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KRISLAI
Amerikos motinos—už taiką 
Nesvetinga Reaganui senelių 

gimta žemė 
ČIA ir dokumentų vogimo 

tradicijos 
Kuo turi rūpintis Amerikos 

policija?
Kai pyktis aptemdo 

protą . . .
IEVA MIZARIENĖ

Amerikoje viena po kitos 
buvo pažymėtos nacionalinės 
šventės — Mother’s ir Me
morial dienos. Tai buvo gera 
proga amerikiečiams pagal
voti apie save, savo gyveni
mą, savo vaikus ir ateitį.

Daugelyje šalies miestų 
nuvilnijo demonstracijos, 
eisenos, žygiai. Štai Chicago- 
je Mother’s dienos proga įvy
ko masinė eisena “Mothers 
march for peace’’. Joje buvo 
kalbama ne tik apie taiką — 
žmonės vertino ir netikusią 
Washingtono politiką Centri
nėje Amerikoje. Chicagoje 
buvo nešti šūkiai “Out of 
Nicaragua, CIA” arba “Con
tras, no, Sandinistas, si”.

Centrinę Ameriką prezi
dentui Reaganui priminė 
žmonės ir tolimojoje Zelan
dijoje. Ten prezidentas nu
važiavo lankyti savo senelių 
gimtų vietų. Per televiziją 
galėjome matyti, kad ne visi 
toje šalyje sutiko Reaganą su 
plojimais. Ireland yra neu
trali šalis, nepriklausanti 
NATO blokui, todėl Penta
gono ir NATO generolų ak
tyvumas šios šalies žmonėms 
nepatinka. Neatsitiktinai 
saugoti prezidentą Reaganą į 
mažą kaimelį suvažiavo dau
giau policijos bei agentų, 
negu ten buvo gyventojų.

Kongreso speciali komisi
ja, tirianti prezidento Carte- 
rio rinkiminių popierių pavo
gimo 1980 metais istoriją, 
nustatė, kad prezidentui (ta
da dar tik besiveržusiam į 
valdžią) Reaganui konkuren
to popierius gavo dabartinis 
ČIA direktorius William Ca
sey. Taigi akivaizdus krimi
nalinis nusikaltimas, bet val
džia neskuba traukti kaltuo
sius atsakomybėn. Kaltini
mai nuo ČIA žmonių kaip 
nuo žąsies vanduo. O juk 
artėja nauji rinkimai, kuriuo
se tokie negražūs ir nešvarūs 
dalykai gali kartotis. O gal 
tokios vagystės būtinos 
Amerikos rinkimuose?

Šiomis dienomis iš labiau
siai turėtos saugoti kalėjimo 
Virginijos valstijoje pabėgo 
šeši didžiausi galvažudžiai. 
Visi jie nuteisti mirti už šiur
pius nusikaltimus. Dabar po
licijos ir FBI uždavinys kuo 
greičiau sugauti ir uždaryti 
juos vėl į kalėjimą. Bet re
zultatų dar nėra, žmonės 
baiminasi dėl savo gyvybių. 
Mat policija kartais daug 
jėgų atiduoda vaikydama 
streikininkus, negu kovoda
ma su nusikaltėliais.

□
Kai kurios lietuviškos na

cionalistų organizacijos, ypač 
Los Angeles veikianti Baltic 
American Freedom League 
krykštauja iš džiaugsmo dėl 
to, kad į olimpiadą neatvyks 
Tarybų Sąjungos komanda. 
Niekaip negalima suprasti 
tų, kas remia šiuos “mažeiki- 
ninkus”. Ko jie siekia? — 
Kad Amerikos firmos, prisi-
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JAV sekretorius Shultz 
susitiko su Nikaragvos vadais

suJAV Valstybės sekretorius George Shultz susitinka 
Nikaragvos revoliucinės vyriausybės koordinatorium Da
niel Ortega Saavedra, viduryje, ir užsienio reikalų ministru 
Miguel d‘escoto Brockmann, Managvos aerouoste.

Managva. — Birželio 1 d. 
JAV Valstybės sekretorius 
George Shultz padarė Staig
meną: nuskrido į Nikaragvą 
ir, sostinės aerouoste susiti
kęs su jos vadovybe, dvi 
valandas konferavo abipusių 
santykių reikalu. Įdomus da
lykas, kad tasai susitikimas 
įvyko tuo metu, kai dar 
nebuvo nusėdusios dulkės 
nuo bombardavimo, kurį 
įvykdė Amerikos Centrinės 
Žvalgybos organizuojami an
tisandinistai, šiaurinėje Oco- 
tal miesto dalyje- sunaikinę 
maisto sandėlius, lentpjūvę 
ir elektros įrengimus. Be to, 
teikiama reikšmės ir tam, 
kad sekr. Shultz iš to susiti
kimo tiesiai skrido į Europą 
ir tenai besilankančiam prez. 
Reaganui pranešė apie to 
susitikimo rezultatus.

Spauda rašo, kad sekr. 
Shultz norėjęs asmeniškai 
patirti, ką Nikaragvos vadai 
mano apie santykių pagerini
mą. Esą jis aiškiai pabrėžęs, 
jog JAV nuoširdžiai norinti 
taikingai išspręsti nesutari
mus, bet kad Nikaragva tu
rinti užbaigti “revoliucijos 
eksportavimą” į Salvadorą ir 
į kitas to regiono valstybes. 
Be to, norima, kad Nikarag
va atsisakytų TSRS ir Kubos 
karinių patarėjų, kurie dabar 
jai padeda, sumažintų savo 
kariuomenę ir laikytųsi paža
dų dėl vidaus socialinių re
formų.

Po susitikimo abi pusės 
skelbė, kad pasikalbėjimai 
buvę “atviri ir konstrukty
vūs”. Buvo sakoma, kad jie 
bus tęsiami ir toliau.

Amerikos atstovu bus spe
cialusis ambasadorius Cen
trinei Amerikai Harry W. 
Shlaudeman.

Nikaragvos pusėje bus jos 
užsienio ministro pavaduoto
jas Victor Hugo Tinoco.

Jei pasitarimai atneš kokių 
palankių rezultatų, galutinė 
sutartis bus padaryta regio
ninių susitarimų, kuris yra 
numatytas vadinamos Cpnta- 
doros valstybių grupės pla
ne. Tą grupę sudaro Meksi
ka, Kolumbija, Venezuela ir 
Panama. Jos planas taikai ir 
saugumui Centrinėje Ameri-

koje užtikrinti apjungia 21 
punktą ir liečia nepuoliino 
.susitarimą, ginkluotųjų pajė
gų dydžio apribojimą, sveti
mų karinių patarėjų panaiki
nimą ir eilę kitų dalykų.

Nikaragvos užsienio reika
lų ministras po to susitikimo 
įvykusioje spaudos konferen
cijoje pareiškė, kad jis buvęs 
“truputį apstulbintas” to su
sitikimo staigumu ir norįs ži
noti, kiek tikrovėje JAV yra 
pasirengusios respektuoti 
Nikaragvos apsisprendimo 
teises. Aiškindamas, jog Ni
karagva visados norėjusi at
viro, tiesioginio ir konstruk
tyvaus dialogo su JAV, jis 
reiškė viltį, kad pasitarimai 
ateityje prives prie santykių 
sunormalėjimo tarp abiejų 
vyriausybių.

Nepaisant to susitikimo, 
prez. Reagan ir toliau verčia 
Kongresą paskirti daugiau 
lėšų antisandinistų sukilė
liams remti. Dar šią savaitę 
Kongresas pradės tą klausi
mą diskutuoti.

Praha. — Čekoslovakijos 
vyriausybė pareikalavo, kad 
du D. Britanijos diplo: 
dviejų savaičių laikotarpyje 
paliktų šalį. Manoma, k 
“atsilyginimas” už tai 
pereitą mėnesį britai išvarė 
du Čekoslovakijos dip 
tus neva už nediplomatišką 
veiklą.

matai

ad tai
kad

loma-

Danijos

Kas norėjo nužudyti 
antisandinistų vadų?

Copenhagen.
užsienio reikalų ministerija 
pranešė, kad asmuo, turėjęs 
danų žurnalisto Per Anker 
Hansen pasą, kuris buvęs 
prieš keletą metų pavogtas 
iš tikrojo žurnalisto Hansen, 
greičiausia yra atsakingas už 
bombos padėjimą, sprogusią 
gegužės 30 d., kai antisandi
nistų vadas Ed en Pastora 
Gomez turėjo spaudos konfe
renciją Nikaragvos teritori
joje. Sprogimo metu žuvo du 
spaudos atstovai ir penki 
antisandinistai partizanai. 
Pats vadas Pastora sužeistas 
ir šiuo metu gydomas Cara
cas, Venezueloje. Tuo tarpu 
dar neaišku, kas iš tikrųjų tą 
bombą padėjo. Sandinistai 
Nikaragvoje iš karto skelbė, 
kad ją padėjo Amerikos Cen
trinė Žvalgyba, nes antisan
dinistų vadas Pastora fiesąs 
sukalbamas dėl visų antisan
dinistų apsijungimo jos vado
vaujamai kovai prieš Nika
ragvos revoliucinį režimą.

Prisaikdino
San Salvador 
prezidentą

San Salvador. — Birželio 1 
d. čia prisaikdintas naujasis 
šalies prezidentas Jose Na
poleon Duarte, kuris savo 
inauguracinėje kalboje paža
dėjo sugrąžinti tautą prie 
taikos, ryždamasis išeiti į 
atvirą kovą prieš įvairius 
ekstremistus ir valdžios pikt- 
naudojimą.

Nors savo rinkiminėje 
kampanijoje Duarte buvo 
kritikavęs Salvadoro kariuo
menę, o dabar jis tą kariuo
menę gyrė, tardamas, kad 
savo perversmu 1979 m. ji 
pradėjusi demokratijos pro
cesą.

Prez. Duarte oponentai at
virai kalba apie JAV paramą 
jo išrinkime, o katalikų galva 
arkivyskupas Arturo Rivera 
y Damas siūlosi tarpininkau
ti tarp vyriausybės ir sukilė
lių, bendro kelio beieškant. 
Prez. Duarte, kaip iš jo 
kalbų matyti, nesiruošia da
lintis valdžia su jų atstovais.

Stiprėja nusistatymas 
prieš JAV raketas I

Madrid. — Daugiau kaip i atidėti JAV branduolinių 
100 tūkstančių žmonių oirže- ketų dislokavimą Olandijoje, 
lio 3 d. žygiavo sostinės 
centre, reikalaudami, k 
panija išstotų iš NAJ 
panaikintų sutartį, pagal ku
rią keturios bazės išnui 
jamos Amerikai. De
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Protesto demonstracijos lydi 
Amerikos prezidentą Reagan Europoje

Tokios ir panašios demonstracijos vyko Airijoje ir D. Britanijoje, kai tenai lankėsi 
prez. Reagan. Tūkstančiai žmonių išėjo į gatves, protestuodami prieš Amerikos 
užsienio politiką Centrinėje Amerikoje ir prieš jos branduolines raketas, dislokuojama 
NATO blokui priklausančiose Europos valstybėse.

dėjusios pinigais prie sporto 
žaidynių rengimo, patirtų 
dar didesnius nuostolius? 
Kad Amerikos lietuviai dau
giau nematytų lietuvių spor
tininkų pergalių pasaulinėje 
arenoje?

Taigi, antikomunizmas vi
sai aptemdė šiems žmonėms 
protą. Apie kokią nors “mei
lę Lietuvai” aš jau nekalbu.

nė grupė, susidedanti 
kos, ekologijos veikėjų ir 
komunistų.

Socialistas Ispanijos prem
jeras Felipe Gonzalez, 
žada pravesti šalyje refj< 
durną, kad gyventojai pąsisa- 
kytų dėl priklaušyįą 
blokui, pereitą šekmįdienį 
pareiškė, lead Isp 
NATO struktūroje no 
vaus, nors būtų ir priešingai 
nubalsuota. Tai pozicija, pa
naši į tą, kurios laikosi ir 
Prancūzija.

Tas pats premjeras G 
lez pereitą savaitę pi 
Olandijos premjerą Ruud 
Luubers, kuriam pareiškė, 
kad Ispanija sveikina O 
jos vyriausybės Špreijdimą

kuris 
eren-

ATO

anija 
daly-
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Helsinki, Suomijoje, vyks
tančiame Tarptautiniame 
Gydytojų kongrese dalyva
vęs Graikijos premjeras An
dreas Papandreou taip kalba 
prieš NATO. Jis aiškina, kad 
Graikija nedalyvauja NATO 
kariniuose manevruose ir ne
remia nieko, kas eitų prieš 
Graikijos politiką. Jis kelia 
savo planą, pagal kurį Balka
nai būtų paskelbti laisva zo
na nuo branduolinių ginklų. 
Tasai jo pasiūlymas yra su
kėlęs didelį JAV nepasiten
kinimą.

Tuo tarpu kitame pasaulio 
gale, Japonijoje, Yokosoka 
mieste, apie dvidešimt tūks
tančių žmonių dalyvavo de
monstracijose, protestuoda
mi prieš branduolinių raketų 
įvedimą į ten stovinčius JAV 
karo laivus, priklausančius 
Pacifiko laivynui. Tame 
mieste yrą to laivyno vado
vybės vyriausioji būstinė.

London. — Prez. Reagan 
savo pastarojoje kelionėje į 
Europą lankėsi Airijoje, D. 
Britanijoje ir trumpam buvo 
nuskridęs į ’PraUcūziją, kur 
dalyvavo kartu su kitais II 
Pas. karo alijantų vadovais 
Normandijos invazijos 40 
metų sukakties minėjime.

Jis pradžioje tris dienas 
praleido Airijoje, kur jis 
priėmė garbės daktaratą, 
jam suteiktą tautinio univer
siteto, lankė savo senuolių 
kaimelį, dalyvavo jo garbei 
surengtame Airijos ministro 
pirmininko bankete ir pasakė 
kalbą Airijos parlamente.

Nepaisant jo “airiškos” kil
mės ir to fakto, kad jis yra 
didvalstybės prezidentas, 
airiai, šalia oficialaus vyriau
sybės mandagumo, parodė ir 
savo tikrąjį veidą. Visur jį 
lydėjo demonstracijos, nors 
gal daugelio jų jis nė nema
tė, jauniems ir seniems 
airiams protestuojant dėl 
Amerikos politikos Centrinė
je Amerikoje ir dėl branduo
linio ginklavimosi.

Prieš JAV prezidentą ypač 
aiškiai pasisakė airių katali
kų bažnyčios atstovai, p pat
sai bažnyčios galva — arki
vyskupas net buvo išvykęs iš 
šalies.

Panašiai prez. Reaganą ig
noravo ir Galway mieste 
katalikų vyskupas Eamon 
Casey, atsisakydamas daly
vauti iškilmėse universitete, 
aiškindamas, kad jis negalįs 
prisiversti pagerbti vadą vy
riausybės, kuri remia žmog
žudžius. Šis vyskupas yra 
dirbęs ir keliavęs Salvadore, 
kur airiai turi daug misijo- 
nierių.

Religinės ir kairiųjų veikė
jų grupės ir branduolinio 
ginklavimosi priešininkai, su 
gausiais plakatais ir daugelis 
veidus išsitepę dažais, pri
menant kaukuoles, buvo 
svarbiausi prez. Reagano po
litikos kritikai.

Ant galo prezidentui uždė
jo ir pats Airijos premjeras, 
jo garbei suruoštame banke
te priminęs Airijos ryšius su 
Salvadoru ir pareiškęs, jog 
Airijos žmonės nori, kad 
Centrinės Amerikos proble
mos būtų sprendžiamos pa

čių tautų, gyvenančių tame 
regione.

D. Britanijoje prez. Rea
gan su žmona Nancy pietavo 
su karaliene -Elžbieta'ir* jos 
vyru princu Pilypu, susitiki
nėjo su premjere Thatcher, 
pagaliau birželio 7-9 dieno
mis dalyvavo viršūnių ekono
minėje konferencijoje kartu 
su D. Britanijos, Kanados, 
Prancūzijos, Fed. Vokietijos, 
Italijos Japonijos atstovais.

Šį sekmadienį jis bus jau 
sugrįžęs namo, o spauda ir 
kitos masinės informacijos 
priemonės vertins jo pasieki
mus ir svarstys, kiek nuveik
ta pačios Amerikos labui ir 
kiek paties prezidento Rea
gano naudai, Reagano, kuris

šį rudenį tikisi būti išrinktas 
antrai kadencijai.

Politiniai stebėtojai tvirti
na, kad visose savo kalbose, 
kurias prez. Reagan pasakė, 
viešėdamas Europoje, jis 
dažnai užsiminė ir Tarybų 
Sąjungą, kartais geruoju, 
bet dažniausiai bloguoju, vis 
ją kaltindamas dėl nenoro 
sugrįžti prie pasitarimų stalo 
ir tęsti derybas dėl nusigin
klavimo. Bet prez. Reagan 
nieko naujo nepasiūlė Tary
bų Sąjungai, kuri savo atsto
vus atšaukė iš pasitarimų, 
kai JAV pradėjo dislokuoti 
Vakarų Europoje savo bran
duolines raketas, ir kuri da
bar žada sugrįžti, jei tos 
raketos bus išmontuotos.

,r

Taip II alšinami streikuojantys
angliakasiai Anglijoj

Pereitą savaitę tūkstančiai streikuojančių britų angliakasių 
susirėmė su policija prie kasyklų Yorkshire vietovėje. Jau 
trys mėnesiai, kai angliakasiai streikuoja ir galo dar 
nematyti. Jie protestuoja dėl vyriausybės politikos uždary
ti pelno nenešančias kasyklas. Dėl to jau tūkstančiai 
angliakasių neteko darbo ir dar tūkstančiai neteks.
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Airija ir Olandija
Reikia pasakyti, kad pasipriešinimas Reagano karinei 

politikai darosi vis stipresnis pasauliniu mastu. Paskutiniu 
laiku tame pasižymėjo du Europos kraštai — kiekvienas 
skirtingu būdu, bet abu labai efektinai: Airija ir Olandija.

Kaip žinia, Reaganas yra airių kilmės amerikietis. Tai 
mūsų šalyje ne retenybė — spėjama, kad net ketvirtadalis 
Amerikos gyventojų yra airių kilmės arba bent turi 
airiško kraujo. Reaganas, sakoma, yra grynai airių kilmės, 
jo proseneliai atvyko iš Airijos, jo pavardė airiška ir t. t.

Reaganas paprastai neprisimena apie savo airišką kilmę. 
Jis retai pasisakydavo apie padėti Šiaurinėje Airijoje, jis 
niekad nerėmė Airijos žmonių kovų už savo laisvę. Kaip tik 
atvirkščiai, jis yra ir buvo artimas britų konservatorių 
simpatikas ir jis dabar palaiko labai glaudžius santykius su 
ultra-konservatyve premjere Thatcher.

Bet dabar Reaganas nusprendė Vykti Airijon kaip i savo 
protėvių šalį. Buvo ištyrinėta tiksliai, iš kokio kaimo buvo 
kilęs jo prosenelis, buvo pradėta akcija prirengti jam 
iškilmingą sutikimą kaip “sugrįžusiam Airijos sūnui” . . . 
Reaganas ir jo patarėjai manė, kad tas vizitas nepaprastai' 
sustiprins jo prestyžą airių kilmės amerikiečiuose .... Bet 
išėjo visai atvirkščiai. Airijos taikos judėjimas sukruto ir 
prirengė tokį sutikimą, kokio jis nesitikėjo — kai Reaganui 
buvo įteiktas garbės daktaro laipsnis Trinity universitete 
Dubline, geras skaičius studentų demonstratyviai sudegino 
savo diplomas: kai Reaganas važinėjo Dublino gatvėmis, 
apie 10,000 demonstrantų pritvindė centralines gatves: kai 
Reaganas lankėsi Gallway mieste, vietinis arkivyskupas 
atsisakė jį priimti, aiškindamas, kad, kaip geras katalikas, 
jis pritaria tiems katalikams Salvadore, kurie kovoja prieš 
priespaudą. Jis net pažymėjo, kad jis buvo Salvadoro 
vyskupo Romero draugas — o Romerą nužudė ultradeši
niųjų teroristų gaujos . . .

Vyriausias Airijos katalikų dvasininkas demonstratyviai 
išvyko į užsienį kaip tik tą savaitę, kuomet Reaganas 
atvažiavo į Airiją. Visa eilė parlamento deputatų nedalyva
vo parlamento posėdyje, kuriame Reaganas kalbėjo. Ir, lyg 
to neužtektų, oficialiame bankete Airijos premjeras gan 
atvirai kritikavo Reagano politiką Centralinėje Amerikoje, 
visai panašiai, kaip Meksikos prezidentas de la Madrid 
kritikavo Reaganą bankete Washingtone.

Atrodo, kad Reagano kelionė į Airiją jam daugiau 
pakenks, negu padės. Reaganas tikėjosi, kad Airija jį 
priims, kaip priėmė savo laiku kitą airiškos kilmės 
Amerikos prezidentą: John Kennedy — su entuziazmu ir 
meile. Reaganas buvo priimtas ne kaip airis, o kaip karo 
kiršintojas.

Antras Europos kraštas, kuris parodė Reaganui, koks 
didelis nepasitenkinimas vyrauja Europoje jo politika, yra 
Olandija. Olandijos valdžia toli neradikališka — ji faktinai 
yra konservatyvių ir vidurkelio partijų koalicija. Bet tai 
valdžia, kuri turi paisyti, koks yra žmonių sentimentas, o 
Olandijos gyventojai beveik kaip vienas žmogus stoja prieš 
Reagano politiką, prieš naujų branduolinių ginklų lokavimą 
Vakarų Europoje.

Olandijos valdžia dabar nutarė bent laikinai neleisti 
amerikiečiams lokuoti naujų branduolinių ginklų jos 
teritorijoje. Olandija iki šiol buvo tvirta NATO narė ir 
artima JAV sąjungininkė. Ji dabar pasuko kitu keliu, nes 
taip diktuoja žmonių nuotaikos.

Shultzas Nikaragvoje
Mūsų valstybės sekretorius Shultz staiga apsilankė 

Nikaragvoje ir tarėsi su revoliucinės sandinistų valdžios 
vadovais. Daug kas negali šio žingsnio suprasti: tik diena 
prieš mūsų valstybės sekretoriaus kelionę prezidentas 
Reaganas vadino Nikaragvos valdovus “Kubos agentais”, 
“Sovietų atstovais” ir t. t. Ir štai staiga jq užsienio reikalų 
ministras nuvyksta, susitinka su tais “baisiai raudonais” 
vyrais ir sugrįžęs aiškina, kad jis patenkintas, kad tokių 
susitikimų reikia ir ateityje.

Kas čia įvyko? Argi Reagano administracija staiga 
pakeitė savo nusistatymą link liaudiškos, demokratinės 
Nikaragvos? Ne, nusistatymas nepakeistas. Washingtonas 
lieka pasiryžęs kaip nors nuversti Nikaragvos režimą: 
pagalba interventams plaukia gausiai, užpuolimai tęsiami, 
sabotažas auga. Bet Shultzo kelionė turėjo kitą tikslą: 
Washingtonas nori parodyti, kad norima susitarti su 
Nikaragva. Shultzo apsilankymas tarnauja tam tikslui, — 
dabar galima sakyti: mes bandėme su jais susitarti, pats 
sekretorius buvo nuvykęs, ką dąugiau mes galime daryti?

Bet ką Shultzas sakė Nikaragvos vadovams? Jis jiems 
pastatė reikalavimus, kurie negali būti priimti, jis 
reikalavo, kad nikaragviečiai įvestų “demokratinę santvar
ką pagal JAV stilių — įsivaizduokime, Reaganas mokina 
Nikaragvos* laisvės kovotojus, ką reiškia demokratijai Jis į 
taipgi reikalavo, kad Nikaragva sustabdytų ginkluotos 
paramos davimą Salvadoro kairiečiams. Bet tai hipokritiš- 
kas reikalavimas. Washingtonas puikiai žino, kad Nikarag
va vos vos turi pakankamai ginklų, bent save apginti — 
kaip ji dar gali maišytis Salvadoro reikaluose?

Shultzo kelionė buvo farsas, bandymas apgauti pasaulinę 
nuomonę.

TIESA PRASISKVERBIA
Gal nėra šalies pasaulyje, 

apie kurią būtu tiek mėld 
prirašyta komercinėje bur
žuazinėje Amerikos spaudo
je, kaip Kuba. 
Kuboje nuolat 
kaip “pilkas”, “ 
tas”, “nuobodus’ 
tas”, “militarizuo 
do pilnas” ir dar 
laiks nuo laiko tėi 
skverbia. Taip at 
lio 4 dieną, kuomet j 
B. Treaster reportažas7 apie 
Kubą tilpo N 
“Timese”.

Pirmiausia Treaster 
Havanos gyvenimo vaizdą, 
kaip tai įprasta Amerikoj 
spaudoje: miestas esąs i 
automobiliai neskuba, 
kiek apšepę . . . Bet 
jis prideda:

“Kubos valdžia sake, kad 
sostinė neblizga, peš ji išlei
džia pinigus, kad staty J mo
kyklas ir ligonines provinci
joje. Pradedant 1959 lietais, 
kuomet Fidel CaStro 
valdžią, neraštingumai 
beveik eliminuotas Kul 
sveikatos spaugos si 
ten yra viena geriausių pa
saulyje.”

Įsigalvokime, ką “Times” 
reporteris pripažįsta: tik 
prieš 25-erius metus Kuboje 
vyravo neraštingumas, skur
das ir ligos, panašiai kaip 
kituose Lotynų Amerikos 
kraštuose. O dabar Kuba 
tais atžvilgiais stovi tarp 
pirmųjų pasaulyje! .

Bet tai dar ne viskas. 
Treaster primena, kad 'Rea
ganas neseniai kalbėdamas 
per radiją i į Kubos žptionės 
pasakė: Ę

“Nežiūrintį masyvių subsi
dijų iš užsienio (suprask 
TSRS), jūsų valdžia neįsten
gia aprūpinti jus ir jūsų 
šeimynas pačiais būtiniau
siais dalykais.”

Treaster tam Reagano pa
sisakymui priešpastato, ką 
jam pasakė vienas Vakarų 
diplomatas (jis ‘ nepaduoda 
šalies. Manoma, kad tai ame
rikietis, kuris dirba specialių 
interesų sekcijoje kaip Amę- 
rikos diplomatas Havanoje, 
bet nenori paduoti savo pa
vardės). Tas sakė:

“Tas netiesa. Jie neturi 
moderniškiausių TV aparatų 
arba naujausių automobilių. 
Bet niekas nebadauja. . {To 
negalima pasakyti apie Jung
tines Valstybes (suprask: 
kur yra badaujančių)”

Diplomatas pridėjo: į
“Eilinės kubiečio įeigoš yra 

tik $1,000. Bet ko yra, viskas 
padalinama lygiai tarp žmo
nių pagal racijonavimo siste
mą. Kas pamatiniai jiems 
reikalinga, to kubiečiai turi.*’ 

Komentarų nereikia.
KOMUNISTAI APIE 
IRANĄ

Kanados Komunistų parti
jos laikraštyje “Canadian 
Tribune” tilpo pasikalbėji
mas tarp to laikraščio bend-
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radarbio ir Irano Tudeh 
(“Liaudiės” v arba “Masių”) 
partijos atstovo. Čia mes 
susumuosime Irano komunis
tų (Tudeh) nuopiohę apie 
dabartinę padėtį toje šalyje:

Kuomet revoliucija įvyko 
Irane 1979-ais metais, ją 
įvykdė įvairių klasių koalici
ja. Per pirmuosius metus 
revoliucija tęsė savo akciją, 
bet paskui prasidėjo sustin
gimo, ir dar vėliau reakcijos 
ir grįžimo į praeitį periodas. 
Revoliucijos pradžioje isla
miška klerikalija Irane sto
vėjo pažangos pusėje, bet ta 
klerikalija buvo savo ruožtu 
pasidalinusi į įvairias tenden
cijas. Su laiku klerikališkas 
elementas įstengė perimti 
galią,jo su laiku pats konsęr- 
vatyyiškiausias klerikalijos 
spardąs perėmė vadeles.

Per ilgoką laiką kairiečiai 
(Tudeh), bandydami palaiky
ti tautinę anti-imperialistinę 
vienybę, nekritikavo pakan
kamai stipriai klerikalinę va
dovybę, bet, kai pasidarė 
aišku, kad prieš kairiečius 
valdžia kovoja beveik tokio
mis pat priemonėmis, kaip 
Šachas, apie bendradarbiavi
mą jau negalėjo būti kalbos.

Ar Irano dabartinė valdžia 
yra neturalistinė? Chomeinis 
dar vis sako, kad jis stoja 
prieš “visus imperializmus” 
ir po tuo apibūdinimu jis 
supranta ir TSRS ir JAV. 
Bet faktinai dabartinė Irano 
valdžia vis labiau artėja prie 
JAV, nors tas daroma pasa
lomis, netiesioginiai: Cho- 
meinio valdžia vis gerina 
santykius su Japonija, Pakis
tanu ir kitais JAV sąjungi
ninkais.

Kaip apie karą su Irako 
respublika?

Tudeh laikosi nuomonės, 
kad tas karas visai nepateisi
namas ir kad Irano ir Irako 
žmonės jį turėtų kuo grei
čiausiai baigti.

PASTEBĖTA klaida I
Kartais reikia pastebėti sa

vo klaidas ir jas pataisyti. 
Tokia klaida pasirodė mūsų 
laikraščio gegužės^ 25-os lai
doje. Ten žinioje apie Willie 
Brandto išrinkimą į Vakarų 
Vokietijos Socia-demokratų 
partijos vadus pasakyta:

“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 dešiniųjų gru
puotes, tokius, kaip pvz. 
anti-NATO žaliųjų partiją ar 
kitas.”

Klaida tame, kad Žalieji 
(“Die Gruene”) apibūdinti 
kaip kraštutiniai-dešinė gru
pė, o ji tokia nėra (ji taipgi 
nėra “kraštutiniai kairi”) — 
ji koaliciją taikos, ekologijos 
ir moterų teisių šalininkų, 
smarkiai kovoja už nusigin
klavimą ir dažnai kooperuoja 
su kairiečiais.

Paukščiai
Ten paukščiai tarsi dvasios skrenda. 
Toli — vos vos nujaučiami. 
Nelaukiami. Nekenčiami.
Kažkur, dulkėtam pažemy, 
Palikę riksmą — kaip skeveldrą.

Gal paukščiai atleidimo geidžia 
Už žemę, perskeltą perpus, 
Sprogimų išverstus kapus, 
Neišsiskleidusius lapus, 
Už tai, ko niekas neatleidžia. 

A
į

Juk paukščiai nuo ftfda užkimo. 
Kai plunksna buvo nešvelni, 
Kai staugė šunys alkani, 
KaiK nežinojai, kur 0ini 
Ir kur ieškoti sutikimo.

Tie paukščiai tyliai tarsi dvasios** 
Praskris, aš tau sakau, praskris. 
Dabar, kai visko vidurys, 
Jie neišdrįs, jie neišdrįs, 
Ir tu daugiau neišsigąsi.

R. Skučaitė

Vilniaus V. Kapsuko universiteto Serbieviejaus kiemely
je susirinko daugiau kaip du šimtai filologijos fakulteto 
studentų į iškilmingas diplomantų palydas. Apie 80 
procentų šios laidos absolventų gavo paskyrimus į miestų 
ir rajonų vidurines mokyklas.

Nuotraukoje: Filologijos fakulteto diplomantų iškilmin
gos palydos. A. Sabaliausko nuotrauka

DARBININKŲ KOVOS - 
DARBO UNIJŲ VEIKLA

darbininkų uniją, 
angliškai kaip

mėnesį kompanija 
kad ji atsisako

KAIP BOSAI BANDO . . .
Marcus Hook yra mažas 

miestelis Pennsylvanijos val
stijoje, miestelis, kuris be
veik išimtinai apgyventas 
vienos pramonės darbininkų: 
didžiulės Sun Oil Refinery, 
aliejaus-naftos apdirbimo 
įmonės, kurios darbininkai 
iki visai neseniai buvo suor
ganizuoti į gan pajėgią Naf
tos, Chemikalų ir Atominės 
energijos 
žinoma 
0CAW.

Sausio 
paskelbė,
pakelti darbininkų algas 
dviem nuošimčiais, kaip tai 
daroma kitose tos. pramonės 
šakos įmonėse. Vietoje to 
kompanija štai ką pasiūlė:

1. Kompanija turi teisę 
samdyti naujus darbininkus, 
kuriems bus duodamos nau
jos klasifikacijos. Nors klasi
fikacijos turės kitokius pava
dinimus, darbas bus maž
daug toks pat. Skirtumas 
algoje — kur dabar darbinin
kas uždirba $11.95 į valandą, 
naujas darbininkas gaus tik 
$5, tai yra, mažiau negu 
pusę!

2. Kompanija turi teisę: 
samdyti “laikinus darbinin
kus”, jaunuolius, kurių algos 
bus žemesnės negu naujųjų 
suaugusių darbininkų. Kom
panija tokius jau samdo per 
keleris metus. Kai jie atidir
ba pusę meti|, po kurių jie 
pagal sutartį turėtų tapti 
unijos nariais, jie atleidžiami 
iš darbo, ir po savaitės kitos 
vėl samdomi....

3. Darbininko darbo metai
kompanijoje dabar skaitomi 
nuo tos dienos, kuomet jis 
pradėjo dirbti bet kokioje 
fabriko dalyje. Sun Oil refi
nery nori tą pakeisti, kad 
darbo ilgis (senoritatas) būtų 
skaitomas pagal darbą tam 
tikrame skyriuje. Tas reiš
kia, kad kompanija pagal 
savo nuožiūrą gali perkelti 
darbininką iš vieno skyriaus 
į kitą, tikslu panaikinti jo 
senioritetą. 0CAW unija į 
tuos kompanijos užmojus at
sakė streiku. Streikuoja 950 
darbininkų, įskaitant jaunuo
lius, kurie dar nepriklauso 
unijai: kompanijai nepasise
kė suskaldyti darbininkų jė
gas pagal amžių. Kompanija 
naudoja visokius metodus, 
norėdama įbauginti darbinin
kus. Didžiuliai video-aparatai 
nuolat fotografuoja pikietus. 
Sakoma, kad kompanija įren
gė slaptose vietose elektri
nius mikrofonus, kad ji galė
tų girdėti, ką darbininkai 
kalbasi tarpusavyje. Apie > tą 
vienas streikierys taip išsi
reiškė: ■ 1

“Jie nori klausytis mūsų 
pasikalbėjimo? Tegul, —- jie

išgirs nemažai keiksmų, 
kreiptų prieš juos. Išgąsdinti 
jie mūsų neišgąsdins. Aš čia 
dirbau 40 metų, mačiau daug 
kovų. Bet dar nepasenau. 
Dar galiu pakovoti kaip ge
ras, unijistas . . .
MOTERYS KASYKLOSE

Birželio 22-ą dieną Charles- 
tone, West Virginijoje, atsi
darys šeštas iš eilės Jungti
nių Valstijų moterų angliaka
sių suvažiavimas. Šalyje da
bar yra 3,772 moterys, ku
rios dirba požemyje, kasyk
lose. Pirma moteris pradėjo 
dirbti požemyje 1973-ais me
tais. Iki to laiko moterų buvo 
kasyklų kompanijose, bet jos 
dirbo, virš žemės, dažniausiai 
kaip raštininkės. 1973 metais 
moterys išsikovojo teisę 
dirbti požemyje, kas reiš
kia — gauti aukštesnes al
gas.

Dabar moterys dirba ang
lies, druskos ir akmens ka- 

. syklose, valdo sprogdinįmo 
įrankius ir visame kaime 
dirba šalia vyrų. Moterys 
kasėjos priklauso prie bend
rųjų unijų, bet jos turi ir 
nuosavas organizacijas. Kon
ferencijos rengėja Mary 
Anne štai kaip aiškina reika
lą turėti nuosavą organizaci
ją:

“Reikia atsiminti, kad mes 
turime kovoti ne tik prieš 
savininkus, kaip tai kovoja 
visi darbininkai, bet ir prieš 
tuos atsilikusius vyrus kasė
jus, kurie nenori mus trak
tuoti kaip lygias, kurie daž
nai mus pašaipo, pajuokia. 
Mes šalia to turime ir savo 
specialius reikalavimus kom
panijoms vaikų gimdymo at
sitikimais, sveikatos reika
lais. Mes taipgi norime palai
kyti ryšius su kitų šalių ka
sėjomis.

Kaip praneša laikraštis 
“Daily World”, dvi Amerikos 
kasėjos, M. A. Cabage ir Joy 
Huitt, lankėsi Tarybų Sąjun
goje, kur lankė kasyklas. 
Amerikietės priėjo išvados, 
kad tarybinės kasyklos yra 
saugiausios pasaulyje. Jos 
taipgi apsilankė Indijoje, kur 
susitiko su kasėjais ir kasėjo
mis. S.

Maskva. Tasso agentū
ros žiniomis antroje birželio 
pusėje su oficialiu vizitu čia 
lankysis Prancūzijos prezi
dentas Francois Mitterrand. 
Manoma, kad su TSRS vado
vais jis aptars dabartinę 
tarptautinę politinę padėtį, o 
svarbiausia klausimus dėl 
nusiginklavimo pasitarimų 
atnaujinimo tarp JAV ir 
TSRS. Panašius klausimus 
aptarė ir čia anksčiau vizita
vusieji Italijos ir Fed. Vokie
tijos užsienio reikalų minis
trai. i

nu-

reikalų minis-

Ko siekia Reagano 
administracija■

Senatorius G. Kartas vie
noje iš savo paskutinių kalbų 
pasmerkė dabartinį agresy
vų militaristinį Washingtono 
kursą. Sis Amerikos politinis 
veikėjas, siekiąs iškelti savo 
kandidatūrą į JAV preziden
to postą nuo demokratų par
tijos, nurodė, kad R. Reaga
no administracija “torpedavo 
ginkluotės kontrolės kursą”. 
Jis pasisakė už tai, kad 
Jungtinės Valstijos įsiparei
gotų nepanaudoti branduoli
nio ginklo pirmosios, kad 
būtų nutrauktas ginklų kūri
mas ir naudojimas, plečiami 
kultūriniai ir moksliniai mai
nai tarp JAV ir TSRS. G. 
Hartas pareikalavo, kad Wa
shingtonas atsisakytų “grasi
nimų retorikos” Tarybų Są
jungos atžvilgiu.

Tačiau reikalas iš esmės 
liečia ne “grasinimų retori
ką”. Washingtono politinių 
veikėjų pareiškimai tarptau-
tiniams klausimais su aiškiai 
militaristiniais tonais atspin
di tikrąją JAV politiką. Pa
vyzdžio neturinčiomis Ame
rikos ginkluotės kūrimo pro
gramomis siekiama įgyti ka
rinės jėgos pranašumą ir pa
naudoti ją primetant kitiems 
savo diktatą. Grenada, Liba
nas, Centrinė Amerika — 
akivaizdūs šios plėšikiškos 
politikos pavyzdžiai. JAV 
ketina panaudoti jėgą ir kito
se vietose, paskelbdamos iš
tisus geografinius rajonus 
savo “ypatingų strateginių 
zonomis, kurdamos interven- 
cionistines formuotes, spe
cialias karines vadovybes 
Artimiesiems ir Vidurinie- 
siems Rytams, Karibų jūrai 
ir taip toliau.

Washingtone neslepiama, 
kad JAV ruošiasi branduoli
niams karams — ribotiems ir 
ilgiems, ketina pirmosios pa
naudoti branduolinį ginklą, 
kuria beprotiškus planus, 
kaip nugalėti branduoliniame 
susidūrime. Dabartinė Ame
rikos administracija tęsia 
kursą į naujų, vis modernes
nių ginklų sistemų kūrimą. 
Didžiulės sumos skiriamos 
gaminti tokioms ginkluočių 
rūšims, kaip “MX”, “MI- 
DŽITMEN”, “Traident-2”. 
Vakarų Europoje pagreitin
tais tempais dislokuojami 
pirmojo smūgio ginklai, ra
ketos “Peršing-2” ir sparnuo
tosios raketos. Washingto
nas siekia ir kosmosą pada
ryti agresijos placdarmu, ka
tegoriškai atsisako vesti de
rybas dėl kosminės erdvės 
demilitarizavimo, Kuriamos 
cheminio ir bakteriologinio 
ginklo sistemos. Karinis biu
džetas 1985 metais pasieks 
rekordinę sumą — 313 mili
jardų dolerių, tai yra 2-2,5 
karto daugiau nei prieš tre
jus metus!

Visi šie faktai liudija apie 
militaristinį dabartinės Wa
shingtono administracijos 
kursą, kuris gresia taikai, 
visų tautų saugumui.

Vladas Burbulis

Harare. — Zimbabvės in
formacijos ministras Nathan 
Shamujarira pranešė, kad 
vyriausybė kels teismo bylas 
tiems užsienio žurnalistams, 
kurie rašo tendencingai apie 
įvykius šalyje. Pastaruoju 
metu užsienio spauda skelbė, 
kad vyriausybės kariuome
nės daliniai žiauriai susidoro
ję su sukilėliais pietvakarių 
Matabeleland provincijoje.

Peking. — Kinijos gyny
bos ministras Zhang Aiping, 
prieš išskrisdamas vizitui į 
Ameriką, spaudai pareiškė, 
kad jo kelionės tikslas esąs 
geresnių santykių užmezgi
mas su Amerika ir jos ka
riuomene. Tai jo atsakomasis 
vizitas Amerikai. JAV gyny
bos ministras Caspar W. 
Weinberger Kinijoje lankėsi 
pereitą rudenį.
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Atsimini II ai iš Antrojo fronto Mirė Zigmas J anuškevičius TARYBŲ LIETUVOS KULTŪRINĖ KRONIKA

Rašau lygiai 40 metų po to 
puikaus ryto, kuomet dienai 
auštant atbudau kur nors 
Pietinėje Anglijoje ir sužino
jau, kad pagaliau, pagaliau, 
o tiek atidėliojimo ir delsimo, 
antras frontas atidarytas . . . 
Sakau “kur nors”, nes mes, 
eiliniai kareiviai, tikslios vie
tovės nežinojome — mes bu
vome netoli jūros kranto 
(nors jūros nematėme, bet 
sūraus vandens artimumas 
jautėsi ore). Mūsų stovykla 
susidėjo iš palapinių, mažes
nių ir didesnių, ir mes žinojo
me, kad invazija ne užu 
kalnų, — stovykla buvo 
irengta, lyg mes joje būsime 
tiljL dieną kitą. Per paskuti
nes kelias dienas mūsų bata
lionas gavo tam tikrą užduo
tį: stovykla buvo apsupta 
spygliuotomis vielomis, mes 
gavome griežtą įsakymą ne- 
sikabėti su civiliniais žmonė
mis, kurie prisiartintų. Be
veik pusė bataliono stovėjo 
sargyboje, o likusieji, vy
riausiai puskarinkiai ir leite
nantai, darbavosi vienoje di
delėje palapinėje, kurioje bu
vo išpakuojamos didžiulės 
sunkvežimių atvežtos dėžės. 
Mes matėme tuos . pačius 
sunkvežimius išvežant kaž
kokius mažus pakelius. Tik 
vėliau, kai mes jau buvome 
Normandijoje, mums buvo 
išaiąjdnta: mes, kaip sapiorų 
batalionas, gavome užduotį 
sortuoti ir dalinti į atskirus 
pakelius karo lauko žemėla
pius, kurie paskui buvo išda
linti “pirmos bangos” invazi
jos kariams . . .

Tad, kai mes atbudome 
ankstyvą birželio 6-os rytą 
mes tuojau supratome kas 
vyksta: galingas ūžesys atėjo 
iš dangaus, kur puikiose for
macijose šimtai ir šimtai ke- 
turmotorinių lekiančių tvir
tovių traukė į Pietus, į Eun> 
pos kontinentą. Ne, čia jau 
ne paprastas bombardavi
mas — čia kas kita — čia — 
antras frontas! Mano širdis 
plakė džiaugsmu: fašistai, 
kurie pavergė mano gimtąją 
šalį, fašistai, kurie nužudė 
man artimiausius žmones, fa
šistai, kurie bandė užgesinti 
visus kultūros žiburius Euro
poje, kurie sukūrė Aušvicus, 
Maidenakus, krematorijas, 
getus, dabar gaus dar kitą 
smūgį. Taip, žinojau, kad jų 
nugarkaulis jau palaužtas, 
kad tą per savo viršžmogišką 
pasiaukojimą pasiekė tarybi
nė liaudis, bet štai, štai 
dabar ir mes prisidėsime 
prie piktojo slibino prie bai
gimo!

Aš žiūrėjau į mano drau
gus kareivius, kurie visi jau 
buvo išlindę iš palapinių. Jie 
stovėjo ir su nuostaba žiūrė
jo į blizgančius bombonešius, 
kuriems galo nesimatė. Aš 
žinojau, ką galvoja keli mano 
artimi draugai, kurie aiškiai 
anti-fašistiniai nusiteikę. Bet 
ką galvoja kiti? Ką jie jau
čia? Juk, gal rytoj, gal poryt 
ir mes eisime “skersai kana
lą”, kaip mes sakėme — juk 
mes ne pajūrio kurorte . . 
Bet visų veidai nušvitę . . . 
per pasikalbėjimus sužino
siu, ką jie konkretiškai gal
voja . . .

Invazija ar ne invazija — 
armija turi savo rutiną: su
švilpia švilpukai, pasigirsta 
seržantų įprastos bliaunamos 
komandos “Fall in!” (žodiškai 
“įpulk” — kas reiškia — 
susirikiuok). Išsirikiuojame. 
Pirmas seržantas perskaito 
kasdieninę informaciją: pir
ma kuopa sargyboje, visi 
lieka stovykloje, antros kuo
pos viena grandis turės ap
valyti lauko virtuvę lyg in
spekcijai — viskas turės švy
tėti kaip sidabras. Kaip sida
bras?

“Seržante, juk puodai juo
di . . .” nedrąsiai prabyla 
vienas antros kuopos eilinis.

“Kai aš įsakau, kad blizgė
tų kaip sidabras, ir juodi

puodai blizgės kaip sida
bras ...”

Su armijos logika nesigin
čysi. Mūsų nuotaika nupuola. 
Mėlyną dangų dar skrodžia 
lekiančių tvirtovių eskadri
nės, Normandijos pakraš
čiuose jau neabejojamai 
įniršusios kovos, o čia mes 
turime klausytis kvailo ser
žanto . . . Bet štai seržanto 
vietą užima mūsų pulkinin
kas, žilstantis tėviško veido 
žmogus. Jis sako:

“Na vyrai, nusibodo šalta, 
drėgna Anglija, ar ne? Nusi
bodo lietuje pantoninius til
tus statyti ir ardyti, nusibo
do dešimt kartų apie tą patį 
treniruotis, nusibodo laukti, 
ar ne? Gal po dienos kitos 
pasiūlysime jums įdomias pa
kaitas — trumpą bet labai 
sveiką kelionę jūros ore, 
paskui Prancūzijos plia- V žus . . .

Popiet, kas tik gali, klau
sosi radijo. Pranešimai iš 
fronto ne toklfe jau geri. 
Britai pasistūmė kokias dvi 
mylias į sausžemį, bet ameri
kiečiai dar paplūdimyje. La
manše plūduriuoja lavonai. 
Tūlas jaunas generolas pasa
kęs savo kariams: “Boisai, 
mes mirštame plažiuose — 
eikime į krašto gilumą ir 
įnirkime ten ...”

Sekančią dieną mes gavo
me staigų įsakymą per va
landos bėgį susipakuoti ir 
būti pasirengusiems į kelio
nę — mūsų jau laukė paties 
pulko ir dar pridėtinis trans
portas. Sulipame į sunkveži
mius. Manome, kad mus ve
ža į kokį gretimą uostą, bet 
vilstinė važiuoja į šiaurę. 
“Kodėl į šiaurę?” sako prie 
manęs sėdintis kareivis, — 
“Prancūzija pietuose ir būtų 
logiška važiuoti į pietus, bet 
ar tu girdėjai, kad armija 
kada nors būtų buvusi logiš
ka? . . .”

Logika ar ne — sunkveži
miai mus nuveža į Chipenha- 
mo miestelį, gan toli nuo 
Kanalo, o ten mus susodina į 
traukinį, kuris pradeda rie
dėti į pietus. Traukinys ste
bėtinai civiliškas, jaukus, sė
dime patogiai sėdynėse, lyg 
būtume keleiviai, o mūsų 
šautuvai, apranga, kuprinės, 
šalmai, viskas su mumis. 
Bilietų, žinoma, mums nerei
kia, bet britai kondukteriai 
užeina į vagonus, teiraujasi, 
ar mums ko nors reikia. 
“Viskas tvarkoje, vaikinai?” 
klausia senyvas kondukte- 
rius. “Viskas tvarkoje, mes 
tik važiuojame mirti ...” 
atsako kareivis.

Uostas, be abejo South
ampton, nors niekur nesima
to užrašų. Traukinys mus 
įveža tiesiai į uostą, prie pat 
vandens, kur mūsų jau lau
kia laivai, kuriuos armija 
vadina “išlaipdinimo beržo- 
mis” į kuriuos sulipame chaor^ 
tiškai, be jokių patvarkymų 
ir įsakymų, junginiai susi
maišo su kitais junginiais, 
net nežinome, kur mūsų ka
rininkai. Bet, nieko, krante 
susiorganizuosime. Juk pa
plūdimys jau tvirtai mūsų 
rankose, juk vokiečiai jau 
nuvyti nuo pakraščio kalvų, 
iš kurių jų mirtina ugnis per 
pirmą ir antrą dieną sėjo 
mirtį tarp atakuojančių ame
rikiečių.

Mes artinamės prie kran
to. Niekas nieko nesako. Visi 
glaudžiasi prie laivo dugno. 
Iš tolo girdisi artilerija. Van
denyje plūduriuoja lavonai, 
uniformuoti lavonai, lyg tie 
jauni vyrai būtų išėję pa
plaukioti ir užmiršo nusiimti 
uniformas . . .

Štai mes prie pat kranto. 
Kiek čia laivų, baržų, kari
nių, civilinių, krovinių, kelei
vinių, net jachtų — ir jie visi 
įjungti į tą didžiulę akciją: 
atvežti į kontinentą ko tik 
reikia, tikslu toliau nustumti 
“krautus” (vokiečius karei- 

ivius amerikiečiai vadina

Zigmas Januškevičius
Gegužės 26 d., eidamas 

73-uosius metus, staiga mirė 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto narys, res
publikos Aukščiausiosios Ta
rybos deputatas, TSRS me
dicinos mokslų akademijos ir 
Lietuvos TSR Mokslų^ Aka
demijos tikrasis narys, 
TSRS ir Lietuvos TSR val
stybinių premijų laureatas, 
Didžiojo Tėvynės karo daly
vis, Kauno medicinos institu
to rektorius, medicinos 
mokslų daktaras, profesorius 
Z. Januškevičius.

Z. Januškevičius gimė 
1911 m. spalio 3 d. Tbilisyje, 
tarnautojų šeimoje. 1935 m. 
baigęs* Kauno universiteto 
medicinos fakultetą, dirbo 
gydytoju Kuršėnuose, vė
liau — ordinatoriumi Kauno 
klinikoje.

Prasidėjus Didžiajam Tė
vynės karui, Z. Januškevi
čius pasitraukė į Tarybų Są
jungos gilumą, 16-osios lietu
viškosios šaulių divizijos gre
tose kovojo su vokiškaisiais 
fašistiniais okupantais. Išva
davus Lietuvą ir atkūrus 
Kauno universitetą, pakvie
čiamas čia dirbti. 1953 me
tais, įkūrus Kauno medicinos 
institutą, paskiriamas šio in
stituto rektoriumi ir jiTo dir
bo iki pat mirties.

Vadovaudamas Kauno me-

“krautai”, iš vokiško žodžio 
Kraut — kopūstas). Pasi
žvelgus į krantą sunku buvo 
tikėti, kad tik prieš kelias 
dienas čia buvo vokiški pa
truliai. Paplūdimys pilnas tik 
iškrautų tankų, džypų, sunk
vežimių, artilerijos pabūklų, 
pantoninių tiltų dalių, viso
kių mašinų, palapinių dalių, 
didžiulių krūvų konservuoto 
maisto ir taip toliau ir taip 
toliau. Daugybė vyrų dirba 
prie laivų iškrovimo ir artni- 
jos, laivyno, pakraščio sar
gybos uniformos maišosi. Ir 
štai laivas, į kurį lipa Wehr- 
machto kariai — pirmi būriai 
vokiečių belaisvių, kurie sau
gumo vežami į Angliją ....

Kelios savaitės vėliau, 
kuomet mūsų laikomas ruo
žas jau buvo saugus ir, 
kuomet vokiečiai, hujaus-
dami ateitį, pradėjo vis daž
niau pasiduoti, aš su, Wehr- 
machtu gfin gerai susipaži
nau, nes |)uvau perkaltas iš 
sapiorų į specialų vertėjų 
junginį ir man teko vokiečius 
apklausinėti bei su jais kal
bėtis. Antro fronto atidary
mas man davė galimybę sa
vomis akimis matyti vokiško 
fašizmo subliuškimą. Bet ir 
tuo metu, kai buvau Nor
mandijoje, gerai žinojau, kad 
pats mirtinas smūgis
niam žvėriui buvo siiduotas 
Rytuose — Rusijos, Bieloru- 
sijos, Lietuvos, Lenkijos že
mėse. R. B.

fašisti-

dicinos institutui, Z. Januš
kevičius atliko didelį darbą, 
formuodamas jo profesorių 
bei dėstytojų kolektyvą, kur
damas mokymo materialinę 
bazę, rengdamas aukštos 
kvalifikacijos medicinos spe
cialistus. Z. Januškevičius 
aktyviai dirbo praktinį gydo
mąjį darbą, daug prisidėjo 
organizuodamas respublikoje 
profilaktines priemones, 
ypač širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligų srityje.

Z. Januškevičius buvo žy
mus mokslininkas, paskelbė 
daug monografijų ir moksli
nių straipsnių aktualiais me
dicinos mokslo klausimais. 
1967 m. jis išrenkamas TSRS 
medicinos mokslų akademi
jos, o vėliau — LTSR Moks
lų Akademijos tikruoju na
riu. Su Z. Januškevičiaus 
vardu glaudžiai susijęs Tary-^ 
bų Lietuvos kardiologijos 
mokslo suklestėjimas. Jis su1 
formavo kardiologų mokyk
lą, buvo ilgametis Lietuvos 
TSR kardiologų mokslinės 
draugijos pirmininkas. Jo 
iniciatyva prie Kauno medi
cinos instituto įkurta centri
nė mokslinio tyrimo labora
torija išaugo į šiuolaikinį 
Širdies ir kraujagyslių fizio
logijos ir patologijos moksli
nio tyrimo institutą.

Už darbus kardiologijos 
srityje jam paskirtos TSRS 
ir Lietuvos TSR valstybinės 
premijos.

Kaip mokslininkas kardio
logas Z. Januškevičius buvo 
plačiai žinomas Tarybų šaly
je ir už jos ribų, aktyviai 
darbavosi pasaulinėje svei
katos apsaugos organizacijo
je, buvo renkamas Lenkijos 
ir Vengrijos kardiologų drau
gijų garbės nariu.

Z. Januškevičius aktyviai 
dalyvavo visuomeniniame 
politiniame gyvenime. Už 
vaisingą visuomeninę politi
nę, mokslinę ir gydomąją 
veiklą Z. Januškevičius ap
dovanotas Lenino, Spalio re
voliucijos, Darbo raudono
sios vėliavos, Tautų drau
gystės, Raudonosios Žvaigž
dės, “Garbės ženklo” ordi
nais, medaliais. Jam suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniu
sio mokslo veikėjo garbės 
vardas.

Nekrologe, kurį pasirašė 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir respublikos vyriausybės 
vadovai, žymūs mokslininkai 
ir visuomenės veikėjai, sako
ma:

“Zigmo Januškevičiaus gy
venimo kelias — garbingas 
piliečio ir komunisto, gydy
tojo ir humanisto, plačios 
erudicijos mokslininko ir vi
suomenės veikėjo kelias. Jo 
ryški ir tauri asmenybė pa
liks šviesų atminimą visų jį 
pažinojusiųjų širdyse.”

Zigmas Januškevičius pa
laidotas Kauno Petrašiūnų 
kapinėse.

TEATRO DRAUGIJOS SUVAŽIAVIMAS
Vilniuje įvyko Lietuvos 

TSR teatro draugijos VII 
suvažiavimas. Į Meno dar
buotojų rūmus susirinkę žy
mūs scenos meistrai, režisie
riai, dramaturgai, teatroki 
gai, jaunosios menininkų 
kartos atstovai apžvelgė res
publikos teatrų ketverių me
tų veiklą, numatė tolesnes 
darbo gaires.

Ataskaitiniame pranešime, 
kurį padarė Lietuvos TSR 
teatro draugijos prezidiumo 
pirmininkas, Lietuvos TSR 
operos ir baleto teatro direk
torius ir meno vadovas, 
TSRS liaudies artistas V. 
Noreika, buvo pažymėta, 
kad respublikos teatrai per 
ataskaitinį laikotarpį pratur
tino scenos meną idėjiškai ir 
meniškai brandžiais spektak
liais. Toliau, scenoje buvo 
kuriamas mūsų amžininko 
paveikslas, keliamos tautų 
draugystės, atsakomybės už 
taiką žemėje idėjos. Apie 
pusę veikalų, statomų Lietu
vos teatrų scenose, sudaro 
Šiuolaikinės lietulvių ir kitų 
tarybinių autorių pjesės, kitą 
dalį — klasika 
autorių kūriniai.

Labai sustiprėjo respubli
kos teatrų materialinė bazė.

vo valstybi- 
l'amos teat- 
emontuoja- 
|Kauno mu-

ir užsienio

Puikius rūmus ga 
nis akademinis dl 
ras. jKapitaliai : 
mi, pertvarkomi 
zikinis ir Klaipėdos dramos 
teatrai. Netru 
blikos teatrai

kuš visi respu- 
tufės puikias, 

techniškai gerai aprūpintas
patalpas. Pagal ] spektaklių 
lankomumo rodiklį Tarybų 
Lietuva užima 
šalyje: vien tik per praėju
sius 1983 metus respublikos 
teatrus aplankė beveik du 
milijonai žiūrovų.}

Didelį pasisekimą turėję 
Kaunb dramos teatro spek
takliai Maskv 
teatro iškovotas pereinama
sis prizas Pabaltijo respubli
kų, Baltarusijos TSR ir Kali
ningrado srities teatrų festi
valyje, įvykusiame šį pava
sarį Vilniuje, sėkmingos Lie
tuvos baleto gastrolės Grai
kijoje ir Švedijoje byloja 
apie aukštą Tarybų Lietuvos 
scenos meno kūrėjų meistriš
kumą.

Didelį darbą atliko Lietu
vos teatro meninio žodžio 
sekcija. Jos nariai supažindi
na klausytojus su geriausiais 
lietuvių tarybinės bei pasau
linės literatūros kūriniais, 
ruošia programas reikšmin
giems respublikiniams rengi
niams. Ypač glaudžius ryšius 
meninio žodžio meistrai pa
laiko su besimokančiu jauni
mu, mažaisiais klausytojais.

Lietuvos TSR teatro drau
gijos prezidiumo pirmininku 
vėl išrinktas V. Noreika.

pirmąją vietą

;ė J beveik du

oje, Jaunimo

tijo respubli-

PRIE GEDIMINO KALNO
Vilniaus senamiestyje, toje 

vietoje, kur Vilnelė įbūga į 
Nerį, visu savo ūgju išsitiesė 
didžiulis įspūdingas pasta
tas — senasis Vilniaus arse
nalas. Ten, kur prieš 600 
metų buvo saugomi Didžio
sios Lietuvos kunigaikštys
tės ginklai, įsikurs Taikomo
sios dailės muziejus — Lietu
vos TSR Dailės muziejaus 
filialas. Du aukštai bus skirti 
saugykloms, kitus užims eks
pozicijų salės.

Nors arsenale dar šeimi
ninkauja statybininkai, Lie
tuvos TSR Dailės muziejaus 
specialistai įtemptai ruošiasi 
įkurtuvėms, tvarko taikomo
sios dailės lobyną, ruošia 
ekspoziciją.

Muziejaus taikomosios dai
lės skyriuje — apie 25 tūks
tančiai eksponatų. Tai ir Re
nesanso epochos baldų kom
plektai, XV-XVI amžių goti
kiniai kokliai, kita senovinė 
keramika, XVII amžiuje 
Briuselyje austi gobelenai, 
Lietuvoje vartoti porceliano 
indai. Labai vertinga XVI-

XVII amžiaus Vilniaus auk
sakalių juvelyrinių darbų ko
lekcija, kitų dailiųjų amatų 
meistrų darbai. Taikomosios 
dailės muziejuje bus ekspo
nuojami reikšmingiausi šios 
srities kūriniai nuo seniausių 
laikų iki mūsų dienų. Fondus 
nuolatos papildys vertingi 
tarybinių lietuvių dailininkų 
darbai.
LIETUVIŠKŲ
KNYGŲ KELIONĖS

Daugiau kaip 300 leidinių, 
atstovaujančių įvairioms Ta
rybų Lietuvos mokslo ir 
technikos šakoms, buvo eks
ponuojama Lenkijos Liaudies 
Respublikos Bialystoko mies
te. Parodą, kuri jau tapo 
tradicine, surengė Lenkijos 
Liaudies Respublikos ir Ta
rybų Lietuvos Mokslų akade
mijos.

Lietuviška mokslinė knyga 
jau pabuvojo Krokuvoje, 
Vroclave, Poznanėje, Lubli- 
ne, du) kartus — Varšuvoje. 
Savo ruožtu, kas antri metai 
rengiamos lenkų mokslinės 
knygos parodos Lietuvoje. 
Šioms ekspozicijoms pasibai
gus, praktiškai visą literatū
rą įsigyja įvairūs moksliniai 
centrai, bibliotekos, tuo pa
čiu praturtindamos savo fon
dus bičiulių leidiniais.

UNESCO tarptautinėje 
jaunimo bibliotekoje Miun
chene veikė lietuviškos vaikų 
knygos paroda. Joje buvo 
eksponuojama Tarybų Lietu
vos originali bei verstinė li
teratūra, vaikų knygos grafi
ka.

Vilniškė “Vagos” leidykla 
parodai išleido meninį plaka
tą, spalvingą bukletą, pasa
kojantį apie šios literatūros 
leidybą Lietuvoje, čia verčia
mas knygas vaikams iš įvai
rių pasaulio tautų kalbų.
NAUJAS TELEVIZIJOS 
FILMAS

Lietuvos televizija parodė 
žiūrovams naują vaidybinį 
filmą “Devyni nuopolio ra
tai”.

Istorija, kurios pagrindu 
sukurta ši meninė juosta 
(scenarijaus autoriai A. Be- 
riozovas ir B. Talačka, reži
sierius B. Talačka), autentiš
ka. Prieš pusę amžiaus pre
lato K. Olšausko — įtakingo 
klerikalų veikėjo, lankstaus 
politiko, apsukraus biznie
riaus — vardas skambėjo 
visoje Lietuvoje: sensacinga 
jo byla dėl meilužės S. Ust- 
janauskienės nužudymo Birš

tone sukrėtė to meto visuo
menę.

Filmo kūrėjai rėmėsi tik
rais faktais, pirmiausia — 
archyvuose gulinčia pačia 
buržuazinio teismo medžia
ga. Tai ir ano meto spauda, 
ir dar 1930 metais parašyta 
žurnalisto J. K. Belecko kny
ga, ir jau tarybiniais metais 
išleista J. Kaunecko apybrai
ža, ir žmonių, gerai atsime
nančių tuos įvykius, pasako
jimai. Beje, pereitą vasarą 
Lietuvos TSR nusipelnęs ar- 
tistąs, režisierius Bronius 
Talačka buvo susitikęs ir su 
S. Ustjanauskienės dukra 
Elena Krasauskiene, atvyku
sia iš JAV paviešėti į Lietu
vą.

Pagrindinius vaidmenis su
kūrė Kauno dramos teatro 
aktorius Remigijus Sabulis ir 
Lietuvos TSR akademinio 
dramos teatro aktorė, respu
blikos nusipelniusi artistė 
Vaiva Mainelytė.
PABALTIJO
TAPYBOS PARODA

Vilniuje, Lietuvos TSR 
dailės muziejaus centriniuose 
rūmuose, atidaryta Pabaltijo 
tapybos paroda — Vilniaus 
trienalė. 45 latvių, lietuvių ir 
estų dailininkai eksponuoja 
parodoje 135 darbus. Svečių 
teise savo naujausias drobes 
pateikė grupė Armėnijos ta
pytojų.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos menininkus seniai jungia 
glaudūs kūrybiniai ryšiai. 
Pirmoji Pabaltijo dailės pa
roda įvyko Rygoje daugiau 
kaip prieš 30 metų. Pastarai
siais dešimtmečiais išaugęs 
dailininkų skaičius, meninių 
problemų lygis įgalina rengti 
atskirų dailės šakų parodas. 
Todėl Tallinne reguliariai 
kas treji metai vyksta Pabal
tijo grafikos trienalės, o Ry
goje kas ketveri metai — 
skulptūros kvadrienalės. Į 
Vilnių nuo 1969 m. kas treji 
metai susirenka tapytojai. 
Jau tapusioms gražia tradici
ja trienalėms atrenkami pro
fesiniu požiūriu įdomiausi, 
brandžiausių pastarųjų metų 
kūriniai. Šios parodos atspin
di esmines Tarybų Lietuvos 
ir kaimyninių respublikų ta
pybos raidos linkmes, išryš
kina nacionalinių dailės mo
kyklų specifinius bruožus, 
įgalina spręsti apie tolesnius 
poslinkius Pabaltijo mene.

Rinkinį sudarė
V. Petkevičienė

Kauno kunigų se
Kauno senamiestis. Nuo

Rotušės aikštės pilies griu
vėsių link veda nedidelė Tra
kų gatvelė. Kiekvieną rytą 
jos gyventojus pažadina 
skardaus varpelio garsas. Ir 
taip jau beveik penkiasde
šimt metų. Šitaip prasideda 
darbo diena Kauno tarpdie- 
cezinėje kunigų seminarijo
je — pagrindinėje Lietuvos 
katalikų dvasininkų rengimo 
mokykloje.

— Šiuo metu mokosi 104 
jaunuoliai, — pasakoja semi
narijos vicerektorius teologi
jos mokslų kandidatas Vy
tautas Vaičiūnas. — Praėju
siais metais. į pirmąjį kursą 
priėmėme du kartus daugiau
žmonių negu anksčiau. Ma
nome, kad tai įgalins žymiai 
atjauninti Lietuvos bažnyčių, 
kurių, beje, dabar veikia 630
dvasininkų sudėtį.

Mokslas seminarijoje trun
ka penkerius metus. Teologi
jos, filosofijos, bažnyčios tei
sės, psichologijos disciplinų,
svetimų kalbų seminaristus 
moko patyrę dėstytojai- — 
seminarijos rektorius profe
sorius Viktoras Butkus, do
centai Pranciškus Vaičeko-
nis, Vladas Michelevičius ir 
daugelis kitų. Beje, dėstyto
jai turi galimybių pagilinti

II inarija
savo žinias Vatikano univer-
sitetuose.

Busimiesiems kunigams 
sudarytos geros sąlygos mo
kytis ir gyventi.

— Mes dėkingi miesto 
vykdomajam komitetui, — 
sako vicerektorius, — už tai, 
kad perdavė mums nemažą 
gyvenamojo ploto, įeinančio į 
seminarijos ansamblį. Tai 
ypač aktualu mums dabar, 
kai didėja seminaristų skai
čius.

Gegužės mėnuo Kauno ku
nigų seminarijoje — visada 
atmintinas. Teologijos fakul
teto baigimo diplomus ir ku
nigystės šventinimus gauna 
nauja kunigų laida. Tai dide-
lė šventė patiems jaunuo
liams, jų artimiesiems, vi
siems Lietuvos dvasinin
kams. Vien pokario metais
tarpdiecezinę kunigų semina
riją Kaune baigė 500 žmonių. 
Tai daugiau kaip du trečda
liai visų dabartinių Lietuvos 
kunigų. Algimantas Degutis

Houston, Texas. — Jau 
antri metai iš eilės sausra 
nusiaubė milžiniškus plotus 
Amerikos pietvakariuose,
sunaikindama derlių ir pri
versdama farmerius parduoti 
savo galvijus ir ūkius.
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Panevėžys ir jo apylinkių lygumos nepasižymi kraštovaizdžio įvairumb, vandens 

telkinių gausumu, kaip, sakysime, Vilnius. Panevėžiečius giedromis vasaros dienomis 
daugiausia traukia miesto žaliasis parkas ar jo pašonėje esantis paplūdimis Nevėžio 
pakrantėje. Miesto gyventojai pamėgo ir naująjį tvenkinį, apjuostą dekoratyviniais 
krūmais.

Negausius apylinkių žaliuosius plotus rūpestingai globoja Panevėžio fabrikų ir 
gamyklų darbininkai, specialistai. Antai, “Ekrano” kineskopų gamyklos dirbantieji 
prižiūri didelius netolimo Žaliosios miško plotus. Jiems pavesta globoti net 316 hektarų 
miško. Jame yra ir panevėžiečių bei artimiausių kaimo gyventojų pamėgta Vilktupio 
aikštelė. Čia vyksta įvairūs sąskrydžiai, masinės šventės, įrengiamos poilsio palapinių 
stovyklos.

Su meile puošia, tvarko savąjį miestą jaunimas ir senimas. Šį pavasarį miesto 
aikštėse ir skveruose pasodinta tūkstantis medelių ir du tūkstančiai dekoratyvinių 
krūmų, šimtas tūkstančių vienmečių gėlių. Šiandien gėlės žydi prie V. Lenino 
monumento, Laisvės dainos paminklo ir kitur. Puošiant miestą daug pasidarbavo 
jaunimas — visų vidutinių ir profesinių technikos mokyklų auklėtiniai. V

Nuotraukoje: Panevėžio naujasis tvenkinys. A. DiliP nuotrauka

^Kultūros L^ltgarsiai

„TIESOS" INTERVIU--------------------------------------------------------------------------------

Praeitų metų Lietuvos res
publikinė vaizduojamojo me
no paroda buvo surengta 
Kaune, o ne Vilniuje, nes te
nykščiai parodų rūmai - re
montuojami. Rašydamas 
apie tą parodą “Pergalėje” 
(1984, No. 4) Vytenis Rim
kus sako:

“Tatai (parodos perkėlimas 
į Kauną. R. B.^ šiam rengi
niui suteikė naujų bruožų, iš
kėlė ir problemų.”

Kokios tos problemos? 
Rimkus aiškina:

“Pradėjus eksponuoti, 
paaiškėjo, kad Paveikslų ga
lerijoje ir M. K. Čiurlionio 
dailės muziejuje atrinktieji 
kūriniai netelpa, todėl ‘pasi
skolinta’ gana tolima patalpa 
Spalio 50-mečio dirbtino 
pluošto gamyklos kultūros 
komplekse. Taigi, bemaž 600 
kūrinių, kuriuos sukūrė 286 
autoriai, buvo rodomi trijose 
vietose, toli gražu nelygia
vertėse savo geografine pa
dėtimi ir reprezentacija.”

Rimkaus nuomonė būtų la
bai įdomi radikaliems Ameri
kos dailininkams, nes jų tar
pe jo keliamas klausimas yra 
nuolat gvildenamas ir disku
tuojamas. Yra maždaug dvi 
tendencijos. Viena tendenci
ja stoja kaip tik už tą, kas 
padaryta Kaune (kad ir iš 
bėdos): kad muziejai praves
tų “decentralizaciją”. Ta ra- 
dikališka tendencija nuolat 
reikalauja iš Whitney muzie
jaus, iš Moderniško meno 
muziejaus ir kitų, kad paro
dos būtų paskleistos, kad 
dalis kūrinių būtų rodoma 
kaip tik tokioje vietoje, ko
kią mini Rimkus — unijų- 
profsąjungų būstinėse, — ir 
kuo toliau nuo miesto centro, 
tuo geriau, nes tada ta paro
dos dalis bus mažiau “elitiš- 
ka”.

Bet yra kita tendencija 
radikalių dailininkų tarpe, 
kuri sako, kad svarbiau negu 
meno rodymo vieta yra jo 
turinys ir kad vieta labiau
siai tinkama, kai ji pilnai 
pritaikinta meno rodymui, 
tai yra, — rami architektū
ra, salės be baldų ir be 
langų, sienos vienodai bal
tos .. . Pirmoji tendencija 
prieš du metu atsakė tokiu 
manifestu:

“Mums galutinai nusibodo 
lyg ligoninėse sterilizuotos 
baltos muziejų sienos, kur 
tikro gyvenimo nė kvapo, 
mums iki gyvo kaulo įgriso 
lyg kapinių tyla, kuri viešpa
tauja muziejų salėse, kur 
estetai šnibšdėdami pasikei
čia savo šabloniškomis rafi
nuotomis nuomonėmis. Mes 
savo galerijas nudažysime 
kraujingai raudonomis spal- 
vomis, kaip po;_Spalio revo- 
liucijos petrogradiečiai nuda

žė Žiemos rūmus, ir mes 
kelsime parodos metu tokį 
triukšmą, per kurį estetai 
negalės susikalbėti!” <

Kita Rimkaus nuomonė, 
prieš kurią jaunos radikališ- 
kos grupės New Yorke stotų 
piestu, yra pasisakymas:

“Esama nuomonių, kad pa
roda būtų tik laimėjusi, jei 
kūriniai būtų buvę žymiai 
griežčiau atrinkti, jei būtų 
sumažinta per pusę ar net 
dviem trečdaliais, eksponuo
ta laisviau ir tik vienoje 
vietoje — Paveikslų galerijo
je.”

Tie, kurie nudažė savo 
galerijos sienas raudonai, 
stoja už ką jie vadina “plura- 
lizmu” — kuo mažiau parin
kimo, kuo plačiau atidaromos 
parodos mėgėjams, net vai
kams, tuo geriau. Žodis 
“profesinis”, kalbant apie 
meną, jų akyse tikras nusi
kaltimas. Tuo atžvilgiu tie 
jaunieji radikalai, kurie turi 
savo šaknis futurizmo (nors 
jie save skaito marksistais) 
skiriasi nuo senesnės kartos 
marksistų dailininkų, kuris 
nedaro fetišo iš meno persta
tymo būdo, o kreipia daugiau 
dėmesio į turinį ir meninį 
lygį.

j V. Rimkus kelia eilę kitų 
klausimų, kurie aktualūs čia, 
Amerikos meno pasaulyje, 
kaip jie aktualūs tarybinėje 
Lietuvoje. Sąlygos, žinoma, 
labai skirtingos ir, nors ter
minologija panaši, ji be abejo 
skirtingai suprantama. Vis
gi, panašumo nemažai. Taip,

Iškilmės Nor andijoje
Paryžius, Prancūzija. — 

Birželio 6 d. prie Normandi
jos krantų paminėta 40 metų 
sukaktis nuo alijantų išsikėli- 
mo ir antrojo fronto prieš 
nacių Vokietiją atidarymo. 
Jose dalyvavo D. Britanijos, 
Norvegijos, Olandijos ir Bel
gijos karališkosios galvos, 
JAV ir Prancūzijos preziden
tai, Liuksemburgo kuni
gaikštis ir Kanados premje
ras.

Įvairiose vietose kalbas pa
sakė Prancūzijos prez. Mit
terrand ir, prez. Reagan. 
Prez. Mitterrand prisiminė 
žuvusiuosius karius tos akci
jos metu, nepamiršdamas 
paminėti ir vokiečių aukų, 
tardamas, kad prancūzai su 
vokiečiais niekad nebuvę 
kaip tautos, bet priešu buvu
si nacių jėga ir ideologija.

Prez. Reagan savo kalbose 
priminė ir tą faktą, kad II 
Pas. karo metu žuvo apie 20 
milijonų Tarybų Sąjungos pi
liečių, bet toliau ėmė aiškin

pavyzdžiui, Rimkus apsistoja 
prie problemos: kas yra te
minis paveikslas?: Jis termi
ną “teminis” apibūdina gan 
griežtai ir siaurai: y

“Pagrindinis temiriio pa
veikslo bruožas — grupė 
žmonių, atliekanti kokį nors 
veiksmą, — tai esminis šio 
žanro savumas, o pastangos 
urbanistinį ar pramonipį pei
zažą, sudėtingesnės struktū
ros natiurmortą, ar apskritai 
asiužetinį paveiksią vadinti 
teminiu tėra * kompensacija, 
beje, neįtikinanti.”

Čia galima būtų pasakyti, 
kad recenzijos autorius sąvo
ką “tema” supranta perdaug 
per tradicinio teatro akinius: 
“grupė žmonių atlieka veiks
mą”. Bet juk ir vienas žmo
gus, viena figųra, gali iš
reikšti ką galima vadinti “te
ma” giliausia ta žodžio pras
me. Kas išreiškė, stipriau ir 
giliau senatvės temą negu 
Rambrandtas per jo pavienių 
asmenų portretus? Kas iš
reiškė stipriau ir giliau aist
ros, pavydo ir mirties bai
mės temas negu Edward 
Munch —- dažnai per pavie
nių žmonių simboliką?

Bet Rimkus teisingai api
būdina, kaip menė “temišku- 
mas” gali būti mechaniškai 
prikergtas. Atsimenu matęs 
vienoje parodoje Vilniuje pa
prastą miško peizažą, bet 
paveikslo pavadinimas bandė 
iš jo padaryti “teminės reikš
mės” kūrinį: pavadinimas 
buvo “Miškas 
bei” ....

valsty-
R. B.

ti, kad Raudonosios armijos 
kariai atėjo į Europos konti
nentą karo metu, bet nepasi
traukė iš jo, kai karas pasi
baigė, ir šiuo metu jame 
tebestovi.

Tų iškilmių aprašymus pa
saulinėje spaudoje lydi pra
nešimas apie tai, jog Prago
ję, Čekoslovakijos sostinėje 
išeinantis, savaitraštis “Tri
būna” tvirtina, kad Tarybų 
Sąjunga ir pati vieiia būtų 
įstengusi nacių Vokietiją nu
galėti. Esą nebūtų reikėję nė 
tos Vakariečių akcijos, kuri 
atėjusi jau tada, W paaiškė
ję. jog Vokietija karą pralai
mi. Laikraštis taip pat tvirti
na, kad prie tos invazijos 
Normandijoje privedęs Va
karų alijantų noras dalyvauti 
pokario Europos politiniame 
padalinime. “Tribūna” toliau 
rašo, kad ne antrasis fron-*
tas, bet Raudonosios armijos 
jėga buvo sprendžiamuoju 
veiksniu pergalėje prieš fa
šizmą ir pokario meto per
tvarkymuose Europoje.

— Baleto artistai prieš kele
tą savaičių grįžo iš gast
rolių Švedijoje. Praėjusią 
vasarą baletas dalyvavo tarp
tautiniame meno festivalyje 
Atėnuose. Tik grįžusi iš 

' Graikijos, grupė operos ir baleto 
artistų išvyko į turnė po Švedi
ją. Dabar antroji, galima sakyti, 
visos baleto trupės kūrybinė ke
lionė po šią Skandinavijos šalį. 
Toks palyginti turtingas kūrybi
nių išvykų sezonas pirmas per 
visą mūsų baleto istoriją...

— Kad Švedijos ir Tarybų 
Sąjungos draugijų sąjunga 
pakvietė į ilgalaikes gastro
les mūsų teatro baleto trupę, 
gal nėra atsitiktina’. Pastaruo
ju metu mūsų baletą neblo
gai vertina choreografijos 
meno specialistai. Tam tikrą 
pripažinimą rodo ir praėjusį 
pavasarį Vilniuje įvykęs są
junginis baletmeisterių semi
naras. Autoritetingiems sve
čiams teatras jau galėjo pa
rodyti profesionalius klasiko, 
ir šiuolaikinių baletų spek
taklius.

Kolektyvo meninė branda 
negali atsirasti iš nieko per 
metus kitus. Tai daugelio 
metų ir daugelio baletui atsi
davusių žmonių tikslas ir 
pastangos. Gerai prisimena
me artistus, kurių meilė, iš
tikimybė baletui liks pavyz
džiu ne vienai šokėjų kartai. 
Jų patirtis daug padėjo mums 
žengti ant aukštesnės meist
riškumo pakopos.

Sukomplektuoti trupę iš 
profesionalių šokėjų buvo 
vienas svarbiausių uždavi
nių. Šiandien visi mūsų ar
tistai baigę Vilniaus, kai ku
rie Maskvos, Leningrado, ki
tas choreografijos mokyklas. 
Kvalifikuotai trupei galėjo-- 
me kelti profesionalesnius 
reikalavimus, kartu sudaryti 
galimybes kūrybiškai augti.

Artistui plėsti kūrybinį 
diapazoną sudaro sąlygas re
pertuaras, įvairių stilių mu
zika, skirtingas choreografi
nis braižas, kiti spektaklių 
savitumai. Buvo siekiama, 
kad nauji pastatymai padė
tų artistams tobulėti. Teat
ras kvietė įdomių baletmeis
terių. R. Sčedrino baletą 
„Ana Karenina" mūsų teat
re pastatė TSRS Didžiojo te
atro baletmeisterių . grupė, 
vadovaujama M. Plišėckajos. 
Baletas padiktavo naują 
plastinę kalbą, artistai ga
vo įdomias užduotis. Kiti 
žingsniai norima kryptimi 
buvo leningradiečio N. Bo- 
jarčikovo pastatyti S. Prokof
jevo „Romeo ir Džuljeta" bei 
M. Culakio „Dviejų ponų 
tarnas". Svečiai nedarė jo
kių nuolaidų, kūrė spek
taklius pagal aukščįau- 
sius baleto meno reikalavi
mus. Ne visi Šių spektaklių 
sulaukė vienodo žiūrovų dė
mesio, tačiau artistams jie 
buyo gera ir reikalinga mo
kykla.

Trupei kūrybiškai augti 
padeda klasika. Ir šiandien 
klasikiniuose spektakliuose 
visus žavi aiškios ir griežtos 
šokio linijos, herojinis paki
lumas. Klasikos kūrinius tu
rime branginti kaip ir kiek
vieną istorinio meno verty
bę. Pasirinkę P. Čaikovskio 
baletą; „Miegančioji gražuo
lė", jį statyti pakvietėme le
ningradietį profesorių P. 
Gusevą, vieną autoritetin
giausių rusų klasikinio bale
to žinovų. Profesoriui talki
ninkavo žymios S. Kirovo 
teatro solistės I. Kolpakova 
ir N. Kurgapkina. Jie sukū
rė įspūdingą reginį. „Mie
gančiosios gražuolės" pasta
tymas padėjo artistams tiks
liau pajusti klasikos reikala
vimus. Kai kurie solistai bū
tent šiame spektaklyje sukū
rė gėriausius savo vaidme
nis.

Svarbią reikšmę turi žy
mių atlikėjų, kaip N. Bes- 
mertnovos, M. Pliseckajos, 
kitų gastrolės. Išaugus susi
domėjimui mūsų baletu, daž
niau atvyksta specialistų, 
įvairių apžiūrų komisijos. 
Tas taip pat skatina pasi
tempti, nlobilizuoja visą tru
pę. Pagaliau pakvietimai į at
sakingas gastroles padėjo ar
tistams geriau pajusti savo, 
kaij) menininko, pareigą ir 
atsakomybę.

Pamažu pasijutome tvirtes
ni. Ruošdami vieną naujau
sių premjerų — L. Delibo

Lietuvių kalbos komisijoje
Lietuvių kalbos komisijos 

priet Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos posėdyje bu
vo patvirtinti komisijos nuo
statai, taip pat priimti keli 
nutarimai kalbos klausimais.

Pripažinta. kad įžymių 
žmonių vardais pavadintuo
se įstaigų, organizacijų. įmo
nių, kolūkių ir t. t. pavadi

„Kopeliją", pabandėme imp
rovizuoti. Žiūrovams pasiū
lėme netradicinį libreto ir 
choreografijos variantą. „Ko- 
pelija" buvo pagrindinis pa
starųjų gastrolių repertuaio 
spektaklis ir sulaukė netikė
tai didelio pasisekimo. Jį ge
rai vertino kritikai, pažymė
dami muzikalumą, ansambliš
kumą, pastatymo ir. atlikimo 
kultūrą, gražias dekoracijas. 
Pusantro mėnesio gastrolių 
pilnose žiūrovų salėse — di
delis įvykis. Jis mums teikia 
jėgų, pasitikėjimo. Suprantu, 
kad nepasiekėme kažko ne
paprasto, tačiau sėkmė lei
džia galvoti, kad mūsų kūry
biniai principai pasiteisina ir 
skatina profesionalumo siek
ti tvirčiau ir drąsiau.

Kelionėje kolektyvui va
dovavo plataus akiračio pro
fesionalas menininkas, TSRS 
liaudies artistas V. Noreika,

Baleto 
dešimt
mečiai 
ir vienas 
sezonas
Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR valstybinio 
akademinio operos ir baleto teatro vyriau
siuoju baletmeisteriu Vytautu Brazdyliu
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tad nebuvo kūrybinių nuo
laidų. Kąd gastrolės būtų sėk- 
mingęs, daug pastangų pa
dėjo direktoriaus pavaduoto
jas L/ Ąškinis, taip pat pe
dagogė repetitorė L. Tamule- 
vičienė.

— Pastaraisiais metais baleto 
trupės Spektakliais daugiau do
misi ir rbusų respublikos žiūro
vai. .. ■

—- Žiūrovai gausiai lanko

rius. Tuo įsitikino mačiusieji 
naujausią jo vaidmenį — 
groteskinį Kopelijaus pa
veikslą. Malonu, kad artistas 
supranta savo vaidmens 
reikšmę, jį nuolat tobulina. 
V. Kudžmos aktorinius suge
bėjimus pažymėjo ir Švedi
jos spauda.

S. Masaniova yra sukūrusi 
nemažai vaidmenų. Gastrolė
se šoko Svanildą („Kopeliją"), 

j ir buvo gerai į ver
da į bąįgįo spektaklius? Iš ^ tinta, tačiau didžiausią žiūro

vų ir spaudos palankumą ji 
pelnė už Anos Kareninos 
dramatizmą, meninę įtaigą.

Didelę artistinę patirtį su
kaupęs J. Katakinas. Tai jam 
teikia laisvumo scenoje, lei
džia improvizuoti.

Rimtai į savo profesiją 
žiūri L. Bartusevičiūtė. Ją iš
skiria artistiškumas, muzika
lumas, technika. Atrodo, ar
tistė be didesnių pastan
gų, intuityviai, tačiau tiks
liai kuria savo vaidmenį. 
Turtingas L. Bartusevičiūtės 
dvasinis pasaulis, ir jo kaitrą 
šokėja 
rovams.
kiaušių atsiliepimų sulaukė 
jos sukurtas Kopelijos pa
veikslas.

N. Beredina* Švedijos žiū
rovus žavėjo puikia techni
ka, nuoširdumu. Gerai įver
tinti jos sukurta Svanilda 
„Kopelijoje", vaidmenys kon
certinėje programoje. N. 
Beredina — Maskvos choreo
grafijos mokyklos absolven
tė. Šiandien ji viena geriau
sių trupės šokėjų.

Artistiniais duomenimis iš
siskiria P. Skirmantas. Jis 
darbštus, profesionaliai ruo
šia vaidmenis, nuolat siekia 
juos praturtinti individua
liais bruožais, kiekvienam 
kuriamam herojui surasti 
naujų spalvų. Artistas grei
tai pagauna pasiūlytą mintį, 
ją permąsto ir dažnai randa 
įtikinamą sprendimą. P. Skir
manto šokis logiškas, nuo
seklus. Esu įsitikinęs, kad 
jo kūrybiniai ieškojimai, 
atkaklumas duos įdomių re
zultatų. N. Beredina ir P. 
Skirmantas jau dabar bene 
labiausiai žinoma mūsų šo
kėjų pora šalyje, dažniausiai

visus tęątf.us. Kas juos atve-k Džuljetą 
cla i baleto spektaklius? Iš Xinta tai 
dalies gąlbųt repertuaras: 
įvairių epochų,, stilistikos, te
mų, gal pastatymas — kurda
mi kiekvieną naują spektak
lį, siekiame jo visumos. Bale
to muzika, šokis, dekoracijos, 
kostiumai, apšvietimas turi 
sudaryti vienovę. . .

Šio sezono repertuare — 
keturiolika pavadinimų, 
didelis repertuaras, 
si spektakliai negali 
ti . tokio meninio lygio, 
kio norėtųsi. Jie taip 
sensta, ųębeteikia artistams 
kūrybinių impulsų. Mes tu
rime pajusti pačius pirmuo
sius senėjimo požymius ir 
tokių spektaklių neberodyti. 
Tai svarbu rūpinantis toles
niu baleto prestižu.

Iš tiesų per kiekvieną 
spektaklį užimtos visos tūks
tantis šimtas vietų. Tai, be 
abejo, džiugina. Mums bran
gūs žiūrovai, kurie kelintą 
kartą ateina į tą patį spek
taklį, atidūs kiekvieno artis
to pasirodymui, ir kaskart 
laukia tos galbūt vienintelės 
nepakartojamos akimirkos, 
kuri neleistų spektaklio už
miršti. O žiūrovas, kuris atė
jo pirmą kartą? Ar mes pasi
ruošę jį sutikti? Ar jį sujau
dino herojų išgyvenimai, ar 
jis sulaukė dar nepatirto ge
ro įspūdžio, kurip tikėjosi? 
Ar jis ateis vėl? Šie klausi
mai neduoda nurimti. Artis
tas taip pat privalo kasdien 
savęs paklausti: ką aš pasa
kysiu žiūrovui šį vakarą? Ar 
viską atidaviau scenoje, ką 
galėjau atiduoti šiame spek
taklyje? { tuos klausimus tu
ri atsakyti kasdien ir solis
tas, ir paskutinėje eilėje šo
kantis kordebaleto artistas. 
Profesinis meistriškumas turi

Kai 
vi- 
bū- 
ko- 
pat

nimuose vartoti žodį „var
das" nei lietuvių kalbos sis
temos, nei įsigalėjusios var
tosenos požiūriu nėra tiks
linga. Nutarta laikyti normi
niais tokius pavadinimus, 
kaip S. Nėries mokykla, V. 
Kapsuko kolūkis, J. Greifen- 
bergerio gamykla, J. Černia
chovskio tiltas, Kutuzovo 

rūpėti kiekvienam ir nuolat. 
To bus reikalaujama vis la
biau. Ir diausmės; kūrybines, 
elementariausios darbo draus
mės.

— Baleto dabartis ir ateitis 
pirmiausia — artistai. Ką Jūs 
galėtr*.iėte pasakyti apie juos?

— Idealų įsivaizduoju to
kį artistą, kuris savo vaid
menį pagrindžia ne vien šo
kio technika, bet ir erudici
ja, logišku mąstymu, muzi
kos suvokimu, interpretacine 
įvairove.

Ištikima kūiybiniam pašau
kimui L. Aškelovičiūte. Ji 
daug pasiekė per darbą, at
sakingai ruošdamasi kiekvie
nam spektakliui.

Prityręs solistas V. Kudž-. 
ma, jautrus menininkas, su
kūręs pagrindinius vaidme
nis beveik visuose buvusio 
ir esamo repertuaro spektak
liuose. Jis — puikus akto- 

spinduliuoja žiū-
Gastrolėse palan- 

aikštė, ir pan.
Išnagrinėta mokslo laipsnių 

pavadinimų vartosena. Nu
tarta laikyti norminiais visų 
mokslo sričių laipsnių pava
dinimus su žodžiu „mokslų", 
t. y. aprobuoti filologijos 
mokslų daktaras (kandidatas), 
architektūros mokslų dakta
ras (kandidatas) ir t. t. var
toseną.

Autoritetingų Istorikų Ir 
kalbininkų buvo pateikia įti
kinamų argumentų dėl for
mos Sirvydas autentiškumo, 

kviečiama gastrolių Į kitus 
sąjungos teatius, užsieni.

A. Semionovas — darbštu
mo, paieigingumo, kūrybinės 
disciplinos pavyzdys dauge
liui artistų, įvaldęs sudėtin
giausią šokio techniką.

Ryškus menininkas V. 
Chlebinskas. Jo herojai sudė
tingo charakterio, dramatiški. 
Ii nedideliam vaidmeniui ar
tistas randa daug spalvų. Yra 
ką pasakyti apie O. Fedoso- 
vą, R. Railaitę, G. Sakalaus
kaitę, J. Valeikaitę. A. Molo- 
dovą... Tarp jų ir kitų yra 
įdomių, perspektyvių meni
ninkų, apie kuriuos dar ne 
kartą išgirsime.

Daugelis artistų, kuriais 
šiandien didžiuojamės, — 
M. K. Čiurlionio vidurinės 
meno mokyklos absolventai. 
Be to, ir visos trupės pagrin
dą sudaro buvę „čiurlioniu- 
kai". Mokykloje dirba daug 
puikių pedagogų, kurie ne
blogai paruošia busimuosius 
baleto artistus. Be M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos 
paramos neturėtume tokio 
baleto, kokį matome šian
dien. Tačiau paruošti šokėjų 
tiek ir tokių, kokie mums 
šiandien reikalingi, mokykla 
dar nepajėgia. Tenka kvies
ti iš kitų šalies mo
kyklų. Tačiau ateity galbūt 
galėsime, — o tai yra būti
na, — sukomplektuoti visą 
trupę vien iš M. K. Čiurlio
nio meno mokyklos mokinių. 
Ypač svarbu turėti vieningą 
kordebaletą, nes jis scenoje 
kuria viso spektaklio atmo
sferą.

Šiandien galime pasidžiaug
ti daugelio solistų kūryba; 
kordebaletas, nors ir gana 
margas, pasirodo palyginti 
neblogai/ Už šiuos rezultatus 
turime būti dėkingi ir peda
gogams repetitoriams. Dau
gelis jų — darbštūs, įsimylė
ję savo profesiją žmonės, ga
lį užmiršti viską, išskyrus ba
letą. Jeigu šias pareigas ei
nantis žmogus yra gabus, kū
rybiškas —Jo ruošiamas ar
tistas daug pasieks. Tačiau 
jei pedagogas savo pro
fesines galimybes išsemia 
šokėjo kūrybinio kelio pra
džioje — didelis pavojus, 
kad artistas gali likti daug 
žadėjęs. ' Be abejo, artisto 
kūrybinę sėkmę pirmiausia 
lemia individualus jo, kaip 
menininko, charakteris, verž
lumas, darbštumas; iš dalies 
jis priklausomas ir nuo kitų 
žmonių darbo.

— Kokie tolesni teatro, taip 
pat Jūsų kūrybiniai planai?

— Pirmiausia tektų grįžti 
prie repertuaro. Sukamės tų 
pačių pavadinimų rate. Ma
nau, atėjo laikas repertuarą 
piaturtinti naujų kompozito
rių, naujų choreografų veika
lais. Kol kas dominuoja kla
sika, o jai pakaktų ir tiečda- 
lio vietos. Kitą trečdalį reikė
tų skirti šiuolaikinių tarybinių 
ir geriausiems užsienio auto
rių kūriniams. Lygiavertė 
vieta turėtų atitekti nacio
naliniams baletams.

Dar šį sezoną žiūrovai tu
rėtų pamatyti J. Bašinsko ba
letą „Užkeiktieji vienuoliai". 
Jį stato V. Gi i viekas. Arti
miausiuose planuose — Ė. 
Balsio „Eglė žalčių karalie
ne". „Eglės" muziką jau ga
lima pavadinti klasika. Jau
dina muzikos grožis, pasa
kos siužetas — šeimos, žmo
gaus ir gamtos santykių mo
tyvai. šis kūrinys turėtų 
nuolat būti mūsų repertuare. 
Manome ateity statyti P. Čai
kovskio „Spragtuką".

Esame pajėgūs kurti savi
tus spektaklius. Netgi būtina 
ieškoti temtp žanro, stiliaus 
įvairumo. Visas repertuaras 
turėtų rodyti savitą mūsų 
baleto veidą. Dabartinis tru
pes Ivgis leidžia statyti su
dėtingus spektaklius. Vienas 
tokių, apie kurį galvoju, yra 
A Melikovo „Legenda apie 
meilę". Jo choreogiafiją su
kūrė TSRS Didžiojo teatro 
vyriausiasis baletmeisteris J. 
Gūgorovičius. Baleto drama
turgija. režisūra, turtinga 
choreografinė kalba leis at
siskleisti solistams, kordeba
letui?

Sumanymų netrūksta, no
ro dirbti — taip pat.

Kalbėjosi 
Irena LITVINAITE 
Antano Gylio nuotr.

todėl nutarta laikyti normine 
XVII a. lietuvių rašytojo pa
vardės formą Sirvydas. For
ma Sirvydas išimtiniais atve
jais (pvz., pavardžių rodyk
lėse) gali būti įrašoma 
skliausteliuose po norminės 
su nuoroda į Sirvydas.

Komisija kreipėsi į atitin
kamas įstaigas, prašydama 
prie norminės formos Sirvy
das priderinti visų šio rašy
tojo pavarde pavadintų gat
vių. aikščių ir kt. pavadini
mus.

T
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Montreal, Que.
Lankėsi žymi veikėja

Vykdama per Montrealą į 
Maskvą, o iš ten į T. Lietu
vą, Ksavera Karosiene iš 
San Francisco, vienai parai 
buvo sustojusi Montreale. 
Mums teko laimė praleisti 
laiką su viena žymiausių 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
pažangaus judėjimo veikėja, 
nuėjusia ilgą, sunkų, bet 
garbingą gyvenimo kelią.

Ksavera nors jau peržen
gusi aštuntą dešimtį, bet 
pilna energijos ir ryžto toliau 
darbuotis už viso pasaulio 
žmonijos geresnį ir laimin
gesnį gyvenimą už Taiką!

Ksavera daug kartų lankė 
T. Lietuvą, kur buvo gražiai 
pagerbta, apdovanota. Šį 
kartą ji vyksta Lietuvon pa
tikrinti jos parašytos kny
gos, kurią ruošiasi išleisti. 
Tai bus jos iš eilės parašyta 
jau peiktoji knyga. Jai teko 
palinkėti laimingos kelionės 
ir energijos jos tolimesnėje 
veikloje!

Retėja mūsų gretos
Gegužes 21 d. mirė Marty

Amžinai gyvi liaudies 
atmintyjeII

Kokiame tik Tarybų Lietu
vos mieste ar kaime beapsi
lankytume, visur šiandien 
pamatysime emblemą — 
Kryžkalnio motina su ąžuolo 
lapų vainiku ir skaičiumi 
“40”. Tai reikšmingos da
tos — šiemet sukankančio 
Tarybų Lietuvos išvadavimo 
40-mečio emblema. Darbi
ninkai, kolūkiečiai, kultūros 
tr meno darbuotojai, studen
tai ir moksleiviai ruošiasi ją 
pažymėti reikšminfeaiš dar
bais, įspūdingais renginiais.

. . . Vilnius, Antakalnio 
memorialas. Tarp šimtame
čių ąžuolų — pilko granito 
plokštės. Kaip nemirtingumo 
simbolis prie šlovės obelisko 
plaikstosi Amžinoji ugnis.

Bet kuriuo metų laiku čia 
ateina žmonės. Ateina nusi
lenkti tarybiniam kariui, ku
ris, paaukojęs savo gyvybę, 
atnešė Lietuvai laisvę. “Tavo 
žygdarbis nemirtingas”, — 
šie žodžiai, iškalti granite, 
gyvu aidu atsiliepia kiekvie
no širdyje.

Tūkstančiai tarybinių ka
rių — rusų, ukrainiečių, bal
tarusių, uzbekų, tadžikų — 
krito mūšiuose vadovaujant 
Tarybų Lietuvą. Respublikos 
darbo žmonės šventai gerbia 
jų atminimą, ant karių kapų 
niekuomet nevysta gėlės. 
Dukart Tarybų Sąjungos 
Didvyrio Armijos generolo 
Ivano Černiachovskio didin
gas monumentas pastatytas 
vienoje gražiausių Vilniaus 
aikščių, Lietuvos kino meni
ninkai jam paskyrė doku
mentinį filmą. Viename iš 
naujausių Vilniaus rajonų — 
Pašilaičiuose — tiesiama gat
vė, pavadinta Tarybų Sąjun
gos maršalo, dukart Tarybų 
Sąjungos Didvyrio, Vilniaus 
miesto garbės piliečio Ivano 
Bagramiano vardu. Tolimas 
okeanų platumas raižo laivai 
milžinai, pavadinti Tarybų 
Lietuvos pajūrio vaduotojų 
vardais.

Visų broliškų tarybinių 
respublikų sūnūs dalyvavo 
vaduojant Nemuno kraštą. 
Žiežmariuose, prie paminklo 
kritusiems kariams, greta 
liauno ąžuoliuko stiebiasi ka- 
ragačas — saulės krašto me
delis. Jį čionai iš tolimosios 
Tadžikijos atvežė ir pasodino 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
Safaro Amiršojevo, žuvusio 
vaduojant Lietuvą, kraštie
čiai. Tarybų Sąjungos Did
vyrio Aukso žvaigždė spindi 
ir ant paminklo nedideliame 

nas Zavackas, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Paliko žmoną, 
sūnų, dukrą su šeima ir 
sesutę Oną Ilevičienę, gyve
nančią Floridoje.

Velionis ilgą laiką nesvei- 
kavo. Prieš mirtį dvi savai
tes buvo ligoninėje. Grįžęs į 
namus, už kelių dienų mirė.

Šermenyse ir laidotuvėse 
lankėsi nemažai žmonių. Po 
palydų visi buvo pakviesti 
pusryčiams. Velionio palaikai 
sukremuoti. Velionio šeimai 
ir artimiesiems gili užuojau
ta.

Ištikti nelaimių, ligų
Verdūnietė Bronė Balčiū

niene krito ir nulaužė ranką, 
o o o

J. Tabarauskienė Royal 
Victorios ligoninėje pergyve
no operaciją, o jos sesutė 
Leonora randasi Moisenev 
ligoninėje, 

o o o

Jurgiui Taruškai teko išbū
ti ilgoką laiką ligoninėje, 
tirinant sveikatą.

Sergantiems linkiu greitai 
pasveikti. P.

Lietuvos kaimelyje Ukmer
gės rajone — Pašilėje — čia 
palaidotas gruzinas Vačaga- 
nas Vancianas . . . Sužeistą 
seržantą iš mūšio lauko atne
šė į pirmą pasitaikiusią sody
bą; lietuvės moterys nesudė- 
damos akių tvarstė karį, bet 
žaizdos buvo mirtinos . . . 
“Lietuvos žemė — dabar 
man pati švenčiausia vie
ta” -i- pasakė, dėkodamas už 
lietuvių žmonių pagarbą tėvo 
atminimui, čia apsilankęs 
didvyrio sūnus Georgijus. 
Šie žodžiai skamba kaip him
nas draugystei, sutvirtintai 
krauju.

Toli nuo Lietuvos Oriolo 
žemė, Aleksejevkos kaimas, 
bet jis brangus visiems: pir
mąjį kovos krikštą prieš vo
kiškuosius fašistus čia gavo 
16-osios Lietuviškosios divi
zijos kovotojai. Dabar žūtbū
tinių mūšių vietoje stovi gra
nito paminklas lietuvių ka
riams, apie kovose gimusią 
draugystę primena Draugys
tės sodas. Jį užveisė rusų 
valstiečiai ir Lietuviškosios 
divizijos veteranai.

“Niekas nepamirštas, nie
ko neužmiršta” — su tokiu 
šūkiu muziejuose, komjauni
mo ir pionierių organizacijo
se, darbo kolektyvuose vyks
ta Tarybų Lietuvos išvadavi
mo 40-mečiui skirti rengi
niai. Štai Zarasų krašte, M. 
Melnikaitės memorialiniame 
muziejuje,, visuomenės atsto
vai susitiko su buvusiais par
tizanais — “Kęstučio” būrio 
kovotojais. Šis partizanų bū
rys nuleido nuo bėgių šešis 
fašistų ešelonus, susprogdino 
penkis tiltus, penkis kilomet
rus geležinkelio pylimo, su
naikino daug priešo kovinės 
technikos. ‘Iš viso Didžiojo 
Tėvynės karo metais Lietu
voje veikė daugiąu kai]£ 90 
būrių ir grupių, sutelkusių 
kovai su priešu daugiau kaip 
10 tūkstančių žmonių.

Pažymint Tarybų Lietuvos 
išvadavimo 40-metį, Vilniuje 
įvyko didelė miesto šokių 
šventė, miestuose ir rajonų 
centruose prasidėjo dainų 
šventės. Naujus kūrinius 
reikšmingai sukakčiai skiria 
lietuvių rašytojai, dailinin
kai, kompozitoriai. Vienas, 
paskutiniųjų kūrinių šia te
ma — Lietuvos kino studijos 
dokumentinis filmas “Lais
vės kaina”, kuriame atsklei
džiami didvyriški kovos prieš 
hitlerinius okupantus pusla
piai. Romualdas Cėsna

ŠVENČIU DIENAS 
fflisimu

Nebuvo labai Intensyvus ir turtingas Vilniaus kultū
rinis gyvenimas prieš 85 metus, kai mieste įvyko pir
moji Lietuvoje Gegužės pirmosios demonstracija. Ka
žin ar beliko gyvų žmonių, kurie gyvu žodžiu galėtų 
papasakoti, kaip tada atrodė Vilnius, kokiomis mintinus 
gyveno jo žmonės. Dabar tai — praeitis, istorija. Jos 
šaknų tegalima rasti archyvinėse bylose, amžininkų 
atsiminimuose.

1899 metais Gegužės pirmoji pirmą kartą Lietuvoje 
jau buvo pažymėta vieša politine demonstracija. Šven
tės (tada, carinės policijos profesine kalba, „netvarkos") 
aprašymas išliko anų laikų dokumentuose.

Gegužės pirmajai buvo rengtasi iš anksto. Darbininkų 
organizacijos išspausdino atsišaukimų. Caro policija to
kius pirmuosius atsišaukimus, kviečiančius darbininkus 
švęsti, aptiko savaitę prieš Gegužės pirmąją. Jie buvo 
Išplatinti balandžio 24 d. išvakarėse. „Šios dienos 5-tą 
valandą ryto, — rašoma Vilniaus gubernatoriaus [rašte 
generalgubernatoriui, — įvairiose miesto dalyse rasta 
daug proklamacijų, skirtų 1 darbininkams, kuriose jie 
buvo kviečiami gegužės pirmąją išeiti į gatvę su vė
liava bei muzika ir, nebijant areštų bei persekiojimų, 
susijungti į būrį ir reikalauti sutrumpinti darbo dieną". 
Kova dėl darbo dienos sutrumpinimo Vilniaus darbinin
kams buvo itin aktuali, nes reikėdavo dirbti sunkiomis 
sąlygomis po keliolika valandų per parą. Proklamacijos 
ir brošiūros Vilniaus mieste ypač aktyviai buvo sklei
džiamos balandžio 28, 29 ir 30 naktimis. Tomis dieno-

Sodas Pilies kalno papėdėje. Šioje vietoje ėmė burtis pirmosios Lietuvoje Gegužės pirmosios demonstracijos da
lyviai.

mis daug atsišaukimų policija rado mieste ir priemies
čiuose.

Gegužės pirmąją sodelyje Gedimjno kalno papėdėje, 
apytikriai toj vietoj, kur dabar yra A. Puškino pamink
las, prasidėjo demonstracija. Tada ten neseniai buvo 
pasodinti medeliai. 9-tą valandą vakaro susirinko ke
lios dešimtys darbininkų. Vėliau jų būrys išaugo Iki 
200—300 žmonių. Susibūrusiųjų tarpe buvo nemaža 
moterų. Demonstrantai, nešdami raudoną vėliavą, dai
nuodami žygiavo sodelio alėjomis. Policijos buvo ne
daug. Darbininkai pasuko į svarbiausiąją alėją prie 
išėjimo į Pilies ir Didžiąją (dabar M. Gorkio) gatves. 
Čia stovėjęs policininkas suėmė vieną jauną demons
trantą. Draugai bandė jį išvaduoti. Į įvykio vietą at
skubėjo policininkų. Siuvėjas O. Piatnickls, šios de
monstracijos dalyvis, savo atsiminimuose rašo: „Išei
nant į Didžiąją gatvę (...) staiga buvo Iškelta vėliava. 
Keliose vietose (...) uždainavo (...) parduotuvės skubiai 
užsidarė (...) Kazokai ir policija užpuolė demonstran

tus ir juos bizūnais čaižė į dešinę ir į kairę. Tai buvo 
Vilniaus darbininkų kovos krikštas".

1899 m. Gegužės pirmosios demonstracija ilgai neiš- 
dilo ir iš aukštųjų caro valdžios pareigūnų atminties. 
Vilniaus gubernatorius, 1903 m. prašydamas naujų pa
pildomų policijos etatų, kad būtų susidorota su augan
čiu revoliuciniu judėjimu, gana smulkiai aprašė šią 
demonstraciją, o Vilnių pavadino miestu, kuriame su
sisuko lizdą „politinė infekcija" („polltičeskaja zara- 
za").

Tai buvo metai, kai Vilniaus darbininkai ėmė bur
tis, organizuotis kovai prieš išnaudotojus, artėjo revo
liuciniai 1905-ųjų įvykiai. Anų dienų rūsčias kovas da
bar mena Vilniaus gatvės, aikštės.

DOMAS BŪTĖNAS
Nuotraukos spaudoje skelbiamos pirmą kartą; jos sau
gomos Lietuvos TSR centriniame valstybiniame istori
jos archyve. Fotografuota maždaug prieš šimtmetį.

i

Gatvelė pile Pilies sodo (dabar Pionierių). Tais atmintinais 1899-aisiais ten, už tvo
ros, sode, rinkosi demonstrantai.

Didžioji (dabar M. Gorkio) gatvė. Šia gatve ėmė žygiuoti demonstrantai.

Juozo Čechavičiaus nuotraukos

Kalbėjosi VIKTORAS BRAZAUSKAS
I

musų korespondentui papasakojo

Stasys Vasiliauskas:
KLASIKO LITERATŪRINĖ PREMIJA

Vis labiau plečiasi ryšiai tarp 
žemdirbių ir kūrybinės inteligen
tijos, didėja rašytojo žodžio 
efektyvumas. ’Todėl Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba pritarė pa
siūlymui įsteigti Lietuvos TSR 
žemės ūkio . ministerijos ir Že.- 
mės ūkio cįarbuotojų profsąjun
gos respublikinio komiteto lite
ratūrinę Petro Cvirkos premiją už 
aukšto idėjinio ir meninio lygio 
kūrinius, atspindinčius naujo so
cialistinio Lietuvos kaimo da
bartį ir revoliucines tradicijas. 
Ta proga apie rašytojų ir žem
dirbių ryšius mintimis pasidalijo 
LTSR žemės ūkio ministro pir
masis pavaduotojas STASYS VA-. 
SILIAUSKAS;

— Nuo 1984-ųjų Petro Cvirkos 
premija (įteikiant diplomą) bus 
skiriama kas treji metai už ge
riausią romaną, apysaką, poemą, 
eilėraščių ar meninės publicisti
kos rinkinius kaimo tema. Pri

Ckysler naudoja Japonų motorus Paskirtos TSRS Ministrų Tarybos premijos
Detroit. — Chrysler nuo 

1970 ligi 1990 metų turėjo su? 
japonų automobilių Mitsubi
shi kompanija sutartį dėl tos 
kompanijos motorų naudoji
mo Chryslerio gaminamuose 
automobiliuose, pabar, kaip 
Chrysler skelbia, ta sutartis 
pratęsta dar penkeriems me
tams, tai yra, ligi 1995 m. ir 
po to bus atnaujinama kas
met.

Chrysler kompanija, kuri 
yra trečioji savo didumu 
Amerikoje, turi 15°/o Mitsu
bishi kompanijos šėrų ir im
portuoja mažus automobi
lius, kuriuos parduoda 
Dodge ir Plymouth vardais. 
Dar šiemet Chrysler numato 
parduoti 89 tūkst. Mitsubishi 
pagamintų automobilių ir 48 
tūkst. sunkvežimių. Kaip ži
nia, Japonijoje darbo jėga 

statys kandidatus LTSR rašytojų 
sąjungos valdybos prezidiumas. 
Premijai nepristatomi autoriai, 
anksčiau premijuoti Lenino, TSRS 
ar LTSR valstybinėmis bei kom
jaunimo premijomis.

Nuo K. Donelaičio laikų lietu
vių literatūra glaudžiausiai su
augusi su mūsų kaimo žmogaus 
džiaugsmais ir rūpesčiais. Žemai
tės, J. Biliūno, V. Krėvės, A. 
Vienuolio, P. Cvirkos kūryba — 
tai tas tvirtai grįstas tiltas, ku
riuo kaimo žmogus, sunkiai ne
šęs priespaudą ir paniekinimą, 
pakilęs j kovą už žemę, už duo
ną, atėjo į naująjį tarybinį gyve
nimą, o drauge ir į tarybinę lie
tuvių literatūrą. Atėjo ir įsitvirti
no visiems laikams. Manau, nėra 
reikalo vardinti daugelio mūsų 
rašytojų kūrinių apie žemę, duo
ną ir žmogų, plačiai nuskambė
jusių ne tik mūsų šalyje, bet ir 
už jos ribų.

šiandien džiaugiamės kaimo

yra pigesnė nei Amerikoje,. 
tai Chrysler kompanija sten
giasi tuo pasinaudoti, ątim- 
dama darbus JAV darbinin
kams. ________

Port-au-Prince, Haiti. — 
Birželio 1 d., reaguodamas į 
krašto centrinėje ir šiaurinė
je dalyse įvykusius neramu
mus dėl maisto produktų 
kainų pakėlimo, diktatorius 
prezidentas Jean-Claude Du
valier pakeitė penkis savo 
kabineto ministrus ir atleido 
iš pareigų regiono guberna
torių ir kitus aukštesnius 
pareigūnus. Tame regione 
yra Gonaives miestas, kuria
me įvyko didžiausios riaušės 
gegužės 2-23 dienomis. Opo
zicija tvirtina, kad valdinin- 
kų pakeitimas nėra esminis, 
nes diktatūra vistiek pasilie
ka ta pati.

skaitytoju. Kas jis? Tai jau ne 
vien tik kaimietis senąja to žo
džio prasme. Tai ir žemdirbiai, ir 
žemės ūkio specialistai, turintys 
specialųjį vidurinį ir aukštąjį iš
silavinimą. Pagaliau tai ir peda
gogai, medikai, statybininkai, 
buities tarnybos žmonės. Visi jie 
artimiausiai susiję su visais žem
dirbių rūpesčiais, juos vienija 
bendros problemos. Dauguma jų 
susidomėję ima j rankas naujai 
pasirodžiusią knygą. Skaito, ieš
ko literatūroje gero pašnekovo, 
atveriančio naujus pasaulius, 
žmogaus sielos paslaptis. Naivu 
būtų manyti, kad kaimo žmogus 
skaito tik kaimo tematikos kny
gas arba klausosi vien tik „Ar- 
monikds" koncertų. Jį domina 
kiekviena gera knyga, kiekvie
nas geras meno kolektyvas ar 
lietuviškas filmas. Vis dėlto že* 
mės, žmogaus' duonos, kaimo 
žmonių psichologijos, moralės 
problemos jį jaudina labiausiai.

Paskirtos TSRS Ministrų . 
Tarybos 1984 metų premijos 
už kompleksinių mokslinių 
tyrimų, projektavimo-konst- 
ravimo ir technologinių dar
bų svarbiausiose liaudies 
ūkio ir jo šakų vystymo 
kryptyse vykdymą bei gautų 
rezultatų įdiegimą.

Laureatų tarpe •— nemažas 
būrys Tarybų Lietuvos moks
lininkų ir specialistų. TSRS 
Mokslų Akademijos narys 
•korespondentas, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos prezi
dentas J. Matulis, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
Chemijos ir cheminės tech
nologijos instituto direkto
rius, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos akademikas R.’ 
Višomirškis, šio instituto dar
buotojai — direktoriaus pa
vaduotojas, chemijos mokslų 
kandidatas P.- R. Dobrovols
kis, chemijos mokslų dakta
ras A. Bodnevas, laboratorijų 
vadovai, chemijos mokslų 
kandidatai M. Mickus ir R. 
Šarmaitis, sektoriaus vado

Ir kai šiandien žemdirbiai pagei- 
clauja, kad rašytojai daugiau dė
mesio skirtų kolūkinio kaimo 
dabarčiai, tai nereiškia, kad jie 
prašomi gvildenti vien tik ga
mybines problemas. Tam yra spe
cialistai, mokslininkai. Tačiau kas, 
jei ne rašytojai, gali įsiskverbti 
į kaimo žmogaus socialinį, dva
sinį gyvenimą, į jo visą sudėtin
gumą, į pozityvius ir negatyvius 
reiškinius, jų prieštaravimus, ten
dencijas? Prisiminkime — kokie 
reikalingi kaimo skaitytojui po
kario metais buvo P. Cvirkos ar 
J. Baltušio apsakymai apie pir
muosius kolūkių žingsnius, apie 
naujo gyvenimo daigus. Kaip lai
ku ir kaip giliai pavaizdavo per
silaužimo epochą mūsų kaime J. 
Avyžius romane „Kaimas kryž- 
lėje"... Arba štai V. Bubnio ro
manų trilogija, visapusiškai na
grinėjusi žmogaus ir žemės 
probjemą, kaimiečio kelią nuo 
žemdirbio ligi miesto darbinin
ko, atskleidė labai svarbius kelių 
pastarųjų dešimtmečių mūsų 
kaimo gyvenimo reiškinius.

Naujausiose rašytojų knygose 
skaitytojas nori matyti šiandieni
nio kaimo žmones su jų džiaugs

vas, chemijos mokslų kandi
datas J. Vegys, vyresnieji 
moksliniai bendradarbiai, 
chemijos mokslų kandidatai 
A. Petrauskas ir S. Jakob
sonas, Valstybinio lakų-dažų 
pramonės mokslinio tyrimo ir 
projektavimo instituto ban
domosios gamyklos gamybos 
viršininko pavaduotojas S. P. 
Jonaitis, šios gamyklos cecho 
viršininkė, chemijos mokslų 
kandidatė L. Pikūnaitė, Kau
no radijo gamyklos cecho 
viršininkas A. Grinkevičius, 
šios gamyklos technologinio 
biuro viršininkė G. Carnec- 
kienė apdovanoti už labai 
efektyvų nikelio, cinko, kon- 
versinių ir chromo dangų ga
vimo technologijų sukūrimą 
ir įdiegimą gamyboje.

Premija už granuliuotų fos
forinių trąšų gamybos efek
tyvumo didinimą paskirta 
TSRS 60-mečio Kėdainių che
mijos gamyklos skyriaus vir
šininkui A. P. Rakauskui. 
Aukštos kokybės ketaus lie
jinius su mažu atliekų kiekiu 

mais ir rūpesčiais. Išaugus mies
to tipo gyvenvietėms, iškyla 
daug naujif žmonių santykių 
problemų, kartais nelengvai iš
sprendžiamų.

Nemanau, kad rašytojus reikė
tų kaltinti, kad jie nepažįsta 
šiandieninio kaimo ir savo kūry
boje remiasi tik vaikystės įspū
džiais. Ir vis dėlto geriausieji 
kaimo temos kūriniai priklauso 
vyresniųjų rašytojų plunksnai. O 
štai iš jaunosios rašytojų kartos 
kaimo skaitytojas galėtų daugiau 
pageidauti. Juk ne vienas jau
nųjų augęs ir brendęs jau nauja
me šiuolaikiniame kaime, tačiau 
kaimo žmogų vaizduoja labai 
nedrąsiai, be didesnio užmojo. 
Įvairių kartų rašytojai — dažni 

žemdirbių svečiai (ir ne tik sve
čiai — ne vienas rašytojas kaimo 
aplinkoje praleidžia ištisus mė
nesius), LTSR rašytojų sąjungoje 
daroma viskas, kad rašytojų ir 
žemdirbių ryšiai dar labiau tvir
tėtų ir gilėtų. Tai liudija ir lite
ratūros klasiko Petro Cvirkos 
premijos jsteigimas.

LITERATŪRA IR MENAS

įgalina gaminti indukcines 
lydymo krosnys. Už jų sukū
rimą ir gamybos organizavi
mą, platų piitaikymą liaudies 
ūkyje kartu su kitais šalies 
metalurgais ir mokslininkais 
apdovanotas ir Kauno „Cent- 
rolito" ketaus liejyklos vy
riausiasis metalurgas, techni
kos mokslų kandidatas M. 
Želnys. ___ ____

Laureatais už naujos kar
tos automatizuotų matavimo 
prietaisų, informacinių mata
vimo sistemų ir specialių 
technologinių įrengimų sukū
rimą bazinio mikroprocesorių 
technikos komplekso pagrin
du, jų įdiegimą gamyboje ta
po Kauno radijo matavimų 
technikos mokslinio tyrimo 
instituto sektoriaus vadovas, 
technikos mokslų kandidatas 
J. Burauskas ir Vilniaus ra
dijo matavimo prietaisų mok
slinio tyrimo instituto sky
riaus viršininkas, technikos 
mokslų kandidatas E. Pilec- 
kaS' ELTA
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TSRS atstovai iydų 
parengime

New York. — Du žymūs 
Tarybų Sąjungos žydų atsto
vai šį sekmadienį, birželio 10 
d., dalyvaus ir kalbės 12-me 
metiniame žurnalo “Jewish 
Affairs” parengime, įvyk
siančiame Roosevelt viešbu
tyje, Manhattane.

Vienu jų yra Genrikas Zi
manas, buvęs ilgametis Vil
niaus “Tiesos” vyr. redakto
rius, universiteto profesorius 
ir Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos deputatas. 
Kitas — tai poetas Aaron 
Vergelis, “Sovietiš Heim- 
land” žurnalo redaktorius. 
Jiedu yra tarp 52 įžymių 
žydų veikėjų, neseniai at
siuntusių atvirą laišką Ame
rikos žydams, pareiškiant, 
jog Tarybų Sąjungos žmonės 
trokšta taikos ir dirba jos 
labui ir kviečia Amerikos 
žydus daryti viską, kad taika 
pasaulyje būtų išgelbėta.

Maskva. — Čia įvykusiame 
bankete Siaurės Korėjos 
prezidento Kim garbei pasa
kytose kalbose tiek Tarybų 
Sąjungos vadovas Konstanti
nas Černenka, tiek pats 
prez. Kim pasmerkė JAV 
vaidmenį Azijoje, nurodė pa
vojus, galinčius kilti iš kari- 
nio-politinio alijanso tarp 
JAV, Japonijos ir Pietų Ko
rėjos.

Helsinki. — Čia įvykusia
me komunistų partijos susi
rinkime partijos vadu išrink
tas Arvo Aalto, pakeisdamas 
ligšiol buvusį Jouko Kajano- 
ja. Nutarta užbaigti savitar
pio ginčus, jau trunkančius 
pastaruosius penkiolika me
tų, ir labiau susirūpinti par
tijos populiarumo pakėlimu 
Suomijos visuomenėje.

Spaudos konferencija užsienio žurnalistams
Maskvoje, Lietuvos TSR 

Ministrų Tarybos nuolatinė
je atstovybėje, įvyko Tary
bų Lietuvos žurnalistų susi
tikimas su šalies sostinėje 
akredituotais užsienio šalių 
korespondentais. Susitikimą 
organizavo Centriniai žurna
listų namai, LTSR žurnalis
tų sąjunga, TSRS užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
skyrius.

Spaudos konferencijoje da
lyvavo trisdešmities užsienio 
šalių žurnalistai, taip pat 
centrinės spaudos ir spaudos 
agentūrų atstovai. Apie Ta
rybų Lietuvos darbo žmonių 
pasiekimus vienuoliktojo 
penkmečio metais ir apie tai, 
kaip pažymimos respublikos 
išvadavimo iš hitlerinių oku

WATERBURY, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Švinkimas
Mirė 1982 m. sausio 19 d.

Akis užmerkė, sustojo plakusi jo širdis, užmigo 
amžinu miegu. Bet mano širdyje liko skausmas, 
gailestis ir ilgesys. Į

Nepamiršiu Tavęs, mylimasis, kol būsiu gyva.

MARIAN SVINKŪNIENE- žmona

PHILADELPHIA, PA.
♦

MIRUS

Julija Potas
1984 m. gegužes 23 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės 
sūnui Antanui ir jo šeimai, anūkui, Warren A., ir 
visiems jos giminėms, artimiesierūs, bei idėjos 
draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę 
mylimos drauges.

ALICE WHITLOCK [PIVORICNAITE] 
ir

Visos velionės drauges

Širdim sušildytas akmuo Detroit, Michigan
į

Nuotraukoje: Orvydų sodybos galerija.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

Laukų riedulius, per am
žius varginusius Lietuvos 
valstiečius, kretingiškiai Or
vydai paverčia meno kūri
niais. Tėvas Kazimieras ir 
sūnus Vilius, vietinių žem
dirbių vaikai, tapo įžymiais 
akmentašiais. Šlovę jiems 
pelnė akmens skulptūrų ga
lerija, kurią jie įsteigė savoje 
sodyboje.

. . . Turistiniai autobusai, 
vykdami Šiaulių-Palangos 
plentu, užsuka ir į Orvydų 
kiemą pasižiūrėti neįprasto 
žvėryno. Zuikiai, lapės, šer
nai, įkurdinti netoli judrios 
automagistralės įvairiose po
zose, sukelia ir medžiotojų, 
ir zoologų susižavėjimą. Iš 
akmenų ištašyti žvėrys, su
šildyti liaudies meistrų ran
komis, atrodo tarsi gyvi.

Savito muziejaus po atviru 
dangumi įkūrėjui aštuonias
dešimtmečiu! Kaziui Orvydui 

pantų 40-osios metinės, pa
pasakojo Lietuvos TSR žur
nalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas, “Tiesos” laik
raščio redaktorius A Lau- 
rinčiukas. Į Bulgarijos, Len
kijos, Vietnamo, Anglijos, 
Argentinos, Malio, Olandi
jos, Švedijos, Vokietijos Fe
deratyvinės Respublikos ir 
kitų šalių žurnalistų klausi
mus atsakė “Tarybinės mo
ters” žurnalo vyriausioji re
daktorė B. Boreišienė, žur
nalistų sąjungos valdybos at
sakingasis sekretorius. D. 
Mickevičius, Kaišiadorių ra
jono Palomenės kolūkio pir
mininkė V. Gudaitienė, Šiau
lių televizorių direktorius P. 
Morkūnas, Panevėžio dra
mos teatro vyriausiasis reži

ir šiandien netrūksta kūrybi
nio polėkio. Skulptūrinės 
kompozicijos, kurias jis su
kuria kartu su sūnumi Viliu
mi, perpintos liaudies pasakų 
ir legendų siužetais. Jos iš
dėstytos ant dekoratyvinių 
salelių, apsuptų tvenkinė
liais. Ant jų krantų matome 
keisčiausių formų medžių ša
kas, kamienus, kuriuos Or
vydams padovanojo žemių 
sausintojai melioratoriai.

— Jei akmuo paviliojo 
meistrą, tai visam gyveni
mui, — sako senasis Orvy
das.

Daugelį Klaipėdos ir kitų 
miestų visuomeninių centrų, 
parkų ir skverų, kolūkinių 
gyvenviečių puošia Orvydo 
jaunesniojo akmens skulptū
ros. Kazio Orvydo darbai 
tapo Palangos skulptūrų “Jū
ratė ir Kąstytis”, “Eglė žal
čių karalienė” ir kitų kompo
nentais.

sierius, TSRS liaudies artis
tas D. Banionis. Apie res
publikos žurnalistų kūrybinį 
indėlį sprendžiant aktualiau
sius masinės propagandos ir 
agitacijos priemonių uždavi
nius kalbėjo Lietuvos LTSR 
Centro Komiteto Propagan
dos ir agitacijos skyriaus ve
dėjas J. Kuolelis, TSRS žur
nalistų sąjungos valdybos 
pirmininko pirmasis pava
duotojas I. Zubkovas ir 
TSRS užsienių reikalų minis
terijos spaudos skyriaus ve
dėjo pavaduotojas V. Kame
nevas.

Užsienio šalių žurnalistai 
susipažino su respublikoje 
leidžiamų knygų ekspozicija, 
fotografijos paroda bei suve
nyrais. Spaudos konferenci
jos dalyviams buvo padary
tas dokumentinis kino filmas 
“Manoji Lietuva”.

Tarybų Lietuvos spaudos 
darbuotojai taip pat susitiko 
su centrinių laikraščių ir žur
nalų redaktoriais, su savo 
kolegomis iš TASS’o ir 
APN. V. Petkevičienė

Maskva. — Čia lankėsi 
Rumunijos vadas Nicolae 
Ceausescu ir su Tarybų Są
jungos vadovybe aptarė ak
tualiuosius tarpusavio santy
kių ir tarptautinius klausi
mus. Jo garbei suruošto ban
keto metu TSRS vadovas 
Konstantinas Černenko pa
brėžė, kad reikia laukti pa
gerėjimo abipusiame bendra
darbiavime politinėje, ideolo
ginėje, ekonominėje, kultūri
nėje ir kitokiose srityse. Ru
munija yra kol kas vienintelė 
iš socialistinio bloko valsty
bių, kurios sportininkai daly
vauja šią vasarą Los Angeles 
mieste įvyksiančioje pasauli
nėje olimpiadoje. Joje daly
vauti atsisakė Tarybų Sąjun
ga ir ją pasekė kitos, kaltin
damos rengėjus dėl nepakan
kamo saugumo užtikrinimo 
olimpiados dalyviams.

Susituokė
Gegužės 12 d. susituokė 

Diane Sharon Garelis su Jo
nathan Pepper. Vestuvės 
įvyko katalikų Holy Trinity 
bažnyčioje prie Porter gat
vės ketvirtą valandą po pie
tų' Nors bažnyčioje, bet ku
nigas buvo liberališkas, visa 
ceremonija buvo trumpa ir 
priimtinai graži. Jaunąją at
vedė jaunosios tėvelis Kęstu
tis Garelis, ir atidavė jauna
jam, o jų palydovai buvo jau
nosios sesutė Nannete su 
jaunojo broliu. ,

Tuoj po vestuvių įvyko 
priėmimas gražiame Money 
Tree valgykloje viduryj 
miesto. Elegantiškai pasi
puošę patarnautojai pateikė 
įvairiausių gėrimų; vėliau 
buvo tikrai karališka vaka
rienė.

Svečių buvo apie šimtas; 
lietuvių apie 25; iš kitų 
miestų bei valstijų buvo dė
dė Edward Garelis iš Kali
fornijos; jaunosios brolis 
Aaron Garelis su sūnum 
Kęstučiu iš Texas; sesutė 
Nanette su vyru Tom iš New 
Orleans, Louisiana; pusbrolis 
Kenny Smith su žmona 
Maureen iš Howell, Michi
gan; teta Estelle Smith su 
vyru John iš Livonia, Michi
gan ir kitas dėdė Valentinas 
Daubar iš Detroito.

Jaunasis Jonathon Pepper 
airių, škotų ir anglų kilmės. 
Laikraštininkas » dirba De
troit Free Press sporto sky
riuj.

Tokios elegantiškos vestu
vių puotos nesu mačius. Ti
kiu jog jaunosios tėveliams 
Kęstučiui ir Antonette Gare
liams kainavo gražaus pini
go. Nugirdau jog jaunieji 
išvyko medaus mėnesiui į 
Šveicariją, taip pat lankysis 
ir kitose šalyse.

Pavyko koncertas
Gegužės 20 d. Lietuviškųjų 

Melodijų Radijo Valandėlė 
surengė gražų koncertą Die
vo Apvaizdos Kultūros Cen
tre. Programą atliko viešnia 
iš Vakarų Vokietijos Nelė 
Paltinienė. Akompanavo mu
ziką iš juostelės, kurią tvar
kė vyras muzikas Arvydas 
Paltinas. Programą pravedė 
radijo valandėlės direktorius 
Algis Zaparackas. Programa 
tęsėsi apie dvi ir pusę valan
dos; klausėsi apie trys šimtai 
lietuvių. Trumpai pakalbėjo 
muzikas Paltinas ir apie lie
tuvių gyvenimą Vakarų Vo
kietijoj. Koncertas visiems 
patiko.

Buvo Danijoj
Gegužės 10 d. iš Copenha

gen, Danijos, sugrįžo namo 
Gary Lyben. Jis ten buvo 
virš dviejų mėnesių darbo 
reikalais. Per Velykas, sako, 
aplankė Graikiją kuri jam 
labai patiko, o prie namo 
grįždamas Minnesota valsti
joj, aplankė ir Ąiriją. Jo 
tėveliai, Ray ir Ai 
sėda Lyben, džiai 
jų sūnus turėjo 
progą pamatyt kit

Turnyras
Trisdešimtrtrečiasis nacio

nalinis LDS/kėglio (bowling) 
turnyras įvyko gegužės 18, 
19 ir 20 dienomis Arlington 
Heights netoli Chicagos. Iš 
Detroito dalyvavo 59 bowle- 
riai; 43 važiavo busu, kiti 
mašinom. Vyrai det^oitiečiai 
laimėjo pirmą vietą, atsivež- 
dami Joe Sakai trofėjų į 
Detroitą. Tie vyrai —, visi 
LDS nariai, buvo dr. John 
Geralt, David Rye, Malcom 
Wilson, Jim Ruchinski ir 
Chuck Tvaska.

Detroitietėms moterims 
nepavyko laimėt Detroito 
Sorority trofejos, ir jis pasi
liks Chicagoje. Sugrįžę bow- 
leriai, labai patenkinti, sakė, 
kitais metais turnyras įvyks 
Wisconsino valstijoje.

Apdovanojo
Gegužės 8 d. š. m. laikraš

bena Nau- 
įgiasi, kad 
tokią gerą

čio Vilnis redaktoris,1 S. J. 
Jokubka minėjo savo1 75-ąjį 
gimtadienį. Išvakarėse Lie
tuvos laikraštis Tiesa rašė: 
“Už ilgametę publicistinę 
veiklą skleidžiant teisingą in
formaciją apie Tarybų Sąjun
gą suteikti pažangaus laik
raščio Vilnis JAV vyriausia
jam redaktoriui, Lietuvos 
TSR nusipelniusiam kultūros 
veikėjui. Stasiui Jonui Jo- 
kubkai Lietuvos TSR nusi
pelniusio žurnalisto garbės 
vardą. (Pasirašo) Lietuvos 
TSR Aukščiaūsiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
A. Barkauskas ir Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo sekretorius 
J. Gureckas. Vilnius, 1984 
m. gegužės 7 d.”

Priimdamas tą garbę, Vil
nies redaktoris S. J. Jokub
ka išvyko į Tar. Lietuvą 
gegužės 23 d., kur praleis 
apie dvi savaites. Bus įdomu 
patirt kaip jam viešnagė pa
vyks, ir ką Vilnies redakto
rius mums praneš apie nau
jus laimėjimus Tar. Lietu
voj.

Chicagoje
Gegužės 20 d. Chicagoje Vil
nies salėje į^yko laikraščio 
Vilnis dalininkų suvažiavi
mas. Suvažiavimą atidarė di
rektorių pirmininkė Estelle 
Bagdon. Pirmiausia ji pa
kvietė svečius iš kitų miestų 
pasakyt po keletą žodžių. 
Kalbėjo Laisvės redaktorė 
Ieva Mizarienė iš New Yor- 
ko; Vilius Kavaliauskas, Lie
tuvos Tiesa ir Moscow 
News prie Suvienitų Nacijų 
New Yorke korespondentas 
ir St. Masytė iš Detroito.

Išrinkta suvažiavimo val
dyba: St. Masytė pirminin
kė; Ieva Mizarienė vicepir
mininke; Julia Marazas sek
retore. u

Į rezoliucijų- komisiją iš
rinkti Millie Kancere, Frank 
Vaitkus ir Estelle Bagdon. 
Sveikinimų komisijon išrink
ti Nellie DeSchaaf, S. J. 
Jokubka ir Frank Vaitkus. 
Mandatų komisijon įėjo John 
Faiza, Nellie DeSchaaf ir J. 
Urmonienė. Iš raportų ir 
sveikinimų pasirodė jog laik-i 
raštis Vilnis gerai gyvuoja ir 
jo ateitis ilga bei šviesi.

Po suvažiavimo įvyko ban
ketas. Prieš pradedant ban
ketą, buvo staigmena —- dai
navo visų mylflhos Lakštutės 
ir Jonas. Kaip jau visi žino, 
dainininkai buvo John Feiza, 
Estelle Bagdon ir Wandą 
Gaidam. Jiem akompanavo 
mokytoja Valeria Urbikas.

Kaip visuomet, jų dainos 
žavėjo ir gavo daug aplodis
mentų. Prieš pradedant ban
ketą, Valeria Urbikas prise
gė gražų korsažą Onai Joku- 
bauskienei šiemet minėjusiai 
kovo mėn. 93-ejus metus. 
Jokubauskienė yra Valerijos 
teta. Patarnavo Lakštutės.

Suvažiavime ir bankete 
taipgi buvo svečias iš Wa
shington, D. C. T. Lietuvos 
konsulas Vaclovas Sakalaus
kas.

Suvažiavimo pirmininkė jį 
publikai gražiai pristatė ir jis 
trumpai visus pasveikino. 
Kalbėjo apie Tarybų Lietuvą 
ir jos nuopelnus.

Banketo šeimininkės buvo 
Antoinette Vaitkus ir Pauliu- 
kienė, o Jonas Pateckas bei 
Frank Vaitkus aptarnavo gė
rimais.

Buvo įspūdingas banketas 
ir darbingas suvažiavimas, 
ypatingai, kad jame dalyva
vo garbingi svečiai iš Lietu
vos, New Yorko ir Washing- 
tono. Visi turėjome progą su 
jais susipažint ir pabend
raut. Buvo linksmas ir įdo
mus savaitgalis Chicagoje.

Stefanija

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

| EKSKURSIJA | LIETUVA
{j “Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 
Įį ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
Įį aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
S d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.
8 Kaina $1,775.
8 Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth
8 Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
jį Visais reikalais kreipkitės į
įj “LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
x 102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

Bonn. — Birželio 5 d. 
policija susirėmė su daugiau 
kaip pusantro tūkstančio de
monstrantų, protestuojančių 
dėl Pietų Afrikos premjero 
vizito Fed. Vokietijoje. Mi
nia buvo susirinkusi prie 
viešbučio, kuriame premje
ras Botha buvo apsistojęs. 
Vėliau kancleris Helmut 
Kohl, kuris keletą valandų 
konferavo su Botha, išleido 
pareiškimą, pabrėždamas, 
kad Fed. Vokietija esanti 
priešinga Pietų Afrikos vy
riausybės diskriminacijos, 
vadinamos aparteidu, politi
kai.

BRIEFS
Aldona Anderson, from 

Middletown, N. Y. writes:
LDS Lodge 13 of Middle

town, N. Y., will be holding 
their first outing on Satur
day, June 23, instead of 
Sunday, June 24. The outing 
will be in the Orange County 
Winding Hills Park located 
in Montgomery, N. Y. The 
park is easily accessible. 
Take Route 17 West to Exit 
116 (Bloomingburg). Turn 
left onto Route 17K. Conti
nue for approximately 8 
miles, to the entrance to the 
park which is on the left 
side. Coming from Connecti
cut or Massachusetts, take 
Route 84 going west. Exit at 
17K (Montgomery). Turn 
right and continue on Route 
17K until you pass a large 
horse farm on the right. The 
park will be next on the 
right.

Lodge 13 members are 
looking forward to other 
LDS lodges in the surround
ing area joining them at the 
outing. Friendly faces and a 
variety of food are promised 
to all who attend. See you 
there!”

* * *
Nuclear war knows no 

limits. Responsible authori
ties East and West doubt 
that any form of nuclear war 
can be contained. Even an 
explosion of a single nuclear 
warhead in a populated area 
would damage this country 
far beyond anything we have 
ever experienced.

East and West — each 
agree not to be the first to 
useliuclear weapons. Soviet 
Foreign minister Gromyko 
repeated this offer in the 
U N in 1978 and 1979. In the 
General Assembly session he 
offered a resolution which 
was later adopted, condem
ning any nation which would 
be first to use nuclear wea
pons.

A simple mutual pledge by 
the United States and the 
Soviet Union that neither 
would laurięh a first strike 
could changev the/Whole in
ternational atmosphere and 
would facilitate serious and 
far-reaching negotiations on 
arms reductions.

♦ ♦ ♦
Congressional • Democrats 

unveiled a TV campaign 
commercial in Washington 
recently.

Rep. Tony Coelho (D- 
CaL), head of the Democra
tic Congressional Commit
tee, said the “sleaze” ad was 
designed to make Reagan 
accountable for the actions of 
his subordinates. Reagan’s 
“is an administration that 
worships greed, whether

Miami, Fla.
Mary Kvetkas (Kvietkaus- 

kas) rimtai susirgus buvo 
nuvežta į ligoninę, kur išgu
lėjo kelias savaites. Šiuo 
laiku ji pasidavė i Nursing 
Home. Jos antrašas:

Mary Kvietkauskas
Heritage Nursing Home 

Room 222
2201 N. E. 170th St.
N. Miami Beach, Fl.

33160

M. N.

you’re talking about the Rea
gan tax policy, the Reagan 
budget policy or the Reagan 
ethics policy,” Coelho said.

Coelho said more than 50 
administration officials had 
been charged with official 
misconduct, abuse of privi
lege, financial improprieties 
or other types of unethical 
behavior.

In the ad, past and pre
sent administration officials 
are shown in snapshots with 
their names listed under
neath as an announcer re
cites allegations against 
each. Besides Meese, others 
mentioned in the ad include:

° CIA chief William Casey, 
whose stock-trading activi
ties in 1982 and refusal until 
recently to put his multimil- 
lion-dollar holdings in a blind 
trust have raised eyebrows.
° Richard V. Allen, former 

national security adviser, 
who resigned after it was 
disclosed he had accepted 
gifts of watches and $1,000 
in cash from Japanese repor
ters and failed to disclose 
them.
° Thomas Reed, who re

signed from the National 
Security Council after he 
acknowledged he parlayed a 
$3,125 investment into a 
$427,000 profit, reportedly 
because of illegal insider 
stock trading.
° Charles Z. Wick, long

time friend of Reagan and 
head of the U. S. Informa
tion Agency whose staff de
veloped “blacklists” of libe
rals who should not be al
lowed to speak or appear in 
USIA programs overseas.
° Rita Lavelle, former En

vironmental. Protection 
Agency official recently con
victed of lying to Congress.

It was good to hear 
from sculptor Erikas Varnas. 
He is celebrating his 60th 
birthday and an exhibit of 
his work in Vilnis. He writes 
that the monument of Anta
nas Bimba is standing up 
well. Use




