiniųjų gru
puotes, tokias, kaip pvz., 
anti-NATO žaliųjų partiją ar 
kitas.

Helmut Schmidt, kitas bu
vęs Fed. Vokietijos kancle
ris, pasitraukė iš partijos 
vykdomosios tarybos, jojei
išbuvęs per 16 metų. j

Tarybų Sąjunga padidino- 
povandeninių laivų.

Nikaragva ir
Kostarika 
pasirašė sutartį

Panama City. — Kostari- 
kos ir Nikaragvos užsienio 
reikalų ministrai čia pasirašė 
sutartį dėl sienų. Manoma, 
kad tai sumažins įtempimą ir 
galimybes kilti ginkluotam 
konfliktui. Sutartis pasirašy
ta po visą dieną užtrukusių; 
pasitarimų, kuriems vadpva-l 
vo vadinomoji Contadoros 
grupė, sudaryta iš Meksikos, 
Kolumbijos, Venezuelos ir 
Panamos atstovų.

Pagal tą sutartį bus suda
ryta jungtinė komisija, kuri 
vykdys pasienių tikrinimą ir 
pateiks rekomendacijas įvai
rioms problemoms išspręsti. 
Toje komisijoje bus ir can- 
datore grupės atstovai.

10 minučių 
iki taikinio

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos gynybos ministras Dmi
tri F. Ustinov, kaip praneša, 
kad Tarybų Sąjunga padidi
no savo skaičių povandeninių 
laivų, stovinčių netoliese nuo 
Amerikos krantų,' ir kad, ra
ketos esančios vos tik dešim
ties minučių laiko nuo taiki
nio.

Reiškia, dešimties minučių i 
laikotarpyje prie Amerikos 
krantų esantys Tarybų Są
jungos povandeniniai, laivai 
gali paleisti branduolines ra
ketas ant Amerikos.

Padidintas laivų skaičius 
aiškinimas tuo, kad norima 
išlyginti skirtumą pavojaus, 
kurį sudaro Amerikos rake
tos, dislokuotos Europoje.

Dmitri F. Ustinov t

KONGRESMENAI, REIKALAUJA, KAD JAV
neįsiveltu I KARĄ ART. RYTUOSE

Washington. Grupė At
stovų rūmų narių parašė 
prez. Reagan laišką, kuriame 
jis reikalauja, kad Amerika 
neįsiveltų į karą Artimuo
siuose Rytuose. Tai buvo jų 
atsakymas prezidentui Rea
gan dėl jo laiško, pasiųsto 
Saudi Arabijos karaliui, atsi- 
klausiant, ar jis nesutiktų, 
įsileisti JAV karo laivų ir 
lėktuvų, kurie būtų pasiųsti 
apsaugoti Persijos įlankai, 
kad ja ir toliau netrukdomai 
galėtų plaukti tanklaiviai, 
gabenantys naftas į įvairias 
pasaulio šalis. Daugiau kaip' 
20 procentų visos savo naftos 
Vakarų šalys gauna iš val
stybių, kurios yra prie Persi-, 
jos įlankos. Tačiau nuo 1980 
metų tebesitęsiantis karas' 
tarp Irako ir Irano jau dabar 
persimeta ir į tą įlanką, nes 
'tai viena, tai kita pusė savo 
raketomis ar bombomisi 
sprogdina tanklaivius.

Amerikos kong^esmanai 
savo laiške prezidentui tvir
tina, kad visi regioniniai kon
fliktai yra pavojingi, bet 
ypatingai pavojingas yra šis 
Persijos įlankos konfliktas, 
nes jis galįs privesti prie 
JAV ir Tarybų Sąjungos 
konfrontacijos padidėjimo.

Ta pačia proga kongresma- 
nai primena šios savaitės

Persijos įlanka, kurioje degantys tanklaiviai kaupia viso 
pasaulio dėmesį.

Airiai prieš prez. Reagan
Dublin. — Šešios airių 

grupės, priešingos prez. 
Reagano politikai branduoli
nių ginklų ir Lotynų Ameri
kos klausimu, paskelbė, kad 
ruošiasi demonstracijoms,1 
kai jis atvyks į Airiją su: 
vizitu birželio 1 d.

Darbo unijų tarybos prezi
dentas Ben Kearney spaudai 
pranešė, kad protesto de
monstracijos bus rengiamos 
Shannon aeroporte, į kur 
prez. Reagan atskris, ir pas
kui bus tęsiamos prie Ash
ford pilies, kur prez. Reagan 
apsistos, ir prie Dublin pi
lies, kur premjeras Garret 
Fitz Gerald rengs jam, banke-j 
tą. Demonstrantai prez. 
Reaganą pasitiks ir Universi
ty College Galway mieste, 
kur birželio 2 d. prezidentui 
bus įteiktas garbės daktara
tas. Prie demonstrantų prisi
jungs ir dalis to universiteto 
profesūros, kurie sakė, kad 
viešai sudegina savo diplo
mus, protestuodami dėl to, 
kad universitetas suteiks at- 
žymėjimą prez. Reaganui.

Bet demonstrantai ir dau
giau planuoja. Jie pasiųs 
15-os asmenų grupę demon- 
¥

pradžioje penkių valstybių 
vadovų išleistą atsišaukimą 
dėl branduolinių ginklų už
draudimo. Tą atsišaukimą 
pasirašė Indijos premjerė In
dira Gandhi, Meksikos prezi
dentas Miguel de lą Madrid, 
Tanzanijos prezidentas Ju
lius Nyere, Švedijos premje
ras Olaf Palme ir Graikijos 
premjeras Andreas Papan
dreou.

Savo atsišaukime tie žy
mūs valstybininkai ragina 
branduolinius ginklus turin
čias valstybes, o ypatingai 
JAV ir Tarybų Sąjungą, tuo
jau pat uždrausti branduoli
nių ginklų bandymą, gamybą 
ir dislokavimą.

Prie šių penkių jungiasi ir 
Argentinos prezidentas Raul 
Alfonsin bei Kanados prem
jeras Pierre Trudeau ir net 
popiežius Jonas Paulius II. 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras Gromyko 
tuo tarpu atnaujino savo 
šalies pasižadėjimą sumažint 
savo branduolinį arsenalą 
jeigu NATO bloko valstybės 
išmontuos JAV branduolines 
raketas Europoje. Apie taiką 
sukosi kalba ir Maskvoje 
beviešint Federalinės Vokie
tijos užsienio reikalų Hans 
Dietrich Genscher.

struoti County Tipperary 
kaime, kuriame Reagan se
nuoliai gyveno ir kurį jis 
lankys birželio 3 d.

Apie 20 parlamento narių 
pranešė iš anksto, kad jie 
boikotuos prez. Reaganą, kai 
jis kalbės parlamente birže
lio 4 d.

Dvi ^didžiausios Airijos 
darbo unijos — the Associa
tion of Scientific, Technical 
and Managerial Staffs ir the 
Federated Workers pasisakė 
prieš Reagano politiką ir 
paskelbė, kad jungiasi prie 
boikoto. Protestuotojų tarpe 
bus 75 jėzuitai kunigai, kurie 
išleido atsišaukimą į 3.4 mili
jonus Airijos gyventojų, 
kviesdami savo nebuvimu 
gatvėse parodyti prez. Rea
ganui, kad jie turi moralinių 
abejojimų dėl jo politikos 
Lotynų Amerikoje.

Roskilde, Danija. — Perei
tą pirmadienį čia prasidėjo 
tarptautinė taikos konferen
cija, kurioje dalyvauja devy
nių Europos valstybių bažny
čių atstovai. Norima į taikos, 
veiklą įjungti pasaulio jauni
mą.
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Juoda moteris kongrese ....
Nuo 1982-ųjų m, Gary, Ind., apylinkė buvo išrinkusi 

atstovauti Kongreso atstovų bute pažangiai nusiteikusią 
juodą moterj Katie Hall. Per dviejus metus atstovė Hali 
Washingtone prie kiekvienos progos kėlė savo balsą už 
juodųjų masių reikalus ir taipgi už moterų lygias teises. 
Tarp kitko ji priruošė įstatymo projektą, pagal kurį Martin 
Luther King gimtadienis tapo nacionaline mūsų šalies 
švente.

Katie Hall laimėjo rinkimus į Kongresą, kai ji buvo 
nominuota Demokratų partijos ir, kai ji nugalėjo kraštuti
niai dešinių nusistatymų Reagano šalininką. Bet pasirodo, 
kad konservatyvus Demokratų partijos sparnas buvo 
nepatenkintas atstovės Hali veikla — ji demokratų politinės 
mašinos bosams pasirodė perdaug radikališka. Tad, kaip 
tai rašo dienraštis “Daily World’’, prieš Hali pradėta gerai 
apgalvota strategiška kampanija demokratinėse ^oęaina- 
cijose. Prieš ją buvo išstatyti net du balti kandidatai: 
atviras rasistas Crawford ir neva anti-rasistas Visclosky, 
lenkų kilmės amerikietis. Strategija buvo tokia: Visclosky 
teigė, kad jis stoja prieš “abu rasizmu’’, tai yra, baltąjį ir* 
juodąjį. Esą, Katie Hall kovingumas esąs “juosas rasiz
mas”, nors visas jos rekordas per paskutinius dviejus 
metus Kongrese rodo, kad ji veikė už unijų bendrai 
reikalus su tokia pat energija, kaip už specifiškus juodus 
interesus.

Vienaip ar kitaip, ta veidmainiška taktika atnešė lauktus 
rezultatus: Katie Hall buvo nugalėta — Visclosky gavo 
44,712 balsų, Katie Hall 42,32,345, o Crawford 40,775. Prie 
Visclosky laimėjimo prisidėjo ir faktas, kad, kaip lenkų 
kilmės darbininkų sūnus jis apeliavo į slaviškos kilmės ir 
kitus imigrantus arba imigrantų vaikus balsuotojus.

Gaila, kad žmonės leidžiasi suvedžiojami. Labiausiai 
gaila, kad darbo unijų rolė buvo maišyta. Nors nacionalinė 
AFL-CIO vadovybė ir Michigano valstijos vadovybė rėmė 
Hali, paties Gary miesto kai kurių unijų vadovybė, per 
ilgus metus surišta su oficialia Demokratų partijos 
vadovybe, rėmė Visclosky. Taip, pavyzdžiui, plieno darbi
ninkų (United Steelworkers) lokalo 1014 vadovai didžiulėje 
United Steel liejykloje aktyviai agitavo prieš Katie HaU, 
nors tos unijos narių dauguma yra juoda.

Mūsų šalies Kongrese labai mažai juodų atstovų ir lygiai 
labai mažai moterų. Praradus Katie Hall, ne tik prarastas 
savarankiškas pažangus balsas, bet prarastas ir teigiamas 
statistikos trupinėlis: Kongresas tampa dar labiau išimtinai 
baltas, dar labiau išimtinai vyriškas.

Slapta pagalba interventams
Tuo tarpu, kai Kongresas svarsto ir svarsto kiek duoti ar 

neduoti karinės pagalbos reakciniams interventams, kurie 
veikia prieš Nikarakgvą per Hondūrą ir kitus kraštus, ta 
pagalba plaukia galingu srįautu ir niekas nežino, kiek 
dešimčių ar šimtų milijonų tam išleidžiama. Žurnalistas 
Tim Wheeler aprašo, kad Pentagonas “apeina” tuos 
aprubežiavimus, kuriuos uždeda Kongresas. Sistema labai 
paprasta: Pentagonas “parduoda” Centralinei žvalgybos 
agentūrai (ČIA) visokią karinę medžiagą, įskaitant helikop
terius, orlaivius ir net karinius laivus, o ČIA, veikiama 
slaptai ir nebūdama po jokia kongresine priežiūra, naudoja 
tą viską intervencijos tikslams. Sakoma- » kad 
sumos, už kurias Pentagonas “parduoda” ČIA tuos ginklus, 
yra tik nominates. Pavyzdžiui, naujutėliai ultra-moderniški 
helikoteriai ir lėktuvai parduodami kaip “pasenę”, “netin
kami naudojimui” ir dažnai už tūkstantį kitą, tuo tarpu, kai 
jų kainos siekia keletą milijonų. Kariniai laivai parduodami 
kaip “senos jachtos”, naujutėliai šautuvai ir automatai par
duodami kaip “medžioklės ginklai”.

Ar Kongresas tą viską žino? Aišku, kad žino, nes žino 
visas Washingtonas. Diskusijos Kongrese eina savo keliu, 
o intervencinė tikrovė—savo.

Pietų Afrikos kovotojai
Kuomet Pietų Afrika ir Mozambikas kovo mėnesį1 

pasirašė sutartį, daug kam atrodė, kad Pietų Afrikos 
juodieji kovotojai už laisvę turės nutraukti savo veiklą. 
Mat, Pietų Afrika ir Mozambikas susitarė “neleisti savo 
teritorijose veikti jėgoms, kurios kovoja prieš kaimynus”. 
Tas reiškia, kad Pietų Afrika pasižadėjo nepadėti toms 
ginkluotoms grupuotėms, kurios veikia prieš Mozambiko 
valdžią, o Mozambikas pasižadėjo nepadėti juodiesiems 
kovotojams, kurie veda kovą prieš rasistinę Pietų Afrikos 
valdžią. Kaip žinia, Pietų Afrikos juodųjų masių didžiausia 
organizacija, Pietų Afrikos Kongresas, užlaikė viešas 
raštines Mozambiko sostinėje Maputoje. Dabar jos uždary
tos.

Bet juodieji Pietų Afrikos kovotojai f buvo pasiryžę 
įrodyti, kad jie įstengia tęsti kovą ir be pagalbos iš 
kaimyninių juodųjų valdomų kraštų. Jie panaikiną ginkluo
tą kovą, tą patvirtinti. Taip, pavyzdžiui, juodi partizanai 
pravedė ataką prieš Mobil Oil įrengimus Durban mieste, 
kurie teikia daugiausia žibalo Pietų Afrikos baltai rasistinei 
armijai. Partizanai naudojo raketas ir kitus ginklus ir 
sukėlė daug baimės rasistuose, nors armijai pasisekė visus 
keturius partizanus nužudyti.

IZRAELIO K. PARTIJA
Balandžio 36-ą Izraelis at

šventė savo nepriklausomy
bės 36-ąsias sukaktuves. Įdo
mu, kaip ta proga išsireiškė 
tos šalies komunistai. Čia 
mes paduodame citatas iš 
Izraelio Komunistų partijos 
pareiškimo, kurio vertimas 
buvo atspausdintas New 
Yorko pažangaus laikraščio 
“Daily World” puslapiuose:

“Komunistų partijos Cen- 
tralinis Komitetas sveikina 
Izraelio mases Nepriklauso
mybės dienos proga.

“Izraelio įkūrimo 36-os su
kakties proga mes konsta
tuojame, kad Izraelis dabar 
yra labiau nutolęs nuo tikros 
nepriklausomybės, nęgu bet 
kada anksčiau savo istorijo
je. Pasėkoje purvinojo karo 
Libane, kūrį uždegė Likudo 
valdančioji klika ir Amerikos 
Reagano administracija, ma
sių viltys pasiekti taiką, su
tvirtinti nepriklausomybę ir 
sustiprinti pažanga dar la
biau nutolo nuo mūsųJ^/^

Izraelio K. P. manifestas 
baigiasi sekamais šūkiais:

“Už dabartinės Likudo val
džios pašalinimą;

Už pamatines Izraelio po
litikos pakaitas;

Prieš okupaciją ir už tei
sėtą izraeliečių-palestiniečių 
taiką;

Už tuojautinį Izraelio ka
rinių jėgų ištraukimą iš Liba
no;

Prieš tarnavimą JAV im
perializmo interesams;

Už tikrai nepriklausomą 
ir neutrališką politiką;”

Apie izraeliečių-arabų san
tykius manifeste sakoma:

“Paskutinių 36 metų istori
ja rodo, kad negalima atsiek
ti tikrą nepriklausomybę, 
taiką ir teisėtumą, jau nekal
bant apie teisėtumą Palesti
nos arabams, jeigu mes ne
pripažįstame jų te^ę įsteigti 
nepriklausomą valstybę šalia 
Izraelio.”

MIGUEL DE LA MADRID
Meksikos prezidento Mi- 

Laiškas apie mėginimų įprasminti aukų
Tau evoliucija išvystė norą siekti teisingumo, 
Troškimą teisingumo kuo didesnio, tobulesnio, 
Ir kai siekimas šitas pažeistas tau būna, 
Linksti tą norą niekint kaip iliuziją beprasmę.

Kaskart kai nuotraukoje pamatai jaunuolį,
Kurs, trokšdamas gyventi, žuvo kaip herojus, 
Tėvynę gindamas lig priešmirtinio šuolio,
Tau lyg kaltam norėtųs pulti jam po kojų. f

v 
Baisėdamasis, kad patyrė milijonai klaikųjį likimą 
Ir nieks nesugrąžins jiems troškulio gyventi, 
Gali imt tenkint teisingumo karštąjį troškimą, 
Pradėjęs vykdyti jų puoselėtą idealą šventą.

Jei tu gyvensi taip, lyg jie kape matytų,
Kokios platybės jų atvertos tau Tėvynėje didingoj, 
Gal tau atrodys—jie bent iš dalies prasmingai krito 
Ir jų auka lyg turi teisingumo prasmę paslaptingą.

i" 1 '
Kodėl tad sąmoningai tau nepamėginti,
Patenkinant tą evoliucijos išvystytą troškimą teisingumo, 
Atvertuos horizontuos taip gyventi imti, 
kad jų lemties tragedijai suteiktum prasmingumo!?

Tai buvo taip seniai... .
Archeologai atkasa gatves senas, ’
Išvystame, kaip skurdžiai gyventa kadais, 
Bet tat mažai jaudina kartas dabartines, 
Nes tai buvo be galo senais laikais 
Ir jos nieko bendra neturi su jais . . .

Paminklinės lentos primena karus
Prieš kryžiuočius kariautus atkakliai,
Bet tat mažai jaudina jaunuolius atžarius,
Nes tai jau seni seni laikai, 
Jų dalia gyvent smagiai ir naujai.

Tėvai pasakoja savo vaikams,
Kaip jie grūmės Tėvynės kare žūtbūtinai, 
Iškovodami Pergalę šviesiems laikams, 
Bet kai kam atrodo—tai buvo labai seniai. . . 
Kam kokčią praeitį minėti amžinai!?

Taip suprasti didvyriškos praeities didžios 
Kai kas, deja, neįstengia dažnai.
Pamiršta, kad jie—grandis pažangos— 
Turi nešt estafetę žvaliai, atkakliai, 
Taip pat pasiaukojamai, kaip tėvai...

J. Šimonis

guel de la Madrid Apsilanky
mas Washingtone sukėlė la
bai daug komentarų JAV 
spaudoje ir televizijoje. Visi 
gerai žinojo dar prieš jo 
paskutinį vizitą, kad de la 
Madrid laikosi gan tvirtos 
politikos prieš Amerikos in
tervenciją Lotynų Ameriko
je. Bet mažai kas tikėjosi, 
kad jis išreikš savo nusista
tymus taip atvirai.

Ypatingai Reagano admi
nistraciją sukrėtė faktas, 
kad de la Madrid net per 
mandagias jo priėmimo cere-, 
monijas aerodrome be atidė
liojimo reiškė savo jausmus. 
Atsakydamas į Reagano 
sveikinimą de la Madrid pa
reiškė, kad Jungtinės Val
stybė turi suprasti, kad kon
takte su Lotynų Amerika ji 
turi reikalo ne su pavaldi
niais, o su savigarbos pilno
mis tautomis. Kad televizija 
perdavė tą priėmimą, visi 
galėjo lengvai matyti, kaip 
prezidento žmona Nancy 
Reagan kuri iš savo aktorės 
dienų Hollywoode šiek tiek 
supranta ispaniškai, negalėjo 
paslėpti savo pasipiktinimo, 
kai prez. de la Madrid kalbė
jo. Reagano išraiška suniūrė- 
jo, sako spaūda, kai svečio 
žodžiai buvo išversti į anglų 
kalbą. '

Meksikos miesto didlapis 
“Excelsior” apie de la Mad
rid vizitą Washingtone sakė, 
kad Meksika, kaip geografi
niai artimiausia prie JAV 
Lotynų Amerikos šalis, turi 
ypatingą pareigą atsikirsti 
Šiaurės Amerikos jankiškam 
arogantiškumui. To laikraš
čio literatūriniame priede ra
šoma:

“Per šimtmečius jankiai 
žiūrėjo į Meksiką kaip mie
guistų peonų, sombrerų, ko
ridų, gitarų, tomalų ša
lį ... . Meksiką Šiaurės 
Amerikos jankiai pažino per 
Hollywoodb filmus, per tu
ristinius apsilankymus . . . 
Jie - niekad nepažino mūsų 
garbingos kultūros, mūsų 
tautinių tradicijų, mūsų re
voliucinių atsiminimų . . . .”

V*
MUSŲ BIČIULIO IR BENDRAŽYGIO ŽODIS

Neaplužti iki paskutinio atodūsio
Pasaulio tautos, taikos 

trokštantieji amerikiečiai, 
taip pat ir mes, pažangieji 
Amerikos lietuviai, neatsi
kratome minties — Kils ar 
nekils pasaulinis branduoli
nis karas. Šis klausimas ne
duoda žmonėms ramybės, jis 
svarstomas vienaip ar kitaip. 
Vieni baiminasi, kad konflik
tas gali kilti, kiti galvoja, 
kad gal jo bus išvengta.

Tačiau nepaisant ilgamečių 
planetos taikingųjų jėgų pa
stangų, tarptautinės situaci
jos rutuliojimasis nenuteikia 
optimistiškai. Imperialistinės 
jėgos, didžiojo kapitalo val
stybės be perstojo ginkluoja
si, ne dėl to, kad iš naujo 
persidalytų pasaulio rinkas, 
o tam, kad užpultų Tarybų 
Sąjungą, kad būtų likviduota 
laisvu darbu besiremianti 
santvarka, kad pasaulio prb- 
letariatui neliktų, vilties išsi
laisvinti iš monopolijų prie
spaudos.

Tokių reakcijos intrigų aki
vaizdoje pažangos ir socializ
mo jėgos negali sėdėti sude

gusios rankų, dar ir dar 
kabiau iškilo masinio taikos 
šalininkų judėjimo, tautų ra
mybę ginančios socialistinių 
šalių sandraugos vaidmuo.

Šiandien labai svarbu rea
liai įsivaizduoti, kokio masto 
katastrofą žmonijai gali su
kelti globalinis branduolinis 
konfliktas. Toks karas bus 
neabejotinai pasaulinis, nes 
sprogus nors vienam užtai
sui, jau bus sunku sulaikyti 
ant atominių raketų mygtu
kų padėtą ranką. Tie, kurie 
kalba apie “ribotą branduoli
nį konfliktą”, arba yra nai
vūs ir nesupranta visos pa
dėties rimties, arba sąmonin
gai slepia mto tautų jų likimo 
perspektyvą.

Bet apie planetai iškilusį 
pavojų jau ne vieną kartą 
įspėjo žymiausi žmonijos 
protai. Genialusis Albertas 
Einšteinas, išmintimi gero
kai pralenkęs.savo laikmetį, 
kalbėjo, jog trečiasis pasauli
nis karas, taip sunaikins 
žmoniją, kad kur ne kur 
likusios grupelės gyventojų 
be technikos, be civilizacijos 
turės iš naujo pradėti kurti 
laukinį gyventimą ir vėl 
tūkstantmečiais siekti to, ką 
civilizacija yra jau dabar 
pasiekusi. Ir tai dar ne pats 
baisiausias pranašavimas. 
Amerikoje žinomas astrono
mas Karlas Saganas, apdoro
jęs jau šiandieninio mokslo 
rezultatus, tvirtina, kad po 
atominio karo žemė jau gali 
tapti nebetinkama žmonėms 
gyventi.

Štai kodėl viso pasaulio 
taiką mylinčių žmonių parei
ga ir, sakyčiau net istorinė 
misija — kbvoti, darbais 
siekti, kad šios baisios pro
gnozės liktų tik teorine prie
laida. Tai privalo daryti visų 
politinių, religinių bei filoso
finių įsitikinimų, visų tautų 
atstovai. t.

Šio šiandien tikrai masinio 
judėjimo pirmose gretose 
žengia ir Amerikos proleta
riatas, jo neatskiriama sudė
tinė dalis — pažangiečiai 
lietuviai.] Daugelis iš mūsų 
yra atidavęs ilgus dešimtme
čius kovai už Amerikos dar
bo žmonių teises, už demo
kratiją (tikrą, o ne buržuazi
jos įsivaizduojamą) mūsų ša
lyje. Šiandien visas likusias 
jėgas mes norėtume paskirti 
niekada neprarandančiam 
aktualumo žmonių, siekiui — 
kovai už taiką.

Prieš kelias dienas į kas
metinį savo suvažiavimą bu
vo susirinkę Amerikos lietu
viai pažangiečiai, susitelkę 
apie Chicagoje leidžiamą 
“Vilnies” laikraštį. Jau dau
giau kaip šešis dešimtmečius 
mūsų laikraštis kalba tiesos 
žodį Amerikos darbo žmo
nėms. Jo puslapiai mena ug
ningą proletarinių publicistų

Andrulio, Prūseikos, Gašlū
no, Joniko žodį, “Vilnies” 
laikraštis sveikino istorinį 
lietuvių tautos posūkį į so
cializmą. Ir šiandien ne visi 
“Vilnies” rėmėjai dar tebetu
ri jaunatvišką sveikatą, bet 
tebėra gyvas ryžtas toliau 
skirti jėgas Amerikos prole- 
tariato ir visos žmonijos lū
kesčiams ginti. Šiandieninis 
mūsų pagrindinis uždavi-

ai kaip 
budrūs.

darbo 
vienas

nys — apginti ne tik savo, 
bet ir vaikų bei anūkų laimę, 
kad jos nesunaikintų atomi
nio karo gaisras, kurį ruo
šiasi uždegti imperialistinės 
valstybės.

Šiemet amerikieči 
niekada turi būti
Gyvename rinkiminiais me
tais ir mūsų pareiga, kad į 
valdžią vėl neįsiveržtų atviri 
branduolinio karo kurstyto-i 
jai.

Žinoma, buržuazinės “de-i 
mokratijos” sąlygomis, ne
paisant kokia partija ar koks 
prezidentas sėdi Baltuosiuo
se rūmuose, mum: 
žmonėms yra beveil 
ir. tas, pats. Tačiau dabartinis 
prezidentas, pasakysiu nesu- 
klysdamas, Amerikos liau-i 
džiai įkarto savo pataikavi
mu turčiams, socialinių pro
gramų karpymu, demagogiš-Į 
ka ir karinga užsienio politi
ka, atviru žengimu karinės 
konfrontacijos su Tarybų Są
junga keliu. Tačiau ar geres
nis bus demokratų partijos, 
taip pat tarnaujančios mono
polijoms ir kapitalui, kandi
datas — tai jau kitas klausi
mas.

DARBININKŲ KOVOS - 
DARBO UNIJŲ VEIKLA

CICERO STREIKAS
Danly Machine kompanija 

Chicagos priemiestyje Cicero 
jau .egzistuoja vi$ 62 
Tai plieno liejykla, kurioje 
gaminami dideli presai ir 
formos automobilių gamini
mui. Dirba apie darbininkų, 
jų tarpe yra ir lietuvių.

1981-ais metais Danly Ma
chine kompaniją nupirko di
delis industrinis konglamora- 
tas, Ogden korporacija, kuri 
turi savo būstinę New Yor
ke. Naujieji savininkai tuoj 
ėmėsi priemonių palaužti 
uniją, bandyti nustumti dar
bininkų būvį bent prieš 40 
metų. Kompanija pranešė 
Plieno darbininkų unijos 
(United Steelworkers of 
America) Lokalui 15271, prie 
kurio priklauso šios liejyklos 
metalistai, kad įvedama 
“nauja tvarka”: senesnieji 
darbininkai turės pradėti 
mokyti naujai samdytus jau
nuolius,. kurių algos būtų 
buvusios net $5 žemesnės 
negu dabar dirbančiųjų. Se
nesnieji, sakė kompanija, 
bus paleisti į pensiją . . .

Danly kompanijos darbi
ninkai, aišku, tokių siūlymų 
nepriėmė. Jiems buvo aišku, 
kad kompanija stengiasi pa
laužti uniją ir išmesti iš 
darbo visus įgudusius meta
listus, kurie per dešimtme
čius išsikovojo pakankamai 
aukštų algų pragyvenimui. 
Unija tyrinėjo ir surado, kad 
naujieji savininkai, Ogden 
Corp, kasmet per paskuti
nius keleris metus turėjo 
milžiniškus pelnus ir jis ne
turi pamato teisintis, kad 
randasi sunkioje padėtyje.

Unija nutarė nepriimti 
kompanijos siūlymo. Balsuo
ta beveik vienbalsiai — 616 
darbininkai pasisakė už at
kirtį kompanijai, tik 19 pasi
sakė už nusileidimą. Gegužės 
pirmą dieną pikietai apsupo 
liejyklą: plienininkai sustrei
kavo.

Bet kompanija darbuojasi 
išsijuosusi, norėdama palauž
ti streiką. Ji pasamdė Hill & 
Knowlton kompaniją, kurios 
specialybė yra patarti savi-

Savo balsu Amerikos rin
kėjai privalo parodyti savo 
pasipiktinimą tuo kursu, ku
riuo Ameriką link bedugnės 
tempia dabartinė administra
cija, pasipiktinimą vadina
mąją “reiganomika” smuk
dančią darbo amerikiečių 
santaupas ir pragyvenimo ly- 
gį. Savo balsu reikia parody
ti, jog esame prieš ginklavi
mąsi, esame už taiką, už
taikų planetos tautų sugyve
nimą. Savo balsu reikia įspė
ti ir tą, kuris laimės rinki
mus, kad būtų atsargesnis, 
Šokinėdamas per milijonierių 
virvutę, kad‘daugiau dėme
sio kreiptų į neturtingus ša
lies piliečius. . . . ,

Nedidelė mūsų chicagiškė 
“Vilnis”, nedaug mūsų bėra. 
Esame tik lašas daugiamilijo
ninėje Amerikoje. Tačiau at
siminkime, kad ir vandeny
nai susideda iš lašų, milži
niškos upės iš mažų upe
lių. Todėl mūsų, darbo ame
rikiečių, turime viltį, kad 
mūsų kova bus laimėta. Ne- 
mūsų kova galiausiai bus lai
mėta. Neketiname palūžti, 
'nuleisti rankų, , ketiname to
liau puoselėti mūsų “Vilnį”, 
kad šis proletarinės kovos 
laikraštis toliau gyvuotų, 
telktų muš, skatintu kovai už 
tuos idealus, kurie kelia mū
sų dvasią nūo jaunų ‘metų. 
Toks mųsų pasiryžimas iki 
paskutinės gyvenimo dienos.

S. J. Jokubka
Chicagos “Vilnies” laikraščio 

vyriausiasis redaktorius

ninkams, •' kaip bandyti nu
teikti publikos nuomonę savo 
naudai.1 Hill ;& Kdowftbn 
Danly kompanijos varčių 3a- 
bar iŠšiiinčia daugybl^f&'Štų 
spaudai, streikieriams ir ki
tiems. Vyriausias tikslas yra 
mobilizuoti streiklaužius, bet 
iki šiol tas neatnešė rezulta
tų. Tvirtas gausingas strei- 
kierių pikietas be abejo prie 
to prisideda.

Unijos lokalo prezidentas 
J. Romano sako, kad nusitei- / 
kimas streikierių tarpe pui
kus. Vis daugiau kitų unijų 
įsijungia į solidarumo su 
Danly streikieriais akciją.

LAUKŲ DARBININKAI
Gegužės Pirmoji buvo pa

minėta Amerikoje ne tik 
New Yorke ir kituose did
miesčiuose, bet ir eilėje kitų 
vietovių. Gausinga demon
stracija, kurioje dalyvavo 
apie 450 žmonių, įvyko Dela
no miestelyje. Californijoje. 
Delano randasi srityje, ku
rioje yra daug vaisių ir dar
žovių plantacijų, o jose dirba 
dešimtys tūkstančių samdy
tų lauko darbininkų. Didelę 
dalį tų darbininkų sudaro 
meksikiečiai ir negrai, bet 
yra jų tarpe ir nemažai bal
tųjų — tai darbininkai, kurie 
keliauja iš vienos plantacijos 
į kitą, kurie samdomi tam 
tikram laikotarpiui ir jie dir
ba sunkiausiose sąlygose už 
labai mažas algas. Bet pa
skutiniu laiku juos organi
zuoja į vienetus Farmwor
kers unija ir kitos organiza
cijos.

Demonstraciją Delano 
miestelyje surengė radikali 
organizacija C.A.R. (Komite
tas prieš rasizmą’). Į ją suvy- 
ko lauko darbininkų iš netoli
mos San Joanquin Valley 
srities, kuri iš seno garsi 
savo kovomis, ir iš kitų 
plantacijos sričių. Taipgi at
vyko nemažai radikalių stu
dentų iš Los Angeles, San 
Diego ir. kitų vietovių.

Demonstracija buvo daug 
gausingesnė negu tikėtasi ir 
reakcinė vietinė policija ir 
šerifai nedrįso jai kliudyti. B.
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“LAISVĖ” 3-LAS PUSLAPIS

Sena nabodusi melodija
Pastaruoju metu tam tik

ruose Washingtono sluoks
niuose vėl tapo madinga kal
bėti ir rašyti apie tarybinį 
Pabaltijį, ir, aišku, jo dalį — 
Lietuvą.

Būdinga: nežiūrint, kas 
kalbėtų ir rašytų, nepaisant, 
kur tai yra daroma, leitmo
tyvas nesikeičia. Skamba Vis 
ta pati, sena ir visiems pabo
dusi melodija. Ta pati, kuri 
skambėjo ir prezidento Ro
nald Reagan kalboje, kuria 
jis pernai kreipėsi į būrį 
reakcinės emigracijos iš Pa
baltijo respublikų atstovų.

Ta pati gaida girdisi, kai 
apie tarybinį Pabaltijį kalba 
senatorius Charles Percy. 
Jis, matyt, yra perėmęs sa
votišką estafetę iš kolegos 
Derwinsky, kuris ilgus me
tus vertėsi tarybinį Pabaltijį, 
jo istorijos faktus liečiančių 
klausimų falsifikacija.

Panašios, kaip du vandens 
lašai, ir kitų amerikiečių po
litikierių kalbos, jų taip vadi
nami “pareiškimai Pabaltijo 
klausimu”. Pats tas “klausi
mas” egzistuoja tik jų vaiz
duotėje. Viso šio propagandi
nio šurmulio esmę nesunku 
suvesti į keletą pagrindinių 
teiginių.

Jungtinės Valstijos, esą 
nepripažįsta tarybinio Pabal
tijo.

Tai, aišku, pačių Jungtinių 
Valstijų reikalas. Pabaltijo 
žmonėms nuo to, kaip sako
ma, nei šilta, nei šalta. Beje, 
čia esama ir savotiškai įdo-< 
maus niuanso. Kaip esate 
pastebėję, reakcionierių lie
tuvių spaudoje šiame krašte 
labai dažni štai tokie nusi
skundimai. Girdi, Amerikos 
valdžia skelbia nepripažįs
tanti Tarybų Lietuvos, o tuo 
tarpu oficialūs amerikiečių 
pareigūnai lankosi Vilniuje, 
ten atitinkamose įstaigose 
sprendžia jiems rūpimas pro
blemas. Tai, beje, faktas.

. . . Kitas
nenaujas pdlitikierių teigi
nys: tarybų valdžia Pabalti
jyje 1940-ais metais neva 
buvusi atkurta kažkokios pa
šalinės jėgos dėka. Tai kar
tojama jau daug dešimtme
čių, nuo pat Tarybų valdžios 
Pabaltijyje atkūrimo. Karto
jama, nors istoriniai faktai 
nenuginčyjami: tarybinę san

tvarką Pabaltijo žmonės pa
sirinko savo valia, kaip vie
nintelį teisingą kelią.

Dar vienas dažniausiai kar
tojamų teiginių: Lietuvoje 
(aišku — kaip ir Latvijoje, 
Estijoje . . . visoje Tarybų 
Sąjungoje) persekiojama re
ligija, tikintieji.

Ir čia visiškai nesiskaitoma 
nei su elementariausiais fak
tais, nei su paprasčiausiu 
padorumu.

Taip, pavyzdžiui, vienoje 
Vakarų radijo laidų, skirtų 
Tarybų Lietuvai buvo “sua
bejota”, ar egzistuoja Lietu- 
voje kunigas — tik todėl, 

irgi labai

Gražiais baltąmūriais namais pasipuošė Verbūnų kai
mas — Šiaulių rajono “Gegužės 9-osios” kolūkio centrinė 
gyvenvietė. Per metus čia iškilo kultūros namai, aštuonme
tė mokykla, vaikų darželis, plaukimo baseinas, valgykla, 
pirtis. Pastatyta dešimt naujų gyvenamųjų namų kvarta
las. Į kolūkį atėjo ir gamtinės dujos.

Verbūniečiai moka gražiai gyventi, moka ir dirbti. 
Gamybiniai šio ūkio rodikliai — vieni geriausių rajone. 
Pernai bendrosios pajamos viršijo pusketvirto milijono 
rublių. Verbūnuose vis daugiau pasilieka dirbti jaunimo. 
Dabar 80 įvairių profesijų darbuotojų turi mažiau kaip 30 
metų.

Nuotraukoje: Naująjį Verbūnų kaimą puošia skulptoriaus 
Donato Lukoševičiaus bartejefas “Derlius”.

Į A. Dilio nuotrauka

neretai ir

kad jis interview spaudos 
agentūros korespondentui 
teigiamai įvertino religijos ir 
tikinčiųjų padėtį Tarybų Lie
tuvoje.

Kaip taisyklė: visas šis 
šurmulys yra duona kasdie
ninė (matyt 

^vienintelė) antitarybinėje 
propagandoje besispeciali- 
žuojantiems Vakarų propa
gandistams. Tai visiškai na
tūralu tos profesijos žmo
nėms.

Tačiau 'pastaruoju metu 
šios pigios antitarybinės pro
pagandos griebiasi ir visiškai 
rimtais titulais pasidabinę 
amerikiečių politikai ir vei
kėjai.

Štai neseniai “Voice of 
America” laidoje lietuvių 
kalba net keletą kartų pakar
tojo pranešimą apie tai, kad 
Los Angeles, vadinamoje 
“Baltų laisvės lygoje” kalbą 
pasakė JAV Valstybės sek
retoriaus padėjėjas žmogaus 
teisių ir humanitariniais 
klausimais Elij Abrams.

Be abejo: ir jis nepasakė 
nieko naujo. Tos pačios kal
bos apie “nepripažinimą”, 
apie “skriaudžiamą religiją” 
ir t. t. — taigi, viskas jau 
seniai girdėta! Tačiau miste
ris Abrams tarp kita ko 
pasakė ir keletą įdomių daly
kų. Įdomių tuo, kad jie prieš
tarauja . . . jam pačiam.

Jis su aiškiu liūdesiu pa
brėžė, jog anot jo, “Pabaltijo 
valstybių atveju apsišvietu- 
sioji viešoji nuomonė ... 
dažnai atrodė visai nepasi
piktinusi”.

Taigi, nori ar ne, tenka 
pripažinti faktą, kad “Pabal
tijo klausimas” gimė ir egzis
tuoja tik dalies amerikiečių- 
politikierių kalbose.

Ir dar kai ką pripažino mr. 
Abrams:

“Į Sovietų Sąjungą kai 
curios tautos žiūri kaip į 
progresyvią pasaulio politi
kos jėgą”.

Šį “Pabaltijo gynėją” būti
na papildyti: pasaulyje daug, 
tiesiog labai daug tautų, ku
rios Tarybų Sąjungoje mato 
progresyvią tarptautinės po
litikos jėgą. Tačiau kodėl kai 
kurie amerikiečiai politikai 
tama pigios standardinės 
propagandos skleidėjais?

Reikalas paprastas. Juk 
paskelbtas “kryžiaus žygis 
prieš komunizmą”. Gi, kry
žiaus žygio metu viskas gali
ma ir viskas leista. Pagaliau, 
grobuoniška dabartinė JAV 
politika Grenadoje, Salvado
re, Vidurio Rytuose vis daž
niau kelia pasipiktinimą tiek 
šio krašto viduje, tiek plačiai 
pasaulyje.

Norint nuo viso to nukreip
ti visuomenės dėmesį, grie
biamasi pačių įvairiausių 
triukų — vienas jų yra ir 
tariama amerikiečių politi
kierių meilė tarybiniam Pa
baltijui. J. L.

1983 METŲ
A. SNIEČKAUS PREMIJOS -

HENRIKUI ZABULIUI IR
JUZEI JAKELAITIENEI

Už didelius nuopelnus propaguojant politines ir mokslo žinias, ko
munistiškai auklėjant darbo žmones Lietuvos TSR „žinijos" draugijos 
aukščiausi apdovanojimai — A. Sniečkaus premijos paskirtos Lietuvos 
TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministrui HENRIKUI ZA- 
BULIUI Ir Kapsuko 5-osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduo
tojai JUZEI JAKELAITIENB. >

H. Zabulis — profesorius, filolo
gijos mokslų daktaras, 1953—1956 
metais dirbo Lietuvos TSR „Žinijos“ 
draugijos valdyboje referentu, at
sakinguoju sekretoriumi. Skaito 
paskaitas oratorinio meistriškumo 
klausimais, vadovauja Lietuvos TSR 

Respublikinei liaudies universite
tų tarybai, rašo straipsnius „Mokslo 
Ir gyvenimo" žurnalui.

J. Jakelaltienė — LTSR nusipel
niusi mokytoja, TSRS liaudies švieti

mo pirmūnė, aktyvi „žinijos" drau
gijos lektorė. Paskaitas skaito šei
mos, jaunimo rengimo šeimos gyve
nimui, komunistinio auklėjimo klau
simais, jau 19 metų vadovauja mies
to pedagogikos liaudies universite
tui.

NEPASIDALIJA NET ... PO MIRTIES
“. . . Visuomenininke, vie

na iš pačių garbingiausių 
asmenybių, kokias kada bu
vo pagimdžiusi mūsų tauta. 
Busimieji istorikai minės jos 
vardą šalia tokių lietuvių 
moterų, kaip Gabrielė Petke- 
vičaitė-Bitė, kaip Marija 
Pečkauskaitė . . . talentin
gesnė poetė už Salomėją 
Nėrį ... tie apsakymai 
(jos — V. M.) bus minimi 
greta Balio Sruogos “Dievų 
miško”.

. . . Panašių skambių, tie
siog debesis siekiančių epite
tų galėčiau pacituoti dar žy
miai daugiau. Bet, manau, 
pakaks. Skaitytojas jau ir 
taip laužo sau galvą, norėda
mas įminti: kas gi toji taip 
pagerbta moteris? Juk pa
čias garbingiausias asmeny
bes, šiaip ar taip, dauguma 
žinome, galime nustatyti iš 
jų darbų.

Šį kartą kalba apie visiškai 
kitokį atvejį: apie Oną Lu- 
kauskaitę-Poškienę. Žinau: 
daugumas skaitytojų patrau
kys pečiais ir paklaus: o kas 
ji tokia?

Ir jų nuostaba visiškai su
prantama. Ona Lukauskaitė- 
Poškienė, kuri praėjusių me
tų žiemą mirė Lietuvoje, 
Šiauliuose, būdama jau seny
vų metų, kadaise yra išleidu
si du eilėraščių rinkinukus: 
“Brangiausias pėdas” — 1932 
metais ir “Eilėraščių krai
tį’J— 1938 metais.

Tie kuklūs leidinukai dabar 
žinomi nebent siauriems spe
cialistams. Noriu būtinai pa
brėžti, kad tik tokius duome
nis apie Oną Lukauskaitę- 
Poškienę — poetę pateikia ir 
Valstijose spausta ateiviškoji 
Enciklopedija. Tai — viskas 
ir, sutikite, kad tiek pėdų 
literatūroje tepalikusių žmo
nių būtų galima priskaičiuoti 
daug, labai daug.

Tad iš kur pradžioje minėti 
apetitai? Kas juos parašė? 
Kur jie spausdinti?

Panegirika išspausdinta 
“Draugo” laikraštyje. Jos 
autoriuš — ne kas kitas, o 
Tomas Venclova. Kaip pla
čiai žinoma, jis serga bet 
kuo, tik ne kuklumo perte

kliumi, ir tai ypač ryšku, kai 
ponas Venclova vertina kitų 
kūrybą (na, apie savąją jis 
yra tik pačios geriausios nuo
monės).

Tai kodėl Ona Lukauskai- 
tė-Poškienė tokia svarbi, to
kia reikšminga, tiesiog isto
rinė staiga pasidarė Tomui 
Venclovai ir “Draugo” “Ker
tinei paraštei”?

Reikalas paprastas, ir jis 
nei su poezija, nei su proza 
neturi nieko bendro. Ona 
Lukauskaitė, tragiško, sudė
tingo likimo žmogus, buvo 
antitarybininkė. Ji, kaip ir 
Tomas Venclova, priklausė 
vadinamai “Helsinkio gru
pei”, kuri, kaip žinome, turė
jo anaiptol ne literatūrinius 
kėslus. Taigi, poną Venclovą 
ir senybą ligotą moterį siejo 
ne poezija ir ne eilėraščius 
jie vienas kitam skaitė.

Štai ką rašo Venclova, ga
vęs “Draugo” puslapiuose 
“kerčią”: “Kada kilo sumany
mas kurti Lietuvos Helsinkio 
grupę, man buvo pavesta tuo 
reikalu pasišnekėti su Ona 
Lukauskaitė. Po trumpučio 
pokalbio vienoje Šiaulių 
miesto gatvėje, toliau nuo 
pašalinių liudininkų, ji ne
dvejodama sutiko įstoti į 
grupę”.

Taip prisipažįsta ponas To
mas Venclova.

Nežinau, ar jis tą daro 
kukliai nudūręs akis į žemę, 
ar lygiai atvirkščiai, jas pa
kėlęs į dangų. Tačiau tame 
pat “Drauge” visiškai kitas 
Lukauskaitės-Poškienės ger
bėjas ir vertintojas — Jonas 
Daugėla — rašo gerokai ki
taip. Be abejonės, ir jis 
įvertina šios šiaulietės anti
tarybines pastangas, tačiau 
pažymi štai ką:

“Ona Lukauskaitė visa dar 
likusia gyvybine energija įsi
jungė į “Helsinkio grupes” ir 
ėmėsi iniciatyvos '(pabraukta 
mano — V. M.) suorganizuo
ti tokią grupę Lietuvoje”.

Taigi būtų lyg ir taip, kaip 
rašo ponas Venclova, ir kar
tu —- visiškai kitaip. Išeitų, 
kad ne Venclova, “organiza
vo” Lukauskaitę į antitarybi
nę veiklą, bet ji padarė p<»n'

Tomą tuo, kuo jis yra.
Taip du “Draugo” autoriai 

net po žmogaus mirties ne
gali pasidalinti jo “nuopel
nais”. J

Dar daugiau.
Jonas Daugėla rašo štai 

ką:
“Nuo pat jaunystės žavėjo

si poezija (Ona Lukauskaitė), 
ir pati bandė kurti.

Išleido dvi eilėraščių kny
gas. Jos kūryba savo lygiu ir 
forma gal ir nepaliko dides
nės žymės mūsų literatūros 
istorijoje’’.

Na, ir ką dabar daryti su 
pono Venclovos superkompli- 
mentais? Negi imti ir atšauk
ti juos? Gal kiek pakuklinti?

Tačiau tokios “smulkme
nos”, kaip nusirašymas į 
“lankas žaliąsias” “Draugo” 
redaktorių niekados nejaudi
no. Tuo labiau — dabar, kai 
taip trūksta rašinių, pilančių 
vandens ant antitarybinio 
malūno.

Dėlei to visiškai nerespek
tuojami netgi mirę žmo
nės ... V. M.

Bombay, Indija. — Oficia
liais pranešimais pastaromis 
dienomis vis didėja neramu
mai tarp muzulmonų ir indų- 
sų. Gegužės 23 d. žuvo 35 
asmenys per susirėmimus. 
Deginami gyvenamieji na
mai, fabrikai, šventyklos. 
Neramumų paliestose vieto
vėse lankėsi premjerė Indira 
Gandhi ir apgailestavo, kad 
tokia padėtis kenkia visai 
Indijai. Vakarinės Indijos ka
riuomenės vadas pranešė, 
kad papildomai pasiųsta dar 
vienas kareivių batalionas 
prie jau penkių batalionų, 
pasiųstų į Bombėjų anksčiau.

Peiking. — Oficialūs šalti
niai skelbia, kad 1983;aisiais 
metais Kiniją aplankė dau
giau kaip milijonas užsienio 
turistų. Žinoma, kad čia lai
koma apie 10 tūkstančių dvi
gubų kambjjfri^ užsienie
čiams visame' 41-ame užsie
niečiams skirtame viešbuty
je.

PO SKAMBIU 
KOVOTOJŲ” VARDU

Neseniai JAV išėjo iš 
spaudos “Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos” doku
mentų rinkinys iš Antrojo 
pasaulinio karo laikų. Daug 
laiko atimtų aiškinimai, kas 
buvo/ toji “sąjunga”, ką ji 
nuVeikė Lietuvoje karo me
tais. Manau, pakaks paminė
ti jai atstovavusio Algirdo 
vokietaičio pavardę. Šis bur- 

zinės Lietuvos kariuome-žuazinės Lietuvos kariuome- 
nės\ karininkas, ilgą laikąf 
bendradarbiavęs su vokiečių 
naciais, po sunkių fašistinės 
kariuomenės pralaimėjimų 
prie Staliningrado ir 1943 
metų vasaros kautynėse, su
prato neišvengiamą fašisti
nės Vokietijos galą. Tada, 
1943 metų pabaigoje bei 
1944-taisiais metais ir ėmė 
steigtis įvairios lietuviškomis 
pasivadinusios “rezistenci
nės” organizacijos. Jų tarpe 
buvo ir “Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjunga”.

Už ką “sąjunga” kovojo? 
Ką nuveikė tokį skambų pa
vadinimą pasirinkusios orga
nizacijos nariai? Minėtame 
leidinyje daug vietos paskir
ta paties Vokietaičio veiklai, 
pažymimos kelios jo kelionės 
jūra į Švediją. Kokiu tikslu? 
Tai kažkaip nutylima . . . 
Nors aišku ir taip, aišku jau 
seniai: Algirdas Vokietaitis 
ir jo bendrai tikėjosi užmegz
ti ryšius su Vakarų valstybių 
žvalgybomis, tyrė, kaip sa
koma, dirvą. Toji dirva pasi
rodė palanki. Ir vėliau, karui 
pasibaigus, Švedijos, Angli
jos ir kitų Vakarų Valstybių 
pastangomis į Lietuvą buvo 
permesti parašiutininkai pa
sipriešinimui prieš Tarybų 
valdžią organizuoji.

Ne šiaip sau, bet sąmonin
gai minėtame leidinyje nuty
limas ginkluotas lietuvių 
liaudies pasipriešinimas oku
pantams karo metais. Mat jį 
organizavo ir jam vadovavo 
visiškai ne tie žmonės, ku
riuos “vaduotojai” nori paro
dyti kovotojais už Lietuvos

KAS PRISIMENA PAULIŲ?
Vartai senus “Laisvės” ir 

“Vilnies” komplektus, randi 
žinomų išeivijos rašytojų, 
žurnalistų ir veikėjų pavar
des, ir vis stebiesi: kiek daug 
šitie žmonės dirbo ir rašė! 
Bet dar labiau galima būtų 
suprasti to darbo reikšmę, 
jei pavyktų kuo daugiau iš
siaiškinti slapyvardžių, po 
kuriais^ Sr sijfepiasL_dažnas 
žinonfas pažangus JAV lietu
vių veikėjas. Deja, kai ką 
išaiškinti pasidarė labai sun
ku: slapyvardžių vienas 
autorius pasirinkdavo dau
giau, o po to, net rašant 
nekrologus, plunksnos drau
gai retai prisimindavo, ko
kiomis slapyvardėmis tas ar 
kitas redaktorius pasirašyda
vo. Laimei, vienu ar kitu 
būdu daug ką yra pavykę 
išaiškinti (pav., atskiras V. 
Andrulio, F. Abeko, P. Kra- 
kaičio ir kitų slapy vardėms).

Bet štai daug metų, ypač 
po karo, “Laisvėje” buvo 
spausdinami šmaikštūs felje
tonai, kuriuos pasirašinėda
vo — Paulius. Jis rašė ir 
eiliuotas satyras. Daugiau
siai išjuokdavo menševinkus, 
klerikalus ir antitarybinius 
dipukus. Rašė puikiai, surin
kus viską į vieną vietą, 
galima būtų paruošti įdomų 
rinkinį, kuris padėtų pažinti 
talentingą pažangiečių publi
cistiką. Bet kas tas Paulius?

Skaitant jo raštus, dar ne
pavyko užtikti detalių, ku
rios padėtų sužinoti jo kilmę, 
gyvenamąją vietą ar profesi
ją. Viena kita užuomina gali 
padėti išaiškinti viską. Gal 
kada nors tai pavyks. Bet kol 
kas tenka spėlioti." Jau ne 
vienas pažangios spaudos 
bendradarbis pareiškė nuo- 

laisvę. Karo metais Lietuvos 
miškuose veikė tūkstančiai 
liaudies keršytojų, bet juos 
subūrė ir apginklavo, aišku, 
ne kokie nacių kolaborantai, 
o Lietuvos komunistų partija 
ir Raudonoji armija. Ne gar
siai pasivadinusios sąjungos 
“kovotojai”, bet paprasti lie
tuvių liaudies sūnūs stojo į 
atvirą kovą su klastingu 
priešu 16-tos lietuviškosios 
divizijos eilėse. Jie, o ne kas 

\kitas vadavo Šiaulius, Klai
pėdą, Latvijos kuršą . . . 
Tarybinė Lietuvos istorio
grafija pripažįsta kaip tam 
tikrą kovos su vokiečių na
ciais pasipriešinimo formą — 
pasyvų pasipriešinimą, kuris 
buvo būdingas daugiau gim
nazijų mokytojams, gydyto
jams, tarnautojams, žodžiu, 
lietuvių inteligentijai. Bet ir 
šiuo atveju nėra jokio pana
šumo į A. Vokietaičio nuo
pelnus. Lietuvos žmonės ko
vojo, priešinosi kaip mokėjo, 
o buržuaziniai nacionalistai 
žiūrėjo tiktai savo naudos. 
Taip buvo anuomet ir taip 
yra šiandien. V. Liauška

Pabrango pienas ir 
duona Portugalijoje

Lisbon. — Planuodama su
mažinti įsiskolinimą, valdžia 
pakėlė pieno ir duonos kai
nas nuo 18 iki 20 procentų.

Pramonės ministras prane
šė, kad kainų pakėlimu nori
mai išlyginti skirtumą, kuris 
atsirado 35 procentais nuver
timus vietinę valiutą, lygi
nant su doleriu. Portugalija 
kasmet perkasi užsieniuose 
apie tris milijonus tonų grū
dų ir už juos turi mokėti 
doleriais. Pagal naujas kai
nas kilogramas duonos kaš
tuos 48 centų ekvivalentą, o 
litras pasterizuoto pieno kaš
tuos 28 centų.

Portugalai visuotiniškai 
uždirba apie $180 per mėne
sį.

monę, jog Paulius 
turbūt Vincas Paukštys. Iš 
tikro, galvoti šitaip yra pa
grindo. Bet jam mirus ir 
prisiminimuose apie jį pabrė
žiamas tik vienas slapyvar
dis — Švenčioniškis. Kodėl?

Toliau. Dar antra ir trečią 
dešimtmetį, net kiek vėliau 
buvo populiarios “Vilnyje” 
tokios slapyvardės. Benamis, 
Bevardis, Bežemis, Bedalis. 
Pirmieji trys jau žinomi: P. 
Krakaitis, V. Andrulis, F. 
Abekas. 0 kas buvo Vacius 
Bedalis? Iš pirmo žvilgsnio 
būtų galima spėlioti apie 
Vacį Senkevičių, kuris iš 
visų žinomų pažangios spau
dos bendradarbių turėjo tokį 
vardą. Bet iš V. Bedalio 
rašinių galima spręsti, jog jis 
gyveno Bostone, dirbo su L. 
Prūseika, po to persikėlė į 
Brooklyną. Tuo tarpu V. 
Senkevičius tarnavo per I 
pasaulinį karą amerikiečių 
armijoje, po to grįžo į Phila- 
delphiją, vadinas, keliai ski
riasi, be to, tik Philadelphi- 
joje V. Senkevičius įstojo į 
Lietuvių socialistų sąjungą, 
jo slapyvardės — Lienius, 
Barbintas . . . Tuo tarpu 
aukščiau minėtos detalės 
(Bostone bendras darbas su 
L. Prūseika, rašymas apie 
teatrą ir literatūrą, polemika 
su dešiniaisiais socialistais ir 
t. t.), leidžia galvoti, jog ir 
V. Bedalis — tai V. Paukš
tys.

Ar nėra kas girdėjęs apie 
V. Paukščio kitas slapyvar
de, ar neprisimena jų?

Po II pasaulinio karo buvo 
dažna “Amerikono” slapy- 
vardė. Gal ir jis — V. 
Paukštys? Mėginkime prisi
minti. V. K.
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100 eilučių interviu: 
kas nauja jūsų 
kolektyve!_________

IŠLEIDO „VAGA“.
„Vagos" leidyklos vizHinė 

i kortelė: įkurta 1945 m. sau
sio 1 d.; vien 1983-aisiai$ iš
leistos 338 knygos, kurių 
apimtis 3880 leidybinių lan
kų, bendras tiražas — 7757 
tūkstančiai egzempliorių, 86*980 
tūkstančių spaudos lanko at
spaudų: pastarieji trys rodikliai 
— didžiausi „Vagos" istori
joje; kolektyve dirba daugiau 
kaip pusantro Šimto žmonių.

MUSŲ KULTŪROS VEIKĖJAI -
LAIŠKAS „TIESAI" IS NIUJORKO

VAIDMENYS - 
KAIP 
GYVENIMAS

Į klausimus atsako „Vagos" 
leidyklos direktorius Algirdas 
PEKELIŪNAS

— Kuo pastaruoju metu pratur
tėjo mūsų respublikos grožinės 
literatūros leidybą

— Toliau sėkmingai leidžiamo 
lietuvių literatūros klasikų ir žy
miausių dabartinių rašytojų kūri
nius. Išėjo P. Cvirkos, J. 
Avyžiaus, J. Baltušio, E. Mieže
laičio, Just. Marcinkevičiaus Raš
tų tomai. Kq tik pasirodė nauji V. 
Bubnio, V. Martinkaus, V. Sirijos 
Giros romanai šiandienos gyve
nimo temomis, A. Bernoto, J. 
Macevičiaus, V, Rudoko, kitų 
poetų eilėraščių rinkiniai. Li
tuanistiką papildė „Lietuvos liau
dies dainyno" II ir S. Daukanto 
„žemaičių tautosakos" I tomai, 
svarių leidinių siflaukė tie, kas 
domisi literatūros mokslu ir kri
tika. Tūkstantiniai knygų tiražai 
skirti vaikams ir jaunimui.

Verstinės literatūros leidybos 
laimėjimu laikytini „žiburių" se
rijos kūriniai: F. Abramovo „Ke
liai ir kryžkelės. Namai", S. Zaly- 
gino „Komisija", C. Aitmatovo 
„Ilga kaip šimtmečiai diena". Vėl 
keliomis knygomis rusų kalba pa
gausėjo dar naujos serijos „Lie
tuvių proza" ir „Lietuvių poezi
ja". Plečiame dailės ir muzikos 
veikalu leidyba.

— Ką „Vaga" skaitytojams siū
lo šiemet!

—• Pirmiausia numatome padi
dinti grožinės literatūros leidybą 
iki 360 pavadinimų knygų, kurios 
išeis bendru 8 milijonų egzem
pliorių tiražu. Daugelis jų turės 
jau populiarių serijų pavadinimus, 
Raštų ženklus. 1984-aisiais prade
dama nauja tarybinių tautų poe
zijos vaikams iliustruotų antolo
gijų serija „želmenėliai".

Toliau leisime lietuvių rašytojų 
Raštus, lituanistinę klasiką. Bai
giama ruošti „Pasaulinės litera
tūros bibliotekos" serija, kurią 
pradėsime leisti nuo 1986-ųjų...

— Kaip stiprinami ryšiai su 
autoriais, kitu aktyvu!

— Leidyklos darbo neįmano
ma įsivaizduoti be glaudaus ben
dradarbiavimo su autoriais, su 
kūrybinėmis sąjungomis, literatū
ros, dailės, muzikos tyrinėtojais, 
kritikais, aukštųjų mokyklų dės
tytojais. Kaip specialūs redakto
riai paremia mus ir nehumanitari
nių mokslų atstovai. Esame dė
kingi visiems, kas nuoširdžiai pa
deda tobulinti mūsų perspektyvi
nius teminius planus, atrinkti į 
juos1 geriausius kūrinius. Dauge
lis Šių talkininkų yra leidyklos 
redakcinių tarybų ir komisijų na> 
rial, leidinių sudarytojai, parengė
jai ir t. t. Ačiū visiems už princi
pingas naujų kūrinių recenzijas. 
Daug naudos duoda bendri kū
rybinių sąjungų ir leidyklos dar
buotojų, teminių sekcijų bei re
dakcijų ir kitų kolektyvų susirin
kimai,. oasitarimai.

— Ranka, rodos, pati tiesiasi 
prie gražesnės, Išvaizdesnės kny
gos... Kaip gerinamas leidinių 
meninis apipavidalinimas, poligra
finė kultūrą!

— Ir šiais metais išleisime daug 
gražiai iliustruotų knygų vai
kams, jaunimui ir suaugusiems. 
Tai poezijos ir prozos kūriniai, 
kuriuos papuoš R. Dichavičiaus, 
E. žiauberio, I. žviliuvienės, A. 
Každailio, V. K. Jonyno, A. Ma
kūnaitės, K. Juodikaičio, B. Le
onavičiaus, J. Zovės ir daugelio 
kitų dailininkų darbai. Knygas 
iliustruoja, apipavidalina per 
šimlą prityrusių ir jaunų grafikų.

Mūsų leidinius daugiausia spaus
dina Lietuvos poligrafijos įmo
nės. Vieną kitą dailės albumą ar 
monografiją gamina Maskvos ar
ba užsienio šalių spaustuvinin
kai Deja, dar ne visų tiražų ko
kybe galime džiaugtis. Knygų 
įrišimui pastaruoju metu pritaiko
mos sintetinės medžiagos, ku
rių dar nėra pakankamai įvaldę 
nei poligrafininkai, nei dailinin
kai. Tai kelia savų problemų.

Kalbėjosi Leonas BRAZIULIS

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

Daug įsimintinų vaidmenų teatre 
ir kine sukūrė TSRS liaudies artistas 
Donatas Banionis. Šiuo metu jis — 
Panevėžio dramos teatro vyriausia
sis režisierius.

D. Banionio šešiasdešimtmečio 
proga spausdiname kitų menininku 
pasisakymus apie mūsų respublikos 
aktoriaus ir režisieriaus gyvenimą 
bei kūrybą, taip pat jo mintis apie 
meną, savo kūrybinę veiklą.

MENININKAI — APIE D. BANIONĮ, JO PAŠAUKIMĄ

Ar jūs žinote, > kur D. Ba
nionio siipiybė? Jis,’ nelei
džia veltui laiko ir nežiūri į 
meną lęngvąbūdiškaL <i,Jis 
sugebd abejoti savimi, o. tai 
labai svarbu. Aš netgi pąsa- 
kyčiau, kad kartais jis"*&er 
daug abejoja — repetuoda
mas jis tiesiog suserga. Pri
simenu, jis kūrė Bekmanp 
vaidmenį V. Borcherto pje
sėje „Lauke, už durų" ir kar\ 
tą kažkaip išsitarė: ■ „Dau
giau nebegaliu, aš mirsiu". 
Tai nebuvo apsimetinėjimas.

• Jis organiškai bijo tuštybės, 
jausmų simuliavimo, • kurio 
taip dažnai pasitaiko sceno
je. Bijo iki šiol, nors suvai
dino daugybę vaidmenų ir 
puikiai suvaidino. ..

Juozas MILTINIS

egzištavimo prislopintos pa
tetikos.

Jis padeda mąstyti apie 
tai, kad kiekviena asmenybė 
yra nepakartojama ir reikš
minga, suvokti tuos dvasi
nius turtus, kurie joje sly
pi. . .

Jis padeda mąstyti apie 
tikrąjį mūsų gyvenimo tiks
lą, kai j pirmąjį planą natū
raliai iškyla poreikis tarnau
ti tauriems idealams, daryli 
gera, duoti naudą. Tokie jo 
herojai, toks jo tikslas, jo 
gyvenimo mene prasmė.

Natela LORDKIPANIDZE

.. .D. Banionis — puikus 
scenos partneris. Kai jis da
lyvauja spektaklyje, scenos 
ansamblis skamba. dar dar
niau ir garsiau, nes jis ne
sistengia nieko užgožti, 
sistengia parodyti save, 
subtilia, intelektualia 
ba padeda visiems 
kuo geriau išreikšti 
dinę spektaklio mintį.

Bronius BABKAUSKAS

Siandien man pasiūlė mi
lijoną dolerių. Milijoną siū
lėsi vieną rytą įdėti į mano 
pašto dėžutę. Tikriausiai ne 
grynais, nes netilptų, nes 
populiariausias stambus bank
notas yra 20 dolerių; stam
besnių mažesnėse parduotu
vėse net nepriima: bijo 
klastotojų „produkcijos“.

Dosnus pasirodė besąs 
dienraštis „Deili nius", ku
rio leidėjams vis dar nega
na beveik 
skaitytojų ir kuris nepralei
džia progos
„Niujorko akys, ausys ir ma
loniausias balsas". Milijonie
rių ruletės principas labai 
paprastas — paštu gauni nu
meruotą kortelę ir po to 20 
savaičių kasdien (!) ieškai 
lailėraštyjc savo numerio. Su
rasi ar ne — tavo reikalas, 
tačiau laikraštį būtinai pirk
si. Ir ne taip svarbu, kad 
kasdien mokėsi po 30 centų, 
bet net ir nenorėdamas per
žiūrėsi/ vos ne šimtą pusla
pių parduotuvių ir firmų rek
lamos!— joms, matyt, to ir 
tereikia,.
pinigus5

Taigi 
meruotą 
žiūrėjau

trijų milijonų

priminti esąs

ne- 
o 

vaidy
ti rauge 
pagrin-

nes dosniai sudeda 
oterijos fondui.
Šiandien gavęs 
\kortelę,« Ilgai į ją 

ir galvojau apie 
savo galimybes praturtėti 
amerikietiškais mastais. Ne- 

Deili nius" prenumerato- 
to- 

mū- 
gy- 
kas

nu-

džia senąsias, tradicines di
nastijas — Kenedžius, Melo- 
nus, Rokfelerius. Yra ir to
kių piniguočių, apie kuriuos 
garsiai ir nekalbama. Tai jau 
devintą dešimtmetį pradėjęs 
gangsterių bosas Mejetis 
Lanskis, Las Vegaso karalius 
Moricas Dalicas, paskutinė
mis kovo dienomis suimtas 
Polis Kastelanas. kuris,., kaip 
paskelbė policija, šiuo metu 
vadovauja didžiausiam Ame
rikoje mafijos, tinklui. Mafi
jos bosas susikrovė milijo
nus, žinoma, ne lošdamas lo
terijoje, o rinkdamas pini
gus iš pavaldžių šantažistų, 
žudikų ir narkotikų pirklių. 
Todėl mafijos „krikštatėviui" 
santaupų užteko, kad sumo
kėtų dviejų milijonų dolerių 
užstatą ir jau kitą dieną 
grįžtų į savo būstinę.

Netoli nuo mafijos nužen
gė ir amerikietiško profesio
nalaus sporto savininkai, me
no menedžeriai. Džekui Kėn
iui Kukui, . pusmilijardinio 
turto savininkui, dabar pri
klauso vienas skandalingiau
sių > amerikietiško futbolo 
klubų. Amerikos baudėjus 
Vietname linksipinęs komi
kas Bobas Houpas jau dabar 
turi 280 milijonų, bet klou
nui to, ? aišku, maža, ir todėl 
tenka krėsti įvairius pigius, 
bet gerai apmokamus triu
kus antilenkiškuose ar aps
kritai antisocialistiniuose šou.

< Mano netolima kaimynė Džo-

Aktorių pažįsti ne tada, 
kai jis vaidina, o tada, ka
da jis klausosi. Ne partne
rio, žinoma, o autoriaus. D. 
Banionio dvasinis pasaulis 
— nepaprastai subtiliai vib
ruojanti membrana. Jis indi
vidualus, bet ne išorės bruo
žais, o būtent suvokimu. Jis 
savitai, originaliai interpre
tuoja Šekspyrą. Todėl jau po 
pirmojo pokalbio aš nu
sprendžiau, kad jis vaidins 
filme („Karalius Lyras" — 
red.|. Neprisimenu, ar buvo 
kino bandymų, atrodo, kad 
nebuvo.

Yra nemaža puikių akto
rių, kurie sugeba tiksliai at
kurti pjesės herojaus pa
veikslą. Jie puikūs, bet iš 
esmės jie tik meistrai. . . D. 
Banionis žavi ne tik akto
riaus meistriškumu, bet ir 
kažkuo, kas būdinga tik 
jam ir kas suteikia pjesei 
savitą atspalvį.

Grigorijus KOZINCEVAS

$ ■Vienu metu D. Banionį 
vadino l,intelektualiu 
riumi". yjTai toli gražu ne vis
kas. Jis — aktorius, 
jaučianyis, lipdantis paveiks- 

idaus". Jis kuria dva- 
Kuria pažini-

akto-

gerai

lą „iš 
sios interjerą, 
mo labirintus. Jis man pati
ko „Soliaryje". Iš trečio kar
to. Aš \ie iš tų, 
kas sudėtinga, 
karto. Spe 
įvertinti.

Vytaut

kurie tai, 
įvertina iš 

ti — tai nereiškia

įis 2ALAKEVICIUS

kad jau seniai nė- 
1?U
io

i.o

Manau, 
ra skirtin 
D. Banior 
atsiskleidė 
minkim bent 
diją jis pateko tik iš antro 
karto, pir ną kartą nepriėmė, 
nes buvo 
kia deram 
tingumą, 
rinktam keliui. Dabar pažin
dami Donatą, mes galime tik 
džiaugtis, kad buvo tas, ant-

nuomonių dėl 
talento. Kaip 
talentas? Prisi- 
tai, kad į stu-

per jaunas. Rei- 
ai įvertinti jo kryp- 

ištikimybę ’ pasi-

Tiek ekrane, tiek scenoje 
D. Banioniui nėra nieko, kas 
iš tikrųjų egzistuotų už kon
kretumo ribų. Per buitį, ne
bijodamas, kad buitinės spal
vos sumenkins herojų, jis 
priverčia mus mintimis, grįž
ti prie išaukštinto žmogaus 
dvasingumo, prie žmogaus

Mums tiesiog labai pavy
ko, kad jis pateko pas tokį 
menininką, 
kuris, pastebėjęs 
čiojo talent 
ti, šlifuoU, 

Posūkis 
riniame 1 
kos Korčiagino vaidmuo. 
Nuo jo pakopa po pakopos 
jis kilo au 
burnai — tiĮk atspirties 
kas. Reiki:I ngas 
dar kartą d 
mai taptų ta

kaip J. Miltinis, 
pradeda n- 

ą, moka jį augin- 
tobuliu'i.
D. Banionio teat
eikime buvo Pav-

įgimti ga- 
taš- 

darbas ir 
•ubas. kad gabu-
lentu.

Donatą Banionį 
pažįsta
— V. Žalakcvičiaus 
nenorėjo mirti", 
„Ne sezono metas", 
Tačiau kad ir koks 
būtų D. Banionis — kino ak
torius, jo meistriškumas su
brendo ir ypač įvairiapusiš
kai atsiskleidė būtent teatre.

Tam, ką daro D. Banionis 
teatre ir kine, neužtenka nei 
įgimtos intuicijos, nei pui
kios interpretatoriaus lechni-, 
kos. ' Reikalingas 
talentas ir talentas) žmogaus, 
gyvenančio 
amžininkų, gyvenirhu.

Mykolas^ SLUCKIS

žmonės 
daugiausia iš filmų 

Niekas 
S. Kuliso 

kitų, 
garsus

ktoriaus

mūsų, jo

Premjera D. Banioniui — 
tik naujų ieškojimų’ kryžke
lė. Mėgstu būti jo partneriu 
scenoje, įdomu jį stebėti, 
dirbti su juo repeticijose. 
Žmogaus sielos žinovas, .jis 
spektaklis po spektaklio vys
to vaidmenį gilyn, turtingoje 
savo vidinėje paletėje ieško 
vaidmeniui vis naujų, sod
resnių spalvų. D. Banioniui 
visada svarbu surasti vidinį, 

. kūrybinį kontaktą su režisie
riumi, giliai pajusti jo su
manymą. Jei režisieriaus pe
rki ja ne savita, schematiš
ka, D. Banionis negali kury- 
biškai dirbti.

Mane, jo bičiulį, nepa- ■ 
liauja žavėti tas jo pavydėti
nas užsispyrimas viską dary
ti geriau už kilus. Jis ir mo
kykloje buvo pirmūnas, ją 
baigė aukso medaįiu. D. Ba
nionis žino darbo kainą, mo
ka jį branginti. •

Gediminas KARKA

AUKCIONE

sipelnyti dotacijų ir akcinin
kų sąskaita.

Todėl į aviacijos bei kos
minės technikos sritj Hiuzas 
įsiveržė jau turėdamas soli
dų patyrimą. O horizontai 
čia buvo gerokai platesni. 
Juo labiau, kad naujasis mi
lijardierius savo veiklos ir 
neribojo. Jam toliau priklau
sė lošimo namai Las Vegasc, • 
profesionalaus sporto klubai, 
aerouostai, televizijos stotys. 
Dosniai aukodamas tiek res
publikonų, tiek demokratų 
rinkiminiams fondams, Hiu
zas greitai savo kišenėje tu
rėjo kongresmenus ir guber
natorius, senatorius ir admi
nistracijos pareigūnus. O tai 
jau garantavo* neribotus už
sakymus, stambius kreditus.

Ir štai kaip tik savo šlo
vės viršūnėje Hovardas Hiu
zas dingo. Dingo kaip į van
denį. Apimtas paniškos per
sekiojimo bei bacilų baimės, 
jis ėmė gyventi svetimais 
vardais, keisti gyvenamąsias 
vietas. Sensacijų ieškančiai 
spaudai to tik ir reikėjo. Vie
na po kitos ėmė sklisti le
gendos, neva milijonierius 
liepęs save užšaldyti, kad po 
kelių amžių būtų atgaivintas 
naujam gyvenimui. Kiti gan
donešiai tvirtino, kad turtuo-. 
lį pagrobusi mafija, kad jis 
žuvęs aviakalastrofoje.

Geriau informuoti žurna
listai tvirtino, kad koncerno 
šeimininkas., toliau vadovau
ja firmai telefonu, o savo at
siskyrėliškame gyvenime 
bendraująs tik su šešiais 
mormonų sektos nariais, ku
rie buvo jo asmens sargybi
niai, patarėjai, virėjai ir gy
dytojai.

Net iš pogiindžio milijar
dierius bandė Išlaikyti savo 
įtaką politiniams sluoksniams. 
Tuometinio prezidento R.

,dova- 
sumą.

prezidentas 
užsakymą

apgauti

nebuvo 
„nema- 
sąrašus

subrižū wi ims litras
Vakar iki gastrolių Švedi

joje grįžo Lietuvos TSR vals
tybinio akademinio operos ir 
baleto teatro baleto trupė.

Švedijos ir Tarybų Sąjun
gos draugijų sąjungos pa
kviesti Tarybų Lietuvos ar
tistai Skandinavijos šalyje 
viešėjo šešias savaites. Kūry-

jėje baleto tru- 
trisdešimt spek-

binėje keli 
pė surengė 
taklių ir baleto koncertų.

Gastrolių dienomis mūsų 
tcletas dalyvavo iškilmėse, 
skirtose TSRS ir Švedijos dip
lomatinių santykių užmezgi
mo šešiasdešimtmečiui. Stok
holmo koncertų rūmuose vy

kusio iškilmingo susirinkimo 
dalyviams artistai atliko di
delę koncertinę programą.

Tarybų Lietuvos artistų 
gastrolės praėjo su dideliu 
pasisekimu, jų pasirodymus 
teigiamai 
spauda.

vertino Švedijos

L LITVINAITĖ

A. Gylio nuotraukoje: baleto artistų grupė Vilniaus geležinkelio stotyje.

su
rius, bet neabejoju, kad 
kias kerteles gavo visi 
sų dvylikaaukščio namo 
ventoiai. Nemanau, kad
nors iš jų taps milijonieriu
mi. Tokio laimingojo gali 
neatsirasti ir visoje mūsų 
gatvėie, išilgai kertančioje 
visą Manheteną. Tačiau vil
čių turės kiekvienas, ir daž
nas prie spaudos kiosko pir
miausia paprašys tegul ir ne 
paties rimčiausio bei rankas 
dažais gerokai tepančio, bet 
vis dėlto „Deili nius". Vi
liojantis tas vienetas su še
šiais nuliais, ach kaip ‘vilio
jantis. . . Juk tai ne vien 
abstrakti suma, tai iau šiokia 
tokia valdžia ir šiokios to
kias galimybės. . .

Žurnalas „Forbls magazin" 
kasmet snausdina turtingiau
sių Jungtiniu Valstijų pilie
čiu saraša. Niekas negali ga
rantuoti, kad iis tikslus: šian
dieninėje Amerikoie neįpras
ta girtis, kokio dvdžio tavo 
sąskaita banke Net atvirkš
čiai — mokesčiu valdybai, 
kuriai turi būti atviresnis 
nei nuodėmklausiui, skelbia
mos juokingai mažos sumos, 
o mažiau patyrusioms advo
katai per laikraščius siūlo 
šimtus būdų, kaip 
valstybę.

Todėl žurnalistams 
lengva sudaryti šios 
tomos vyriausybės"
— teko ilgai studijuoti tur
tuolių dinastijų biografijas, 
versti ekonominius žurnalus, 
sekti akcijų kursą.

Leidinys teigia, kad tarp 
turtuolių šeimų pirmauja 
Diuponai. Prieš 30 metų jų 
turtas buvo vertinamas 5 mi- 
lijardais dolerių, 1965-aisiais 
jau persirista per 9 milijar
dus, dabar jau turima apie 
18,5 milijardo. Žurnalas ap
skaičiavo, kad turtuolių šei
mynėlė net ligi 2023 mętų 
galėtų ramiausiai kasdien 
švaistyti po milijoną, ir tai 
dar liktų...

Bet šiandieniniai milijardie
riai nesišvaisto, neapsiryja, 
net, išskyrus vieną kitą, nesi- 
puilyuoja turtais. Jie turi vie
ną tikslą —kaupti naujus mi
lijardus. Kam? Negi dar trūk
sta? 'Pasirodo, iš tiesų trūks
ta, tačiau ne pinigų — val
džios!

.. /Gretimoje gatvėje virš 
degaįjnės vakarais šviečia 
ryškibs raidės „Getty". Miru
sio naftos magnato Džono 
Poliol Gečio įpėdinis vien iš 
naftos, akcijų kasmet padidi
na sal 
Vienap iš šios šeimynėlės at
žalų. j 
pagro 
liams; teko paaukoti keliolika 
milijonų, o jaunuolis į namus 
grįžo be ausies.

Teigiama, kad bent dešimt 
iš 13 Amerikos milijardie
rių vienaip ar kitaip susiję 
su nąfta. Dalase, naftingojo 
Techaso sostinėje, gyvena 
bent ^enki dešimtženklio tur
to savininkai. Milijardierius 
Kantas. įkūręs naftos impe
riją, kartu su keturiais irgi 
turtingais įpėdiniais 
jau daugiau pelnosi iš 
pramonės biznio.

Penktasis turtuolių 
še įrašytas Kalifornijos 
tronikos fabrikantas Deividas 
Pakardas. Jis pats pasirūpi
no savo koncerno klestėji
mu, kai Vietnamo karo me
tais buvo paskirtas vienu iš 
JAV gynybos ministerijos 
vadovų. Neaplenkė karo biz
nio net „saldainių karalius" 
Forestas Marsas ar laivų bei 
žemės sklypų savininkas 
Danielius Keitas Liudyigas.

Naujieji turtuoliai spau-

o turtą 80 milijonų.

ries keletą metų buvo 
>tas . Italijoje. Tėve-

dabar • 
karo

sąra- 
elek-

ne Lenono našlė Joko Ono, 
neseniai palangėje esančia
me centriniame parke paso
dinusi medelį, Niujorko 
miestui galėjo padėti labiau, 
nes „Bitlų" daines atnešė jai 
ne tik šlovę, bet ir 150 mili
jonų. Su brolio finansinės 
šlovės laurais gyvena ir Ro
jus Disnėjus, o po kiekvie
no naujo šauniojo peliuko 
Mikio pasiiodymo šimtamili
joninė suma dar padidėja.

Vieno didžiausių Amerikos 
privačių kapitalų likimas ne
aiškus iki šiol. 197F metais 
su šiuo pasauliu atsisveikino 
Hovardas Robertas Hiuzas, 
kuriam spauda buvo uždėju
si turtuolio, išradėjo, spor
tininko bei plevėsos aureolę. 
Krauti milijonus Hiuzas 
pradėjo iš aviacijos. 1938 
metais jis per tris dienas ir 
19 valandų savo konstrukci
jos lėktuvu apskrido Žemės 
rutulį. Tuo metu tai buvo 
rekordinis rezultatas. Pra
sidėjo Antrasis pasaulinis 
karas, ir aviacijos pramonė 
suklestėjo, Hiuzas po ilgų 
nesėkmių pasiūlė vyriausy
bei nupirkti iš jo naujos 
konstrukcijos kovinį lėktuvą 
„Laitning" ir keleivinę maši
ną „Konsteleišen". Konstruk
toriaus kišenėje ėmė telktis 
mokesčių mokėtojų piriigai. 
Jau tada Hovardą Hiuzą bu
vo apėmusi didybės manija 
— jį užvaldė manija sukonst
ruoti didžiausią pasaulio lėk
tuvą. Tai buvo daugiau kaip 
100 . metrų pločio, 180 tonų 
svofio medinis iŠ vandens 
kylantis laineris. Hiuzo kon
cernas siūlė jį valdžiai pirkti, 
kad dar prieš karo pabaigą 
jis būtų panaudotas gabenti 
kareiviams iš Amerikos i 
Prancūziją.

Tačiau Hiuzo milžinas per 
Atlantą neskrido. Aštuonių 
variklių jėgos užteko tik 
vieną kartą pakilti į 25 met
rų aukštį. Paties konstrukto
riaus valdomas. Jis tenuskri- 
do apie du kilometrus. Vy
riausybė .sumokėjo koncer
nui 100 milijonų, o piekam 
netinkamas griozdas buvo 
dešimtmečiams įkištas J vie
ną Hiuzo firmos angarų Long 
Biče.

Tuo milijardieriaus išradė- 
jiškas periodas baigėsi. „Ra
ganų medžioklės" laikotar
piu, kai senatoriaus Makar- 
čio pasekėjai ėmė visur, o 
ypač Holivude, ieškoti „ko
munistų agentų". Hiuzas pus
velčiui nupliko vieną iš ki
no kompanijų. Cią busimasis 
milijardierius išgarsėjo ne-> 
bent tuo, kad „išradinėjo“ 
aktorėms naujus biusthalte
rius. Kino bizniui to buvo 
maža, ir kompanija bankru
tavo, tačiau net iš to Hiuzas 
uždirbo ne vięną milijoną. 
Po to apsukrųjį piniguotj 
ėmė vadinti „bankrotų geni
jumi". Visa gudrybė . buvo 
ta, kad Hiuzas pirkdavo jau 
žlungančią firmą ir iki ofi
cialaus bankroto spėdavo pa

Niksono šeima gavo 
nų" šimtatūkstantinę 
Atsidėkodamas 
paskyrė stambų 
gaminti kovinį malūnsparnį 
Hiuzo kontroliuojamai fir
mai. Sios detalės išaiškėjo 
tik per Votergeito skandalą.

Milijardai vis dėlto neap
saugojo turtuolio nuo ligų. 
Ne kartą per mormonus ėjo 
gandas, kad Kiužas mirė. 
Kiekvieną kartą paaiškėdavo, 
kad save „laidojo" pats Kiu
žas: jis pasinaudodavo bir
žoje kilusia panika supirkti 
reikalingas akcijas.

Tačiau kartą gandai apie 
milijardieriaus mirtį oasi- 
tvirtino. Skrandžio ir inkstų 
ligų suriestas Hovardas Kiu
žas mirė lėktuve pakeliui iš 
AkS pulko kurorto Meksiko
je į gimtąjį Hiustoną Techa- 
se. ’

Daugelio koncernų bosas , 
nepaliko nei žmonos, nei 
vaikų, o finansinis palikimas 
viršijo du milijardus. Prane
šimu apie Hiuzo mirtį tol ne
tikėjo, kol policija nepaėmė 
pirštų atspaudų bei nepada
rė dantų rentgeno nuotrau
kų. Valdžia tada oficialiai 
pranešė, kad priimamos pre
tenzijos dėl velionio turto.

Milijardieriaus seife ne
buvo jokio testamento. Tai 
buvo paranku visokiems afe
ristams, ir netrukus valdžios 
atstovams buvo pateikia net 
17 „Hiuzo testamentų", o 
per metus tokių abejotinų 
dokumentų prisirinko net 
trys dešimtys. Vieną iš tes
tamentų pateikė ir mormo
nai, kurie norėtų iš velionio 
kapitalo pasigelmžti nei dau
giau, nei mažiau — 344 mi
lijonus. Netikėtai atsirado ir 
milijardieriaus „nesantuoki
nių sūnų", „dėdes anūkų", 
kurie sutinka pretenduoti net 
ne j visą palikimą, o tik... Į 
kokj šimtą kitą milijonų.

Nors buvo planuojama iki 
1980 metų sutvarkyti vi
sus palikimo reikalus, atsira
dus begalei naujų pretenden
tų, didysis Hovardo Hiuzo 
turtas iki šiol nepadalytas...

Vakar per vieną iš Niu
jorko kabelinės televizijos 
programų rodė jauną moterj 
iš Bronkso. Jos veidas spin
dėte spindėjo iš laimės — 
„Golden Zingo" loterijoje 
dviejų vaikų motina laimėjo 
svarą (netoli pusės kilogra
mo) aukso. Lilian Sulsona 
apie savo laimę sužinojo tuo 
metu, kai vyras, jau metai 
bedarbis, buvo 
bo biržą.

Nežinau, ar 
Sulsonų šeimai 
ilgalaikė laimė, 
mė — tik vienas jos šypsnis. 
Gal pastovus darbas būtų ge
riau už aukso gabalą? Pa
galiau juk loterijoje išlošia’ 
vienetai, o bedarbių Ameri
koje — milijonai.

Ir vis dėlto suprantu jau
nos moters džiaugsmą: pini
gai šioje šalyje reiškia daug 
ką. Kai rytoj ryte nueisiu 
prie artimiausio kampo nu
sipirkti laikraščių. pamaty
siu. kad ameiikicčiai perka 
„deili nius" — jie tiki, kad 
gali tapti milijonieriais.

išėjęs į dar-

po laimėjimo 
nusišypsojo 

Loterijos lai-

Vlllus KAVALIAUSKAS
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KANADOS ŽINIOS BALYS DVARIONAS

Montreal, Quebec
Paminėjome Motinos Dieną

Šios kolonijos lietuvių Mo
terų klubas gegužės 5 d. 
suruošė labai įspūdingą Mo
tinos dienos paminėjimą, ku
riame dalyvavo ir vyrų.

Apkalbėti Klubo reikalai, 
duotas raportas apie Kovo 
aštuntosios minėjimą, kuris 
praėjo labai sėkmingai ir 
davė gražaus pelno.

Nutarta ruošti klubiečių 
išvažiavimą į Gramby zoo, 
birželio-June 12 d. Norintieji 
prisidėti, kreipkitės į Klubo 
komitetą, ar parengimų ko
misiją.

Apie Motinas ir jų sunkias 
gamtos uždėtas pareigas pla
čiai apibūdino A. Šuplevičie- 
nė ir 0. Veršinskienė.

Po susirinkimo ir paminėji
mo, prasidėjo linksmoji da
lis. Prie užkandžių ir kavu
tės, atsirado iš “raudonojo 
“šaltinėlio” ir šalto skystimė
lio ... Moterys nusiteikė 
labai draugiškai, buvo mei
lios ir užtraukė lengvų ir 
linksmų dainelių. Taip daino
mis ir draugiškumu užbaigė
me paminėjimą.

Paminėjimo — paruošė-

joms — N. Venskaitienei, 0. 
VeTšinskienei visoms ir ki
toms nuoširdi padėka.

Tūristinė grupe išvyko 
Lietuvon

Gegužės 14 d. iš Montrealo 
į T. Lietuvą išskrido septy
niolikos tautiečių grupė, ku
rią sudaro montrealiečiai ir 
iš kitų Kanados kolonijų, 
taip pat ir iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų. Jie Lietuvoje 
viešės dešimtį dienų. Lanky
sis Maskvoj ir Leningrade. 
Grįš po dviejų savaičių. Gru
pei vadovauja Janina Vilke
lienė.

Sėkmingos ir laimingos 
viešnagės.

Susirgusi Elena Motiečius 
gydosi Royal Victoria ligoni
nėje. Linkiu greit pasveikti.

K. Žižiūnienę, trumpai 
prieš pasiruošusią vykti į 
T. Lietuvą, ištiko skaudi 
nelaimė. Krito ir labai skau
džiai susižeidė!

K. Žižiūnienės dukros'ir J. 
Malčių namus vagys apiplė
šė. Išlaužė duris ir išnešė 
vertingų daiktų, ypatingai 
nukentėjo Žižūnienės dukra.

P.

Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANK SHUKAS . , .

ANGLAI ATVYKSTA GASTROLĖMS . > /
Nationalinė Anglijos Opera birželio men. atvyksta, 10 

dienų gastrolėms į New Yorką.
Metropolitan Operos rūmuose vaidins Prokofievo “Karas 

ir taika”, Gilbert ir Sullivan komišką operą “Kantrybė”, 
Benjamino Brittep operą “Gloriana” specialiai buvo parašy
ta Elžbietos II karūnavimui ir Jonathan Miller “Rigolle- 
to” — operos parodija, kuri atliekama šių dienų aplinkybė
se ir kostiumuose. ' '' ' ;

MARATONAS 84
Ansamblio Teatro Studijoj New Yorke per 4 vakarus 

buvo vaidinami 3 ar'4, Vienveiksmiai dramps ar komedijos 
veikalai. Tie vakąrai yra pavadinti>1984>'“Maratonas’’. Čia 
turi progos pasireikšti jaunieji dramaturgai, aktoriai ir 
režisieriai. «

IR KUR CIRKO ARTISTAI?
Žinomas pasaulyje Ringling Brothers and Barnum & 

Bailey cirkas, Amerikos cirkas savo didumu ir įvairumu bei 
puošnumu savo naujam sezonui samdosi artistus Europoje.

Kiekvieną vasario mėnesį agentai vyksta į Rytų Euro
pą — Bulgariją, Lenkiją, Vengriją ir Rumuniją samdyti 
naujų cirko artistų, kurie turi paruošę įdomius ir dar 
Amerikoje nematytus numerius. Jie samdo pavienius ar 
net visą grupę asmenų atliekančius specialius cirko 
numerius. 1

Šiam sezonui surado tris akrobatų grupes: 10 Oblockių iš 
Lenkijos, 10 bulgarų Tzekovis grupę ir Mosoianus grupę — 
rumunus. Kadangi cirko numeriai vyksta trijuose manie- < 
žuose, tai skirtingus akrobatikos numerius atliks vienu 
metu trupės ir rytinės Europos.

Taip pat bus rumunas Venko Lilov su valsus šokančia l. 
meška, bulgarė Nelly Ivanov įdomius numerius atliekančią 
akrobatę, Vengrijos neūžaugas klounus, lenką, kuris 
vadinamas “Žmogus kulka” ir iššaunamas iš speci^Įi6s ’ 
patrankos ir visokių žonglierių iš tų kraštų.,

Iš 22 numerių šiam^sezone 12 atliks europiečiai.
Tie visi cirko artistai yra išėję specialias cirko ar sporto 
mokyklas, dalyvavę įvairiose varžybose, kaip atletai ar 
akrobatai, o dabar duoną pelnosi cirko arenose.

Pasamdytieji gauna savo valstybių išvykimo leidimus ir 
atvyksta į Venice, Floridoje kur prasideda repeticijos ir 
galutinai nustatoma sezono programa.

Laike sezono cirkas apvažiuoja didesniuosius Amerikos 
miestus ir skaitoma, kad programą pamato apie 7 milijonai 
žiūrovų.

POPULIARĖJA GITARŲ MUZIKA
Jau ilgesnis laikas, kai dažniau ėmė koncertuoti žymes

nieji gitaristai ir pradėta leisti tos muzikos plokštelės. 
Rinkoje pasirodė 19 šimt. gitaristų — kompozitorių sukurti 
veikalai naujose plokštelėse.

Populiarūs šiuo metu klasikiniai gitaristai Pepe Romero, 
Julian Bream ir John Williams, neminint Andre Segovia, 
kuris yra pasaulinio garso gitaristas. Jų įgrotos plokštelės 
mielai perkamos.

Duetą “Didžioji briliantinė sonata” — muzika Anton 
Diabelli ir “Sonatina” —• muzika Ferdinando Carulli atliko 
P. Romero grodamas 1856 m. Torres gitara, o W. Hellweg 
Mozarto laikų piano kopija.

Dviejų gitarų plokštelėje Ferdinando Sor kompoziciją 
“Suvenyrą?) iš Rusijos”, “Du draugai”, “Fantazija” ir 
“Divertismentas” muzika Napoleon Coste ir Dionisio Agua- 
do išpildo du danai: Leif Christensen ir Maria Kimmerling.

Solo L. Christensen yra įgrojęs Giulio Rigondi muzikinis 
19 š. variacijas, Miguel Liobet veikalus “Amelijos testa
mentas”, “Marksanto duktė” ir “Liandres daina“, kurios 
gana nostalgiškos.

J. Bream ir J. Williams yra pamėgę Rodrigo “Aranžueso 
koncertas” ir Bream plokštelę išleido R RA,, o Williams — 
CBS kompanijas. Bream turėjo europietiško Filharmonijos 
orkestro palydą, tai jo plokštelė turi didesnį pasisekimą.

Birželio 19 dieną sukanka 
80 metų, kai gimė (1904- 
1972) TSRS liaudies artistas 
Balys Dvarionas.

B. Dvarionas 
instrumentų meįistro šeimoje. 
Jau 1916-1918 
goniAinkavo ir 
tuvių jaunimo 
« » 4 J

gimė muzikps

metais jis var- 
vadovavo lie-. ...chorui Liepo

joje, o 1924 metais, būdamas 
20 metų, baigė Leipcigo kon'r 
servatorijos fortepijono klau
sę, vėliau tobulinosi Berlyne.

1926 metais B. Dvarionas 
pradėjo dėstyti muziką. Gre
ta Šio darbo muzikantas ren
gia koncertus Lietuvoje, vė
liau ir užsienyje 
je Europos sostinių. Jo kon
certų repertuarą sudarė lie-; 
tuvių, rusų ir užsienio klasi
kos, taip pait įdomiausių šių 
laikų kompozitorių kūriniai.

1,931 metais B. Dvarionas 
debiutavo kaip simfoninio or
kestro dirigentas, o 1939 me
tais, turėdamas nemažą orke
strų kolektyvų vadovavimo 

praktiką, eksternu vis to'je 
i pačioje., Leipcigo konserva
torijoje ištaikė dirigavimo kla
sės egzaminą.

B. Dvarionas pirmas diri
gavo daugelio lietuvių kom
pozitorių kūrinius, aktyviai 
propagavo geriausius klasi
kinius ir šių dienų muzikos 
kūrinius, buvo puikus peda
gogas (nuo 
Lietuvos TSR

daugely-

1947 metų — 
konservatorijos 
ryškus savitas 

pelnęs TSRSkompozitorius, 
valstybinės premijos ir LTSR 
valstybinės premijos laureato 
vardus. Iki 1965 metų jis bu
vo nepakeičiamas Respubliki
nių dainų švenčių vyriausia
sis dirigentas.

KAZIMIERAS 
BARŠAUSKAS

sukanka 
(1904— 
fizikas,

Gegutės 13 dieną 
80 metų, kel gimė 
1964) mokilkilnkes 
Lietuvos TSR nusipelnęs mok* 
slo veikėjas Kazimieras Bar
šauskas.

1930 metais K. Baršauskas 
baigė Kauno universiteto fi
zikos-matematikos skyrių ir 
vėliau du dešimtmečius jo 
mokslinė ir pedagoginė veik
la buvo susijusi Su šia aukštą
ja mokykla. 1938 metais jis 
apgynė čia disertaciją, skir
tą kosminio 
tyrimo 
gamtos 
nį.

1941
Baršauskas vadovavo Kauno 
universiteto fizikos katedrai, 
tačiau hitlerinės okupacijos 
metu buvo represuotas ir, pa
šalintas iš šių pareigų.

Didelės permainos moksli 
ninko biografijoje įvyko 
1950 metais. Jis įstoja į Ko 
munistų partiją, skiriamas 
Kauno politechnikos instituto 
rektorium. Institute K^ Bar
šauskas organizavo problem! 
nę ultragarso ir puslaidinin
kių laboratoriją, drauge su 
savo kolegomis paskelbė 
daugiau kaip 20 mokslinių 
straipsnių šiais klausimais. O 
iš viso yra parašęs daugiau 
kaip 60 mokslinių veikalų. 
K. Baršauskas — 1969 metų 
Lietuvos TSR valstybinės pre
mijos laureatas.

TOMAS 
TAMULEVIČIUS

Birželio 14 dieną sukanka 
70 mėtų, kai gimė (1914-1942) 
revoliucinio Judėjimo Lietu
voje dalyvis, Didžiojo Tėvy
nės karo partizanas Tomas 
Tamulevičius.

Pirmas savo revoliucionie
riaus ' biografijos eilutes T. 
Tamulevičius įrašė būdamas 
šešiolikos metų, kai 1930 me
tais organizavo darbininkų 
streiką Varėnos kartono fab
rike, o dar po dvejų metų — 
didelį darbininkų meliorato
rių streiką (dalyvavo 600 
žmonių).

1933 metais jis buvo priim
tas į Komunistų partiją.

1933 metais T. Tamulevičius 
tarnavo buržuazinės Lietuvos 
kariuomenėje, bet ir ten ne
metė revoliucinio darbo. Jo 
pastangomis buvo įkurtos trys 
kareivių komunistinės kuope
lės.

1937 I metais T. Tamulevi
čius — Lietuvos Komunistų 
partijos Alytaus pogrindinio 
komiteto instruktorius. Tų pat 
metų pabaigoje komunistas 
suimamas ir įkalinamas Di
mitravo priverčiamojo darbo 
stovykloje. Iki 1940 metų jis 
dar kelis kartus buvo suim
tas, kalinamas, kartą pabėgo 
iš Alytaus miesto arešto na
mų.

1940-1941 metais T. Tamu
levičius — Lietuvos Komuni
stų partijos Alytaus apskri
ties komiteto pirmasis sek
retorius, buvo išrinktas į Liau
dies seimą, o Lietuvos Ko
munistų partijos penktajame 
suvažiavime — Centro Ko
miteto nariu.

Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje jis pasitraukė į šalies 
gilumą.

1942 metų kovo mėnesį T. 
Tamulevičius su LKP CK ope
ratyvine grupe buvo per
mestas į okupuotą teritoriją 
ir žuvo nelygioje kovoje su 
fašistais.

Skaitykite \ 
ir renkite "Laisve"

LIETUVIŠKAS DŽIAZAS
Kelios raukšlių vagos kak

toje, išplėstos akys — nuste
busio žmogaus veidas. Bū
tent tokią išraišką ne kartą 
teko matyti besisvečiuojan
čių Lietuvoje užsieniečių, ta
me tarpe ir tautiečių, vei
duose. 0 nustebino juos . . . 
lietuviškas džiazas.

Respublikos svečių nuste
bimas suprantamas: džiazas 
gimė ir užaugę Amerikoje, 
vėliau paplito Pietų Ameri
kos šalyse, Europoje. Kiek
vienoje šalyje džiazo muzika 
įgavo savitumą^ persipynė su 
liaudiškų melodijų motyvais, 
ritmais. . Atrodytų, kad Ne- 

uzikinės tra-muno krašto 
dicijos — kanklių dūzgesys, 
švelnūs birbynių balsai — 
nepalanki dirva per Atlantą 
perneštoms džiazo sėkle- 

et teisus visgi garsus 
Amerikos rašytojas 

s Kort 
mivers 
i kuri

asaras: “Džia- 
ali šio amžiaus 
suartina žmo- 
.biau ir geriau,

namuose

lems. P 
Lotynų 
Chulija 
zas — 
muzika
nes kūrikas 1; 
negu esperanto kalba, auto
strados ar oro linijos”. Todėl 
nenustebkite — dabartinia- 

f

me respublikds muzikiniame 
gyvenime džiazas jau išsiko
vojo “vietą po saule”.

1980 metais jaukiuose 
Birštono kultūros
įvyko pirmasis respublikinis 
džiazo muzikos festivalis. Pa
sisekimas buvo toks didžiu
lis, kad iš karto neliko jokių 
abejonių, jog jis taps tradici
niu. Po dviejų metų buvo 

trasis, na, o 
_____ kovo 23-25 dieno- 

treciasis Birštono 
alis. Per labai

surengtas Jani 
šiemet — kov 
mis — tre< 
džiazo festiv 
trumpą laiką garsas apie šią 
džiazo muzikos šventę pa
sklido toli
ribų, išleista festivalio “Birš
tonas 82” laureatų plokštelė, 
(netrukus pasirodys ir “Birš
tonas 84” plr1-x,u"1“x

na,

už respublikos

ureatų plokštelė

tonas 84” plokštelė), festiva
lio įrašai skamba radijo ban
gomis. IĮ !

Pastarieji metai buvo labai 
sėkmingi Tarybų Lietuvos 
džiazo muzikams. Lygiai

prieš metus VII sąjunginia
me estrados artistų konkur
se Maskvoje — solidžiausia- 
me tarybinės lengvosios mu
zikos renginyje — Vilniaus 
estradinių orkestrų ir an
samblių susivienijimo, Petro 
Vyšniausko vadovaujamas 
kvartetas iškovojo laureato 
vardą. Tai jam atvėrė per
spektyvas koncertuoti di
džiausiuose Tarybų šalies 
miestuose, taip pat Suomijo
je, Čekoslovakijoje.

Toliau aktyvią veiklą tęsia 
V. Ganelino vadovaujamas 
trio bei atskiri jo dalyviai — 
įrašinėja plokšteles, koncer
tuoja. Štai ir šiemet į Ęiršto- 
ną jie atvyko tiesiai iš Angli
jos, kur dvi savaites su 
pasisekimu grojo anglų pu
blikai, jau išlepintai šios sri
ties pasaulio įžymybių. Į są
junginės koncertų organiza
cijos “Sojuzkoncert” gastro
lių planus įtrauktas dar vie
nas respublikos džiazo kolek
tyvas — V. Cekasino vado
vaujamas kvartetas.

Nedideliame straipsnelyje 
sunku suminėti visus respu
blikos džiazo ansamblius bei 
pavienius muzikantus, išvar
dinti įvairiuose konkursuose 
iškovotus prizus, paminėti 
nusisekusias gastroles. Todėl 
teisinga bus papasakoti apie 
festivalį “Birštonas 84”, ku
riame išryškėjo lietuviško 
džiazo evoliucijos naujausi 
posūkiai, bruožai.

Per tris pavasariško sa
vaitgalio dienas buvo su
rengti 5 koncertai, pasirodė 
daugiau kaip 10 kolektyvų. 
Malonu pažymėti, kad plečia
si respublikos džiazo geojgra- 
fija: matėme ansamblius iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio. Buvo ir svečių: 
Rybos diksilendas “Retro” 
(vadovas J. Mutulis), džiaz- 
roko grupė “Formulė 5” iš 
Ukrainos. s

Tačiau labiausiai nudžiugi
no išaugęs artistų meistriš^ 
kūmas, jų nuolatinis ieškoji-, 
mas savos muzikos, savojb

stiliaus. Sveikintinas ir jų 
noras įtraukti į grojamas 
kompozicijas lietuvių liaudies 
dainų melodijas. Būtent iš 
tokių komponentų ir suside
da lietuviškas džiazas, kurio 
jokiu būdu negalima pava
dinti paprastu “veidrodiniu 
atspindžiu” muzikos, kuri 
buvo grojama džiazo tėvynė
je bei kai kuriose kitose šaly
se prieš eilę dešimtmečių. 
Šiuo atžvilgiu įdomias pro
gramas parodė Kauno meno 
darbuotojų namų džiazo 
kvartetas (vadovas . R. 
Grabštas), G. Abarius vado
vaujamas Valstybinės kon
servatorijos trio ir geriausio 
festivalio kolektyvo prizą iš
kovojęs P. Vyšniausko kvar
tetas.

Neliko “nuskriaustas” ir 
tradicinis, klasikinis džiazas. 
Įspūdingai nuskambėjo Val
stybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų bigband 
atliekami D. Ellingtono, 
Count Basie, Cole Porterio ir 
kitų džiazo klasikų kūrtyiai. 
“Birštonas 84” debiutantai — 
panevėžiečiai (kvinteto vado
vas pianistas R. Bagdonas), 
klaipėdietis pianistė* S. 
Šiaučiulis ir ; daugelis kitų 
šventės dalyvių šalia savų 
kūrinių mielai groja ir klasi
kines džiazo temas. 1 ‘‘ ,

Festivalio dalyvių meis
triškumą vertino žiuri, kuriai 
pirmininkavo žymiausias Ta
rybų Sąjungoje džiazo kriti
kas maskvietis Aleksejus Ba- 
tašovas. Svetingi šeimininkai 
įsteigė net 14 prizų, kurie 
buvo išdalinti geriausiems 
kolektyvams, atskiriems ar
tistams. Pagrindinį “Biršto
nas 84” prizą kaip, ir prieš 
dvejus metus, iškovojo P. 
Vyšniausko kvartetas. Jo da
lyviai atstovaus Tarybų ša
lies džiazą stambiame tarp
tautiniame Prahos festivaly
je šių metų rudenį.

Na* o respublikos džiazo 
gerbėjai nekantriai lauks se
kančio festivalio Birštone.

> Vidas Jūris

spinduliavimo 
klausimams ir pelnė 

mokslų daktaro laips-

Antanas Baltinas
Svėdasu praeities

Jeruzalė. — Vyriausias Iz-i 
raelio prokuroras apkaltino 
25 žydų veikėjus už priklau
symą teroristų organizacijai, 
kuri Vakariniame Krante ir 
Golan Heights teritorijoje 
įvykdė ar planavo įvykdyti 
visą eilę teroristinių veiksmų 

.prieš arabus/

Svėdasai. Sis Rytų Aukštai
tijos miestelis prieš kokius 
metų niekuo, rodos, nesisky 
nuo kitų to meto valsčiau 
centrų. Nebuvo čia jokių kul
tūros namų, nei meno vadovų 
(dabar Svėdasų kultūros na
muose dirba keturi žmonės). 
Buvo tik- pieninės salė (apie 
1939 m. buvo pastatyta parapi
jos salė) ir vos keletas inteli
gentų. Tačiau kultūrinis gyve
nimas Svėdasuose buvo gana 
gyvas kelių gabių entuziastų 
pastangomis.

Gimęs 1880 m. Pandėlio pa
rapijoje, turintis gerą muzikinę 
klausą ir muzikos pomėgį, Vin- 
kšnelių Petriukas buvo priim
tas į Rokiškio vargonininkų 
mokyklą, vadovaujamą čeko 
Rudolfo Lymano. Po šešerių 
mokslo metų, 1897-aisiais, mi
nėtą mokyklą baigė. Vargoni
ninkauti išvyko į Pandėlį. Po 
penkerių metų persikelia į 
Kamajus, o 1909 m. jau 
go nuo ja Svėdasuose.

Praūžus 1914—1918 m. 
rui, Svėdasuose pasirodė 
mieji kultūrinio gyvenimo
gai. Niekieno nelieptas, be jo
kio 'atlyginimo P. Vinkšnelis 
ima vadovauti kultūrinei veik
lai: ruošia vaidinimus, kuriuos 
pats režisuoja, pats juose vai
dina, b po vaidinimų jo diri
guojamas choras atlieka kele
tą dainų.

1917—1936 m. su vietos me
no mėgėjais pastato keletą 
veikalų: „Tauriąją Genovai
tę“, „Pilėnų 
„Ameriką pirtyje“, 
degtindarį 
operetes: 
t is",

vai

ka

dai-

Svėdasų kanklininkių ansamblis 1937 m. 
Centre sėdi vadovas ir organizatorius P. 
Vinkšnelis, jam iš kairės — kanklių meis- 
trąs J. Lašas

ORŲ UŽGAIDOS
Oras dažnai patelkia 

prizų. Sprendžiant iš 
dokumentų ir užrašų, 
metų žiema Europoje

šiur
šenu 
1185 

buvo 
tokia švelni, kad sausio mė
nesį žydėjo medžiai. Per 
Naujuosius metus 1232 me
dals buvo galima maudytis 
upėse ir ežeruose. 1539 metų 
sausio mėnesį žydėjo žibuok
lės. O štai 1460 ir 1573 me
tų žiemos buvo tokios rūs
čios, kad užšalo Baltijos jū
ra ir tarp Švedijos ir Estijos 
buvo važinėjama rogėmis.

kunigaikštį“, 
P‘rjną/1 

ir M. Petrausko 
Consilium faculta- 

Kaminkrėtis ir malūni

ninkas“, „Adomas ir Ieva“. P. 
Vinkšnelio parengtus choras 
dalyvavo dainų dienose Kau
ne 1924, 1928 ir 1930 metais.

Netoli Svėdasų, Savičiūnų 
kaime, gyveno kitas gabus 
žmogus — paprastas stalius 
Juozas Lašas, kuris susidomėjo 
kanklėmis. Padaręs pirmąsias 
dvejas, atnešė Vinkšneliui su
styguoti, 
kilo mintis
orkestrėlį. Ir 1936 m. Svėda
suose susikūrė kanklių or
kestrėlis iš 12 žmonių. (Jį ir 
matome nuotraukoje.) Orkestrė
lio repertuaro populiariausi 
Kūriniai buvo 
„Klumpakojį^
valsas“, maršas, polkutė. Buvo 
dainuojama ir dainų kanklė
mis pritariant: „Siuntė mane 
močiutė“, „Kas subatos vaka
rėlį“ ir kitų.

Tada Vinkšneliui
suburti kanklių

„Suktinis“, 
Gimnazistės

Po ilgo tylėjimo praėjusiais 
metais Svėdasuose vėl suskam
bo kanklių stygos. Senąsias 
kanklininkes sukvietė kultū
ros namų meno vadovė Onutė 
Jackienė. Iš senųjų kanklinin
kių išliko tik penkios. . Labai 
gaila, kad dabar vietos jauni
mas menkai domisi senuoju 
liaudies instrumentu.

Dabartiniam kanklių ansam
bliui lyg ir niekas nevadovau
ja. Gal vadove laikytina pir
mosiomis kanklėmis skambi
nanti Elena Vinkšnelytė-Žvir- 
blienė. Kanklininkės prisime
na, ką anksčiau mokėjusios, 
išmoko ir kitų kūrinėlių 
liaudies dainas „Mane močiutė 
barė“, „O kai aš...“, A. Bra
žinsko „Tėvynė Lietuva“. Kan
klininkių ansamblis pagyvino 
Svėdasų kultūrinį gyvenimą, 
jau spėjo pelnyti ir laurų — 
Utenoje, zoninėje meno savi
veiklos apžiūroje, jis pripažin
tas geriausiu, instrumentinių 
ansamblių konkurse „Gaudžia 
trimitai“ jam paskirta antroji 
vieta. “Kultftros Barai”
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SOUTH OZONE PARK, ft. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Lazauskas
mirė 1975 m. gegužės 22 d.

Jau praėjo devyni metai kaip staiga nustojo 
plakusi mano mylimo ir brangaus vyro ir dukters 
tėvo širdis ir užgeso gyvybė. Jį kiekvienų dienų 
prisiminame su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo šeimos meilė pasiliks amžinai mūsų 

♦mintyse.
Liūdinti žmona-JULIJA LAZAUSKIENĖ

Ft. Lauderdale, Fla.
dukra—LILLIAN PAULSON su šeima

Miami, Fla.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

Walter J. Dūda
reiškiame gilių užuojautų jo žmonai, Emilijai, sūnui 
Petrui, Woodbury, Conn., dukrai Adelei, Santa 
Rosa, Texas, sesutei Wandai, Argentinoj ir trims 
podukroms, 10 anūkų ir 13 proanūkių ir daugeliui 
idėjos draugų. Gaila netekus gero draugo.

Liūdi,
ST. PETERSBURG, FLA. LLD KUOPOS 

NARIAI IR VALDYBA

Liūdnas mirusiųjų prisiminimas
Su gilia pagarba ir liūdesiu prisimename visus 

mūsų mirusiuosius Klubo narius, kurie prisidėjo 
įsteigti ir dalyvauti Klubo veikloje už taikų ir 
pažangų.

Reiškiame gilių užuojautų artimiesiems.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA IR NARIAI

St. Petersburg, Fla.

JOHNSON CITY, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vincent Kazėnas
MIRĖ

1974 m. birželio 6 d.
Su širdgėla prisiminu jį. Aš niekad jo neužmir

šiu.
AMELIA KAZĖNAS-žmona

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agnes Jurevičienė- 
Yureff [Kavaliauskaitė]

Mirė 1979 m. birželio 4 d. 
prisimename ją su meile, su giliausia širdgėla.

Dukra-OLGA ABELE$
Seminole, Fla.

Sesuo-HELEN KUDIRKIENE ir šeima
Linden, N. J.

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Kavoliūnienė
Mirė 1959 metų gegužės 31 d.

Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko 25 metai.
Su neužgydoma širdgėla prisimename brąngių 

mamytę. Niekad nepamiršime jos motiniškos 
globos, jos atsidavimo mūsų gerovei, nors žinome, 
kad tas jau mums žuvo amžinai.

Liūdi
Duktė JULIA
Sūnus VIKTORAS

^Kultūros J^ltgarsiat\
Garsusis filmų aktorius 

Woody Allen patraukė į teis
mų jaunų menkai žinomų 
aktorių, kurio visas profesi
nis užmojis yra . . . imituoti 
Woody Allen. Tas jaunas 
vyras turi didelį panašumų į 
Woody ir jis tų panašumų 
pabrėžia vilkėdamas tokius 
pat drabužius, kultivuoda
mas panašius žestus, veido 
išraiškas ... Yra tokia “ta
lentų agentūra” New Yorke, 
kurios specialybė yra surasti 
žmones, kurie panašūs į 
“garsenybes”* į filmų arba 
televizijos žvaigždes, ir juos 
naudoti kaip aktorius komer
ciniuose televizijos garsini
muose.

Taip buvo ir su virš minėtu 
jaunu vyru, kuris buvo pa
verstas į aktorių ir kuris 
buvo naudotas garsinimuose. 
Stebint tuos garsinimus 
lengva buvo manyti, kad juo
se vaidino Woody Allen, ir 
tai tas faktas jį labai įpykino. 
Teismas, kaip pranešama, 
nepriėjo sprendimo, bet rei
kalas sukasi ne tik apie tų 
vienų aktorių. Tokių imitato
rių ,yra šimtai. Pavyzdžiui 
visuose komerciniuose žur
naluose dabar galima matyti 
vienos kompiuterių kompani
jos garsinimų, kurioje vaiz
duojamas 
mojantis 
aktorius, 
grafuotas
Chaplinų panašus kaip lašas į 
lašų, bet Chaplino palikimo 
saugotojams buvo išaiškinta, 
kad prieš tų aktorių arba 
prieš tų firmų nieko negalima 
daryti. Mat, imituoti Chaplį- 
nų dabar jau yra tikra tradi-

cija, Chaplinas e»Qa ne tik 
asmuo, bet “istorinis feno
menas meno prasme” ir, kad 
todėl visi turi teise.^jį' imi
tuoti . ... ū

kompiuterį ope- 
Charlie Chaplinas, 
kuris buvo foto- 
tam garsinimui, į

Film Forum kino-teatras 
New Yorke rodė reto grožio 
Šveicarijoje suktų filmų 
“Jautrumas ir pyktis” (“Ten
derness and Anger”) Filmo 
tema nelauktai nauja, neį
prasta: tai atvaizduotas pu
siau dokumentinis filmas apie 
Šveicarijos čigonų gyvenimų. 
Filme vaidina autentiška či
gonų šeima, tėvas, motina, 
apie 12 metų dukrelė ir apie 
10 metų berniukas. Vaizduo
jamas jų kasdieninis gyveni
mas, jų nuolatinė kelionė 
savame “karavane”, ‘kurį 
traukia du arkliai, jų apsisto
jimai prie miestelių ir kai
mų, jų bandymai kaip nors 
prasiversti galandant šveica
rų žirkles, peilius .... Poli
cija tų šeimų nuolat vaiko iš 
vienos vietos į kitų, vis ap
kaltina įstatymų laužy
me . . .

Pasirodo, kad Šveicarijos 
čigonai tarpusavyje vartoja 
šveicariškų vokiečių kalbos 
dialektų, nors atsimena dai
nas nuosavoje čigonų (roma- 
ni) kalboje. Filmas neaplen
kia politikos:\ pakartotinai 
prisimenama, <kaip naciai 
grūdo čigonus, panašiai kaip 
žydus, į koncentracijas sto
vyklas ir juos siuntė į krema- 
torijas. _

Filmas vienu metu yra 
labai lyriškas ^ir labai realus; 
vadovaujančių rolę, galima

sakyti, vaidina jaunoji mer
gaitė, kuri daugiausia kalba, 
atviriausiai išsireiskia ir per 
kurios vaikiškų sųmonę gali
ma jautriausiai suprasti šios 
beveik pamirštos Europos 
engiamos klajokliškos tauti
nės grupelės gyvenimų.

Vokiškai filmas vadinasi 
“Zertlichkeit und Zorn”.

Gegužėj 16 teko dalyvauti 
Amerikos Meno ir Literatū
ros Akądemijos-Lnstituto 
(American Academy and In
stitute of Arts and Letters) 
posėdyje-ceremonijoje, kur 
buvo priimti nauji nariai. 
Prie tos akademijos priklau
so tik apie 50 vadovaujančių 
įvairių šakų meno žmonės — 
dailininkai, rašytojai, poetai 
ir t. t. Laiks nuo laiko prii
mami nauji nariai ir šiuo 
kartu garbė teko garsiam 
negrui dailininkui Jacob 
Lawrence ir Rytų Europoje 
gimusiam skulptoriui Chaim 
Gross. Abu yra pažangių 
nusistatymų žmonės. Cere
monijoje bendrai jautėsi, 
stiprios politinės nuotaikos, 
buvo gan atvirai išsireiškia
mą prieš Reagano adminis
tracija ir prieš karą. Garbės 
svečiu pakviestas Meksikos 
rašytojas, Nobelio premijos 
laimėtojas Octavio Paz, kuris 
kalbėjo panašįoje prasmėje.

mene.- Meno žurnalai 
ai rašo apie parodas,

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Donatas Mažilis
Mirė 1970 m. birželio 2 d.

Jau* keturiolikti metai, kai mirė mūsų mylimas 
vyras ir tėvas. Mes neužmiršime jo niekados.

FRANCES MAŽILIENĖ, žmona
FRANCES BALTRUS, dukra

LAKE RONKONKOMA, N. Y.

MIRUS

Mary Adams [Žvirblienė]
Reiškiame gilių Užuojautų Nelei Ventienei ir jos 

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

Anne Yakstis
Olga Margos
Mary Maštrooaolo
Amelia Young

Elena Brazauskas
Aldona DeVėtsco
Helen Esker-jeskpvičiūtė
Sophia Sasiukaitienė

Amelia and Walter Yuskovic

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

Joseph Pachelūnas 7

Reiškiame gilia užuojautų jo dviem dukrom i.r jų 
šeimoms bei draugams.

ST. PETERSBURG, FLA. LLD KUOPOS
NARIAI IR VALDYBA

EKSKURSIJA | LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursijų į Lietuvų liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorkų 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” ADMI
102-02 Liberty Avė. Ozo

TRAClJ/j. b
Park, N. Y. 11417 įį 

CZ>O<ZZZZZXZZ!

BRIEFS
Anthony Sampson, an ex

perienced reporter tries to 
unravel the mystery of what 
happened to Flight 007? In 
an article in Parade Maga
zine April 22, 1984, he says:

“It is now nearly eight 
rponths since the Korean air
liner on Flight 007 from New 
York to Seoul was shot down 
just as it was leaving Soviet 
airspace, killing all 269 pass
engers and crew on board. 
Since then, there have been 
endless allegations, lies, ela
borate conspiracy theories 
and an, .Exhaustive official 
report by the International 
Civil Aviation Organization.

♦ * *
New York Aido Chorus 

concert, Sunday, May 20, 
was a success as we hoped it 
would be. Weatherman was 
kind to us, attendance good, 
program enjoyable and the 
dinner was good as you can 
get at any place. To spend 
an afternoon with friends, 
and at the same time help 
American Lithuanian culture 
-Iive, is worth while.

Thanks to our energetic 
chorus leader Mildred Stens- 
ler for all the hard work she 
has put in to keep the chorus 
together. May it continue for 
many more years!

cijai vis labiau reiškiasi Ame
rikoj 
nem
kuriose ryški ideologinės te
mos. Iš spaudos šių vasarų 
išeinu pažangios vaizduoja
mojo meno kritikės Lucy 
Lippard knyga “Get the 
Message?” (“Ar gavote pra
nešimų”?) Toje knygoje gvil
denamas dabartinis JAV 
protesto menas, jamė ir Maly 
Stevens bei R. Baraniko kū
ryba. M. L.

Zacatecoluca, Salvado
ras. — Čia prasidėjo byla 
prieš penkis buvusius tauti
nės gvardijos narius, kaltina
mus dalyvavus keturių ame
rikiečių vienuolių nužudyme 
1980 metais. Dali gelis abejo
ja, ar teisiamieji asmenys 
yra tikri kaltininkai. įtaria
ma, kad Salvadoro, vyriausy
bė, norėdama Amerikai įsi
teikti «ir laimėti iš jos Kon
greso daugiau finansinės pa
ramos, šį teismų surežisavu
si. (

New York. — Pereitų pir
madienį JAV vyriausybė už
draudė Peru oro. linijos 
“Aeroperu” lėktuvams nau
dotis Amerikos aerodromais. 
Aiškinama, kad tai padaryta 

dėl to, kad Peru neleido 
Eastern Airlines* lėktuvui 
paimti keleivių iš Peru sosti
nės Lima, kai jis skrido į 
Argentinų. Ligšiol panašius 
draudimus Amerika taiko 
Tarybų Sąjungos ir Lenkijos 
oro linijoms.

Havana. — Kubos Olimpi
nių žaidynių komitetas nuta
rė nesiųsti savo sportininkų į 
Olimpines žaidynes Los An
geles mieste. Motyvas tas 
pats, kaip ir Tarybų Sųjun- 
gos bei jų pasekusių kitų 
devynių šalių, kad žaidynių 
rengėjai p^žeicĮė olimpinių 
žaidynių taisykles — neuž
tikrina dalyvių saugumo.

Detroit, Michigan
LDS 21-osios kuopos susi

rinkimas įvyks birželio 3-čių 
d.», 11-tą valandų ryte, 4114 
W. Vernor Hwy. Šis susirin
kimas svarbus, nes bus ren
kami delegatai į LDS Seimų, 
kuris įvyks rugpjūčio mėnesį 
Sturbridge, Massachusetts.

Ruth Gugas, Sekretorė
I

But many questions re
main. Was it really by 
chance that the plane wan
dered that night into that 
dangerous region, just when 
a crucial Soviet missile was 
being tested?

Why could neither side 
warn the plane? Why have 
the Koreans themselves 
been so silent? Why do the 
Soviets remain convinced 
that the Koreans were spy)

I visited Alaska, South 
Korea and Japan recently to 
try to get the answers to 
some of these questions. I 
retraced the journey of 
Flight 007, talked to offi
cials, pilotsj^and aviation ex
perts in all three places and 
was told this:

The Federal Aviation Ad
ministration, in response to 
a request from the Interna
tional Federation of Air Line 
Pilots for a more careful 
study of the Anchorage-to- 
Seoul route, had assured 
pilots that a monitoring sys
tem was “working well.”

The plane was already on 
the wrong course — bound 
for the Soviet Union — just 
10 minutes after takeoff, ac
cording to radar data from 
the air traffic controllers in 
Anchorage. ;

Korean pilots would not 
“cut the corner” across the 
Soviet Union to save fuel, as 
some charge, because wind, 
weather and altitude are too 
uncertain over that distance 
(3700 nautical miles).

The United States rene
ged on a pledge to Japan to 
reveal its two-hour radio 
transcripts of Flight 007/af- 
ter the Japanese made pub
lic their record of the 
plane’s last 15 minutes. jThe 
U. S. thus embarrassed the 
Japanese, along with expo
sing their monitoring capabi
lity.

In one part of the article it 
says: Why couldn’t the plane 
have been warned during its 
long flight across Soviet ter
ritory? Why couldn’t Ameri
can radar and surveillance, 
including the spy plane, have 
traced it and put it back on 
course? The lack of any 
official reply to these ques
tions has given fuel to the 
conspiracy theories, says 
Anthony Sampson.

Many Japanese, as he 
learned in Tokyo, suspect 
that the Americans did not 
try to warn the Korean 
airliner lest they reveal their 
own intelligence on that cri
tical night, and that the 
U. S. spy plane may have 
deliberately confused itself

* * *
Greetings from sunny St. 

Petersburg!. Helen Janulis, 
leader of St. Petersburg 
Lithuanian chorus has been 
one busy gal this past year. 
Their Club season is 9 
months long and each week a 
new program must be made, 
with chorus, soloists, etc. 
Rehearsals are many with 
out of state singers coming 
to Florida and also local 
soloists. Their chorus iš^ 
working very hard and they 
have learnech many new 
songs fromLithuania which 
Helen Janulio brought back 
last year. It is not easy to 
teach and play at the same 
time . . . but everyone en
joys hearing Lithuanian 
singing every week and that 
makes all of them happy.

Helen’s mother Mrs. Shar
key, well known activist is 
still working in the kitchen 
at the Club at age 83, and 
still doing most of the yard 
wonk, tending to all the 
beautiful flowers and shrubs.

Sorry to hear that Helen’s 
brother Richard had a stroke 
in January and was in the 
hospital for four months. He 
is/much better, very deter
mined and his mind is very 
alert.

They had a very nice 
Mothers’ Day celebration at 
the Club on May 12 ... 
Special songs. Helen gave a 
speech in English and also 
read a poem which she com
posed ... it seems that she 
has become known for her 
poetry now. They had a good 
crowd and a very happy day. 
The Club will be closed 'for 3 
months and Helen is looking 
forward to a vacation. She 
may go to Prince Edward 
Island, Canada . . . has mu
sical friends there and they 
desperately want her to 
come for a complete rest . . . 
will wait and see what the 
Dr. says. Helen’s health 
hasn’t been up to par the last 
two years.

Have a good vacation, St. 
Petersburg Club, and conti- 
nbę your important work 
when the new season starts!

Helen Januliswith the Korean airliner.




