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Kviečia prie
pasitarimų 
uždrausti
erdvės ginklus

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vadovas Konstantinas 
Černenka, atsakydamas ;į 
Hearsto laikraščių biuro Wa
shingtone ’ Joseph Salsbury 
Smith klausimus, pareiškė, 
kad dabar yra pats laikas 
Amerikai ir Tarybų Sąjungai 
pradėti pasitarimus dėl erd
vės ginklų uždraudimo.

Jis pabrėžė, kad reikia 
tartis, kol tokie ginklai, nebė
ra erdvėje dislokuoti. Vėliau 
jau galį būti per vėlu. Čer
nenka užginčija, esą tokie 
ginklai negali būti kontro
liuojami.

Priešingai argumentuoja 
Amerikos prezidentas, tar
damas, kad susitarimų vyk
dymas negali būti praktiškai 
patikrinimas, ir todėl nėra 
ko tartis, o būtina tokius 
ginklus vystyti.

Paminės Soweto 
sukilimą

New York. — Birželio 16 
d. Harleme, prie State Office 
Building, esančio 125 St. ir 
Adam Clayton Powell Jr. 
Blvd., 2 vai. popiet įvyksta 
mitingas, skirtas paminėti, 
aštuonerių metų sukakčiai 
nuo Soweto sukilimo priqM 
Pietų Afrikos aparteido poĮi-> 
tiką.

Pietų Afrikos premjeras 
Pieter Botha šiuo metu lan
kosi Vakarų Europoje, siek
damas paramos savo rasinės 
diskriminacijos politikai, ku
ri yra pasmerkta viso kultū
ringojo pasaulio. Laukiama, 
kad jis atvyks ir į Ameriką 
pasitarti dėl abipusių santy
kių pagerinimo.

Šis birželio 16-osios mitin
gas, kuriame kalbės ir Pietų 
Afrikos diskriminuojamųjų 
grupių atstovai, pagerbs 
aukas sukilimo, kuris įvyko 
1976 m. birželio 16 d. Tada
Afrikos žmonės sukilo prieš 
vyriausybę, reikalaudami už
baigti aparteidą. Valdžia at
sakė pasiuntimu policijos, 
kuri nužudė 618 vyrų, mote
rų ir vaikų. Tūkstančiai buvo 
sužeistų, suimtų ir įmestų į 
kalėjimą.

Geneva. — Užs. reik, mi
nistras Shintaro Abe, Japo
nijos atstovas 40-ies tautų 
nusiginklavimo konferencijo
je, kreipėsi į JAV ir TSRS, 
kad jos darytų viską, sie
kiant susitarimo dėl bran
duolinių ginklų bandymų su
stabdymo.

Čekai pagerbė 
nacistų aukas

Praha. — Pereitą sekma
dienį tūkstančiai Čekoslova
kijos žmonių buvo susirinkę 
prisiminti prieš 42 metus 
nužudytuosius Lidice gyven
tojus. II Pas. karo metu 
nacistai sušaudė visus to 
angliakasių kaimelio vyrus, o 
moteris su vaikais išvežė 
numirti į koncentracijos sto
vyklas. Kaimas buvo suly
gintas su žeme.

Iškilmėse kartu su II Pas. 
karo veteranais dalyvavęs 
jaunimas pasižadėjo darbuo
tis, kad daugiau panašių da
lykų nebūtų, kad nebūtų 
karų.

Pasibaigė ekonominė
viršūnių konferencija

London. — Kapitalistinio 
pasaulio lyderiais čia dvi su
puse dienos sakė vienas ki
tam pamokslus ir paskui iš
leido komunikatą, rodantį, 
kad jie visi puikiausiai suta
ria visais klausimais, nors 
tikrovėje buvo visiškai prie
šingai.

Į juos darė spaudimą Loty
nų Amerikos prezidentai, In
dijos premjerė Indira Gandhi 
ir daugelis britų komonvelto 
ministrų, prašiusių ką nors 
nutarti jų ekonominei krizei 
sumažinti. Jie laimėjo paža
dą, kad gaus daugiau para
mos mažesniais procentais, 
bet nežinia, kas iš to išeis, 
kai tos ekonominės viršūnės 
vadai bus sugrįžę namo.

Prez. Reagan visą laiką 
spurdėsi prieš šešis kitus 
konferencijos dalyvius, kai 
tie kaltino Ameriką dėl aukš
tų palūkanų, iškeldamas fak
tą, kad per pastaruosius me
tus Amerikoje padidėję dar
bų ir pagerėjusi ekonominė 
padėtis. >

Prez. Reagan pralaimėjo

Senatoriai kviečia,
bet prezidentas neklauso

Senatorius Howard H. Baker, Jr., kairėje, ir senatorius 
Charles H. Percy spaudos konferencijoje praneša, kad jie 
prez. Reaganui pasiūlė pradėti susitikinėjimus su Tarybų 
Sąjungos vadovybe, siekiant tarptautinio įtempimo sumaži
nimo.

JA V karo laivai 
manevruoja kartu 
su Lotynų Amerika

Washington. — Keturi 
JAV karo laivai ir du subma- 
rinai paliko savo uostus ir 
netrukus prisijūngs prie aš- 
tuonių Pietų Amerikos val
stybių, dalyvaujančių bend
ruose manevruose, pavadin
tuose “Unitas” (“Vienybė”). 
Taip pat dalyvaus ir JAV 
kovos lėktuvai, transporti
niai malūnsparniai ir žvalgy
bos lėktuvai.

Iš viso dalyvaus apie du 
tūkstančiai JAV karių ir apie 
12 tūkstančių karių iš Peru, 
Brazilijos, Čilės, Kolumbijos, 
Ekvadoro, Paragvajaus, 
Urugvajaus ir Venezuelos.

Iš viso dalyvaus apie du 
tūkstančiai JAV karių ir apie

Panašios rūšies manevrai 
pirmą sykį buvo surengti 
1960 metais. Jų tikslas — 
karinio kooperavimo plėti
mas. JAV karo laivai lanky
sis dešimtyje Pietų Ameri
kos ir Karibų jūros regiono 
valstybių uostų.

ir nepravedęs pasiūlymo, 
kad visos septynios valsty
bės sutiktų dalintis esama 
naftos atsarga, jei atsirastų 
nauja krizė dėl karo veiksmų 
Persijos įlankoje. D. Britani
jos premjerė, konferencijos 
šeimininkė Margaret That
cher nepravedė nei savo pla
no, kad būtų priimtas stiprus 
pasisakymaš prieš tarptauti
nį terorizmą. Nelaimėjo nie
ko ir Kanados premjeras 
Trudeau, raginęs prie santy
kių pagerinimo tarp Rytų ir 
Vakarų.

Tarybų Sąjungos spauda, 
komentuodama konferenciją, 
rašo, kad tai buvęs vieningu
mo stokos pasireiškimas, 
draskantis kapitalistinį -^pa
saulį. Esą, negalėdami pa
siekti konstrukvytaus sutari
mo, jie pasitenkino “gra
žiais politiniais pareiški
mais”.

Šią savaitę Maskvoje pra
sideda Bendrosios ekonomi
nės pagalbos tarybos konfe
rencija, kurioje dalyvaus so
cialistinio bloko šalių atsto
vai.

Kviečia pasekti ■ 
Olandijos pavyzdžiu

Bonn. — Vadovaujantis so-i 
cialdemokratų partijos narys 
Egon Bahr, kalbėdamas Bun- , 
destage pereitą savaitę, pa
reiškė,, kad ir Fed. Vokietija 
turėtų pasekti Olandijos pa
vyzdžiu. Olandija nutarė ati
dėti JAV branduolinių rake
tų dislokavimą jos teritorijo
je. _ ' ' | \

Kitas socialdemokratų at
stovas Erwin Horn, parem
damas Egon Bahr, pabrėžė, 
kad opozicija prieš raketų 
dislokavimą vis llabiąu- įsigali 
Vakarų Europoje.

POPIEŽIUS LANKOSI 
ŠVEICARIJOJE

Zurich. — Pirmą sykį nuo 
1418 m. Katalikų bažnyčios 
galva lankosi Šveicarijoje. 
Popiežius Jonas Paulius II 
Šveicarijoje praleis 6 dienas. 
Tai jau 22-oji jo kęJionė už 
Vatikano sienų per jo ketve- 
rių su puse metų pontifikavi- 
mo laiką. Popiežiaus vizitui 
skiriama religinio ir politinio 
dėmesio.

Numalšino sichų 
sukilimų Indijoje

Indija, Punjab valstija, kur 
buvo sukilimas.

New Delhi. Indijos kalt 
riuomenė pranešė, kad jai 
pavyko numalšinti daugiau, 
kaip poros tūkstančių sichų 
kareivių sukilimą, kilusį po 
to, kai pereitą savaitę vy
riausybė šturmu užėmė 
“Aukso” šventyklą. Iš viso, 
sako, sukilimai buvę šešiose 
vietovėse. Daug kareivių 
suimta. Esama ir sužeistų.

Sichų sukilimo kariuome
nėje metu nužudytas vienas 
indų generolas, dalinio va
das, Daug kąjrių pabėgo, ar 
ėmėsi ginklo prieš indus.

Armija aiškino, jog štur- 
mavimas šventovės esąs pa
teisinamas tuo, kad joje kon
centravosi visa teroristinė 
sichų veikla, kurios metu per 
pastaruosius kelis mėnesius 
žuvo per 400 žmonių.

Armijos šturmo metu žuvo 
per du tūkstančių sichų, kar
tu su jų vadu. Dabar sichai 
ėmė protestuoti visame pa
saulyje. New Yorke sichai 
demonstravo prie Jungtinių 
Tautų ir sudegino Indijos 
vėliavą.

Sichai yra religinė sekta, 
įkurta 16 amžiuje ir siekianti 
taikingos harmonijos tarp 
hinduizmo ir mahometonų. 
Pastaraisiais metais sickhai 
vis labiau reiškiasi, reikalau
dami, kad Indijos federalinė 
valdžia suteiktų jiems dau
giau laisvių jų gyvenamoje 
Punjabo valstijoje.

"Taikos laivas" 
j Nikaragvą

Stockholm. — Švedijos už
sienio reikalų .ministerija 
pranešė, kad Švedija kartu 
su Norvegija ruošiasi pasiųs
ti “Taikos laivą” į Nikaragvą. 
Laivą lydės minų traleriai, 
kadangi antisandinistai, pa
dedami Amerikos Centrinės 
Žvalgybos Organizacijos yra 
užminavę Nikaragvos uostus 
ir keletas užsienio laivų yra 
nuo jų nukentėję.

“Taikos laivas” nuveš Ni
karagvai $375 tūkstančių 
vertės popieriaus, kuris bus 
naudojamas balsavimo la
pams, kai ten lapkričio mė
nesį bus vykdomi prezidenti
niai rinkimai.

To laivo sumanytojas yra 
argentinietis Adolfo Perez 
Esquivel, Nobelio Taikos pri
zo laureatas, tą mintį pa
skleidęs šių metų balandžio 
mėnesį, kai jam buvo įteikta 
premija Oslo mieste, Norve
gijoje.

Mirė Italijos komunistų partijos 
vadas Enrico Berlinguer

Roma. — Italijos respubli
kos prezidentas Sandro Per- 
tini, specialiu lėktuvu buvo 
nuskridęs į Padua, ir parve
žė čia komunistų partijos 
vadą Enrico Berlinguer, ku
ris mirė ten, birželio 11 d., 
širdies smūgio ištiktas, kai 
kalbėjo mitinge.

Velionis Berlinguer, 52 m. 
amžiaus, buvo vienas popu
liariausių Italijos politikų ir 
pastaruosius 12 metų vaira
vo Italijos komunistų parti
jai, pačiai didžiausiai savo 
narių skaičiumi Vakarų 
Europoje.

Per 1976 metų rinkimus jo 
vadovaujami komunistai su
rinko 34 procentus balsų, ir 
jau buvo manoma, kad jis 
bus pirmasis Italijos komu
nistas premjeras. Bet krikš
čionių demokratų partija, 
kuri tada gavo 38 procentus 
balsų, komunistus išstūmė ir 
sudarė koalicinę vyriausybę 
su kitomis mažesnėmis kraš
tutinėmis dešiniosiomis ar 
vidurio partijomis.

Bet svarbiausia, tai tas, 
kad krikščionių demokratų ir 
kitoms- partijoms neįsten
giant sudaryti efektingą koa
liciją, komunistai turėjo vie
ną trečdalį balsų parlamente

Šimtai suimti masiniame proteste

Vaizdas iš New Yorke įvykusios demonstracijos, protestuojant prieš prez. Reagano 
politiką Centrinėje Amerikoje. Policija suėmė per 300 asmenų, jų tarpe apie 40 
advokatų. Protesto dalyviai buvo užblokavę visus įėjimus į Federalinius rūmus, 
neįleisdami nei tarnautojų, nei interesantų.

New York. — Daugiau 
kaip 300 dalyvių buvo suimti 
čia pereitą ketvirtadienį įvy
kusiame masiniame proteste 
prieš prez. Reagano karinę 
politiką Centrinėje Ameriko
je. Demonstracijose dalyva
vo per tūkstantį žmonių. 
Įvairių religinių grupių vei
kėjai prisijungė prie gydyto
jų, studentų ir taikos akty
vistų ir buvo užblokavę visus 
įėjimus į Federalinius rū
mus, kuriuose savo raštines 
turi Centrinės Žvalgybos 
Agentūra. FBI ir Emigration 
and Naturalization Service. 
Negalėjo praeiti nei tarnau
tojai, tose įstaigose dirban
tys, nei interesantai. Tai 
buvo dalis dvi dienas organi
zuotos veiklos, protestuojant 
prieš prez. Reagano politiką.

Tarp policijos suimtųjų da

Enrico Berlinguer

ir galėjo nuversti bet kokią 
vyriausybę. Jie tuo grasino, I 
o kartais ir savo galia pasi
naudodavo.
, Velionis turėjo didelį popu

liarumą masėse ir buvo ger
biamas kitų partijų lyderių. 
Dabar, kai jo kūnas buvo i 
pašarvotas Komunistų parti
jos būstinėje, esančioje neto
li nuo Piazza Venecia, tai 
visų partijų vadai savo užuo

lyvių buvo ir 40-ies asmenų 
grupė iš National Lawyers 
Guild, kartu su savo prezi
dento Barbara Dudley ir 
kitais žymiais advokatais, 
kaip William, Kunstler ir 
Arthur Kinoy.

Kobe, Japonija. — Čia 
prasidėjo konferencija, ku
rios šūkis “Nuo uostų, laisvų 
nuo branduolinių ginklų, iki 
Japonijos, laisvos nuo bran
duolinių ginklų”. Šiame uos
te nuo 1975 m. nepasirodė nė 
vienas laivas su branduoli
niais ginklais. Visi užsienio 
laivai turi pristatyti pažymė
jimą, kad jie neveža bran
duolinių ginklų. Pernai šio 
uosto miestas nori, kad ir 
visa Japonijos teritorija būtų 
paskelbta laisva zona nuo 
branduolinių ginklų. 

jautose aukštai vertino Ber
linguer asmenį ir jo veiklą. 
Užuojautas prisiuntė popie
žius Jonas Paulius II, Vaka
rų ir Rytų bei Centrinės 
Europos, JAV ir Pietų Ame
rikos, Kinijos, komunistų 
partijos.

Tarybų Sąjungos vadovas 
Konstantinas Černenka savo 
telegramoje velionio našlei 
pareiškė, kad “Berlinguer 
šviesus atminimas visiems 
laikams išliks mūsų širdyse”. 
Nepaisant, kad Berlinguer 
kartais ir nepritardavo Tary
bų Sąjungos politinei linijai, 
tai TSRS Komunistų partija 
buvo pasiūliusi atsiųsti medi
cinos ekspertus jam gydyti, 
kai paaiškėjo, kad jį ištikęs 
širdies smūgis. Bet Berlin
guer mirė ligoninėje, net 
neatgavęs sąmonės.

Velionis buvo gimęs 1922 
m. gegužės 25 d. Sassari 
miestelyje, Sardinijoje. J,o 
tėvas buvo pasiturintis advo
katas ir kairiųjų grupių vei
kėjas, labai nekentęs Benito 
Mussolini. Velionis paliko 
žmoną, tris dukras ir sūnų. 
Palaidotas birželio 13 d., 
dalyvaujant daugeliui komu
nistų partijų vadų iš viso 
pasaulio.

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekretoriaus Perez de Cuel
lar raštinė paskelbė tekstus 
laiškų, kurie buvo pasiųsti 
Irako ir Irano, vyriausybėms 
ryšium su jų pažadų nebom
barduoti civilinių objektų. 
Pasekretorius Diego Cordo- 
vez gavęs instrukcijas patik
rinti, kaip to pažado laikoma
si. Originaliai JT gen. sekre
torius į todvi kovojančias 
šalis kreipėsi savo kelionės 
metu po Artimuosius Rytus. 
Jis lankėsi Egipte, Sirijoje, 
Libane, Izraelyje ir Jordane. 
Diskutuojama buvo dėl gali
mo JT gen. asamblėjos sesi
jos sušaukimo Art. Rytų 
klausimams svarstyti. Gen. 
sekr. ypač siūlo klausimus 
diskutuoti Saugumo Tarybo
je.

I
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Mondale laimėjimas
Jau beveik užtikrinta, kad Mondale bus demokratų 

kandidatas į prezidentus. Jis aiškiai ir tvirtai pralenkė savo 
stipriausią konkurentą Hart ir jis jau turi savo partijos 
delegatų daugumos pasižadėjimus balsuoti už jį. Partijos 
vadovai dabar bando įkalbėti Martą, kad jis pasitrauktų į 
nuošalį, bet jis delsia, dar kalba apie galimybę, kad 
pačiame suvažiavime San Franciske jis dar gali būti 
nominuotas. Trečiasis kandidatas, Jessie Jackson, irgi žada 
tęsti kovą. Jackson laimėjo apie 20% balsų visos šalies 
plotme. Tai nemenkas laimėjimas prieš rasizmą, nes 
nuošimtis rodo, kad už. jį balsavo ne tik juodieji 
amerikiečiai, bet ir milijonai baltųjų. Tarp tų trijų 
kandidatų Jacksonas užima pažangiausias pozicijas beveik 
visais klausimais, ypatingai nusiginklavimo, Artimųjų 
Rytų, žmonių gerbūvio ir civilinių teisių klausimais. 
Atrodo, kad Jacksonas turės nemažai jėgų suvažiavime ir 
turės įtakos į partijos platformos sudarymą. Bet platforma 
vienas dalykas, o paskui pravedama politika kitas. Tokia 
jau yra Amerikos politikos tradicija.

Tad, priimkime, kad kandidatas bus Mondale. Tai apie jį 
spiesis viltys nugalėti Reaganą. Ko galima laukti iš 
Mondale? Kokias jėgas jis atstovauja?

Mondale, žinoma, ne naujokas mūsų šalies politinėje 
arenoje. Per ketverius metus jis buvo JAV vice-preziden- 
tas. Nominaliai jis buvo atsakingas, kartu su prezidentu 
Carteriu, už šalies politiką. Bet faktinai vice-prezidęnto 
rolė mūsų šalies valdyme yra gan menka. Visi prezidentai 
visuomet pradžioje teige, kad jų vice-prezidentas loš 
svarbią rolę, kad jis bus tinkamai “naudojamas” jr t. t. Bet 
faktinai vice prezidentai turi pasitenkinti ceremonialėmis 
pareigomis, įskaitant senato sesijų pirmininkavimą. Taip 
buvo ir su Mondale, tad šalis negali spręsti apie jį pagal 
tuos ketverius metus, kuomet jis buvo vice-prezidentas. 
Reikia spręsti pagal kitus simptomus.

Viskas rodo, kad Mondale būtų tipiškas švelniai liberali
nis prezidentas. Dar nuo Roosevelto laikų demokratų 
partija veikia kaip koalicija, kurios atskiros politinės dalys 

. labai priešingos viena kitai. Jos yra: 1.’Industrinių miestų 
praktiška santarvė tarp reformistinių unijų ir profesinių 
demokratų politikierių; 2. Pietinių valstijų tradiciniai 
demokratai, kurie kartais stovi į dešinę nuo eilinių 
republikonų (ir dažnai balsuoja su jais kongrese); 3. Vaka
rinių valstijų jaunesnės kartos nauji sėsliai; 4. Didmiesčių 
etninės grupes, pirmoje eilėje negrai, paskui ispaniškai 
kalbantieji, paskui žydai, italai, airiai.

Nestebėtina, kad kitų šalių žtnonės dažnai visai negali 
suprasti JAV politikos schemų. Jie teisingai klausia: kodėl 
ultra-konservatyviai pietinių valstijų demokratų lyderiai 
nenusidangina į republikonų partiją? Kodėl pažangesnieji 
republikonai (ir tokių yraj) nepersikelia į demokratų 
partiją? Kodėl bile kurių nusistatymų žmonės gali regis
truotis bile kurios partijos “registrutais nariais” ir balsuoti 
nominaciniuose rinkimuose? Teoretiniai išeina, kad jeigu 
jie to norėtų, republikonai prieš nominacinius rinkimus 
galėtų masiniai registruotis demokratais ir faktinai nomi
nuoti demokratų kandidatą, o demokratai tą' patį galėtų 
padaryti republikonų partijai ....

Tiesa, partijos suvažiavimai neturi obligacijos priimti 
rezultatus, kurie išplaukė iš pirminių nominacinių rinkimų. 
Teoretiniai demokratų suvažiavimas šią vasarą gali igno
ruoti Mondale triumfą ir nominuoti bile ką. Bet taip niekad 
neatsitinka.

Vienaip ar kitaip, šiemetinė priešrinkiminė kampanija 
pastatė dėmesio centran nemažai radikalių minčių, kurias 
praeityje kėlė tiktai mažuminės radikališkos partijos. Už tą 
naujenybę atsakingas Jacksonas, kuris įstengė per savo 
pareiškimus, interviu su spaddos atstovais ir prakalbas 
(dažnai perduodamas per televiziją) aiškiai kalbėti apie 
bedarbių dalią, socialinį neteisingumą, Amerikos imperia
listinę politiką Artimuose Rytuose ir Centralinėje Ameri
koje. Apie Reaganą Jacksonas kalba kitaip, negu kiti 
liberališki demokratai: tie mini “konservatyvę Reagano 
administraciją” o Jacksonas kalba apie “represyvišką 
Reagano režimą”. Tai didelis skirtumas ne tik terminologi
joje, bet pačiame Reagano administracijos charakterio 
supratime.

O kaip su komunistų balsu? Apskaičiuojama, kad bent 
keliolika milijonų žmonių girdėjo komunistų kandidatų Gus 
Hali ir Angela Davis balsus. Bet Valdančioji klase žino, kad 
minimalizuoti tų balsų įtaką. Pavyzdžiui, yra visokių įsta
tymų, pagal kuriuos mažosios partijos turi turėti teisę 
atsakyti per televizijos kanalus didžiosioms partijoms. Bet 
didžiosios partijos kalba į žmones ne tiek per specialiai 
nupirktą laiką, kiek per visokias “žinias
pavyzdžiui, ABC, NBC ir CBS perduoda per savo žinių 
programas kiekvieną Mondaleį žodį, jau nekalbant apie 
Reagano žodžius. KP atstovai gauna progą prabilti į 
žmones labai retai ir tai dargi dažnai vėlai vakarais, 
kuomet klausytojų skaičius jau sumažėjo ....

taip,

Washington. — Du pagrin
diniai respublikonai senato
riai: Senato daugumos vadas 
Howard H. Baker Jr. ir 
Senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas Charles 
H. Percy kviečia prez. Rea
gan pradėti susitikinėjimus 
su Tarybų Sąjungos vadovu

Konstantinu Černenka. Jie 
tvirtina, kad santykiai tarp 
abiejų šalių yra tokie blogi, 
jog reikia siekti dialogo. Bet 

"prezidentas sako, kad nėra 
ko susitikinėti, jei iš anksto 
nepasirengta, jog bus pa
siekta kokių nors rezultatų.

ė '
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Atsiminimai iš Antrojo fronto
Antras frontas man virto | 

realybe 1944-ųjų metų birže- j 
lio 6-ą dieną (kaip aprašiau i 
praeitos savaitės atsimini- i 
muose): atbudus ankstyvą 
rytą savo palapinėje JAV 
armijos stovykloje Pietų 
Anglijoje, kąi su galingu 
ūžėsiu tūkstančiai bombone
šių skrido bombarduoti vo
kiečių pozicijas Normandijo
je.

Kelios dienos -vėl au 
pats buvau Norma

.Nors piūsų sapiorų j
buvo, perkeltas per Lamanšą 
keturios ar penkios dienos po 
taip vadinamos “D” (pirmos) 
dienos, kovoti dar likę tiek ir 
tiek. Bet vokiško
subliuškimą jau galinta buvo 
jausti ore — virš vi. 
juk žinojome, kad Ry 
te tarybinės jėgos mūsų ne
laukiant jau siji 
fašizmui mirtinąjį smijigį . . .

Tik išlipus į 
čiau Trečiojo Reich 
simbolį: triukšminga 
mysyje, tarp naujai atvyku
sių amerikiečių

ia n 
nd i joje, 
tinginys

fašizmo

so mes 
tų fron-

udajam

antį} pama- 
o galo 
me są-

si virtinė pilkai 
vyrų'su nuleist 
mis, kurie ėjo

d riekė -

galvo-

i?"

R. Baranikas, antras iš kairės, su kitais JAV kariais 
susitikime su tarybiniais kariais trumpai po 
Bavarijoje.

&

KWyJI
i

fife; W

irbent “Herr Field vebe
junginių ir 

iškraunamo arsenalo,
uniform uotų 
omis
į priešingą

pusę — link jūros: tai buvo 
vokiečiai belaisviai, s 
amerikiečių su automatais: 
—- jie buvo vežami į Angliją, 
kur buvo saugiau juos laiky-

kuri juos 
ai Lamanšą, j 
kreida

lentos: “Wir fahren 
England’’ —;“Meįs pla 
į Angliją” 
giesmės, kurią jie

amerikiečių su

ti. Prie baržos, 
nuplukdins skers; 
kažkas užrašė

augomi

Mano pirmos pereigos Mr 
vo su kelių taisymd\arrmj6s 

 

batalionu, kurio žinioje rado
si apie du tūkstančiai vokie
čių belaisvių. Vokiečiai buvo 
pastatyti prie darbo — ame
rikiečiai patys yra darbingi 
žmonės ir jiems nesinorėjo 
leisti tūkstančiams ir tūks-

n ach 
ūkiame ■

- žfidžiaį nacių 
traukė 

“geraisiais laikais”, kai dar 
tikėjosi nugalėti britus . . .

Su vokiečiais beveik iš pat 
,i nuo- 

iki pat galo, kuomet 
buvau paleistas iš karinės 
tarnybos. Per ke iajs savaites 
Normandijoje radausl karo 
fronte. Sapiorai kartais ko
voja pačiose prięšakinese po
zicijose, idargi pačių pėstinin
kų priešakyje, kai tenka 
sprogdinti tiltus, pantėninius 
tiltus tiesti, prięšp bunkerius 
dinamituoti. Priešo akis akin 
tada nematai, nors jo ’ 
aplink] kaip bitė

4

pradžios tekę susitik 
lat,

kų priešakyje kai

an^‘ tančiams pasidavusių vokie-

kulkos 
U zvirnba, o 

artilerijos Sviedinių skevel-
droš nuo k!ulkų neatsilieka.
Bet, kai mūsų jėgos p 
išsiveržti iš Noibnandij 
siasalio, kuomet) vieto; e būti 
apsuptiems, Aliįinlai pradėjo 

mūsų taip 
, hunai arba

radėjo 
os pu-

apsuptiems, Aha 
vokiečius supti) 
vadinami krautai, ■fricai pradėjo ne tik pavie
niai, bet grandim 
mis pasiduoti, ir
matė, kad neturi pakanka
mai vertėjų. Išėj 
iki vizų divizijų St 
niems daliniams 
visų kareivių k 
dokumentus, ieškant1 
kai kalbančių. Kaip aš 
jau žinoti, kad pn 
rių metų vokie

s\ir kuopo- 
armija pa

o įsakymas 
abu inažes- 

perziurėti 
asifikacijos

vokiš- 
galė-

ano 
Šių kalbos 

pamokos > Anykščių progim- 
kį rėzulta- 
, nugalint

čių karių sėdėti stovyklose 
; —- ir jie, po amerikiečių prie
žiūra, buvo kasdien išveda
mi, bent taisyti sugriautus 
kelius; remontuoti išsprog
dintus tiltus, apvalyti kana
lus ir t. t.

Atsimenu, kaip karts nuo 
karto vokiečių puskarininkiai 
(karininkai buvo laikomi at
skirose stovyklose ir jie ne
dirbo) drįso kelti klausimą, 
ar tik mes nepažeidžiame Že
nevos sutartį . . . Mat, toje 
sutartyje sakoma, kad nuga
lėtojai neturi teisės vartoti 
belaisvėn patekusių priešų 
jėgas savo karinėms pastan
goms. Atsimenu, koks buvo 
mūsų atsakymas vokiečiams:

“Tie keliai (arba tiltai, ka
nalai) priklauso Prancūzijos 
gyventojams. Jūs juos suar- 
dėte, jus šį kraštą okupavo
te, dėl jūsų agresijos visas 
karas išsivystė. Tad —jūs 
turite tuos kelius pataisyti, 
kad bent dalinai kompensuo
ti gyventojus, kurių gyveni
mą jūs taip suardėte . . . . 
Nenorite dirbti mums? Ge
rai, mes jus paleisime, per
duosime jus prancūzų rezis
tentų galion ...”

i ;

nazijoje atneš to' 
tą — kad telis 
nacistinę Vokietiją, kvotinėti 
jos pasidavusius gareivius jų 
gimtinėje kalboje?

Tad, buvau, priskirtas prie 
vertėjų junginio^ t
užfrontę, kur pbr dvi-tris 
dienas praėjome? 
kursą”, kaip trakt-uoti belais
vius, o po tų kelii 
visi staiga buvon 
seržantus, neži 
laipsnį turėjpme (aš ; buvau 
eilinis). Bėję, Į 
duobos naujos i!|hiformos, 
kaip ir panašio 
pagal medžiaga 
laipsnio ženklų — taip, kad 
vokiečiai nežinotų mūsų 
laipsnio. Pasirodė1, kad ta 
armijos taktika buvo gerai 
apgalvota, žinant |' vokiečių

pasiųstas į

pagreitintą

'dienų mes 
p pakelti į 
įrint kokį

ums buvo

karininkų 
t be jokių

Su tuo visi nusiskundimai 
staiga užsibaigdavo.

Dirbo vokiečiai neblogai — 
po mūsų karių automatų ir 
šautuvų priežiūra. Reikia pa
sakyti, kad į juos žiūrint 
visas vaizdas- apie galingą 
Wehrmachtą išnykdavo. Pa
čias stipriausias jėgas vokie
čiai siuntė į Rytų frontą, tad, 
tarp karių, kurie pateko į 
mūsų rankas Prancūzijoje, 
radosi geras nuošimtis ne
jaunų — nutukę vidutinio 
amžiaus baueriai iš Pomera
nijos, dusuliu serga pagyve
nę vyrai iš Ruhro kasyklų, 
ne tokie jau jauni oficiantai- 
kelneriai iš Miuncheno često- 
ranų .... Taipgi buvo ir 
labai jaunų, vaikėzų, kurių 
oficialūs dokumentai sakė, 
kad jie turi 17 m. amžiaus, 
bet kurie mums pripažinda
vo, kad jie tik 15 arba net 14 
metų. Atrodė, kad galui arti
nantis vokiečiai mobil
visus: užtikdavome protes
tantų pastorius, kurie tarna- 

i eiliniai kareiviai, 
gydytojus, kurie net nebuvo 
priskirti prie medikų ...

Per trumpą laiką mano 
I vokiečių kalba pilnai iš

izavo

psichologiją:, kai po trumpo vo kaip 
laiko pradėjau susidurti su 14
belaisviais^ jie visi iki vie
no mane titulavo ’TIerr 
Leutnant” (leitenantu) arba

~ y •
Lobu-

karo pabaigos

4 r* ' <

R. Baranikas ir kitas ameri
kietis [su šalmu] su dviem 
tarybiniais kariais Bavarijos- 
Tiuringijos pasienyje.

t

Įėjo, susipažinau su Wehr- 
machto terminais. Vakarais 
daug laiko praleisdavau pa
čioje belaisvių stovykloje, 
jos viduje, vienas tarp tų 
tūkstančių vokiečių, dargi 
beginklis, nes mes pagal Že
nevos sutarfHįeidami į sto
vyklą ginklus paduodavome 
savo sargams, kurie radosi 
užu spygliuotų vielų. Labiau
siai šnekūs; buvo pagyvenę 
belaisviai, kurie dar gerai 
atsiminė Weimaro respubli
kos laikus, - priklausė įvai
rioms partijoms, nors, žino
ma, sunku buvo žinoti, kada 
jiems tikėti. Kartais į vidinę 
stovyklą su manimi užeidavo 
mūsų bataliono komandan- 
tas, majoras, bet nei jis 
vokiečių kalbą valdė, nei jis 
Vdkietijos politiką suprato, 
tad man tekdavo viską jam 
aiškinti.

Su laiku mūsų batalionas, 
kartu su belaisviais, atsidūrė 
Belgijos Limburgo provinci
joje, prie Princo’ Alberto 
kanalo, kurio kitoje pusėje 
radosi Maastrichtas — Olan
dija. Čia vokiečiai belaisviai 
pagaliau įsitikino, kaip jų 
neapkentė visa Europa — 
flemai yra germanai, vartoja 
olandų dialektą, kuris gan 
panašus į Platdeutsch, Šiaur
vakarinės Vokietijos kalbą. 
Bet nežiūrint to, flemai prie 
kiekvienos progos rodė savo 
neapykantą kalba, kurią vo
kiečiai gerai suprato. “Ja, ja, 
niemand liebt uns”, man'kar
tą pasakė vienas vokietis — 
“Taip, taip, niekas mūsų 
nemyli” . . .

Pagaliau naciniam žvėriui 
buvo šuduoti paskutiniąį 
smūgiai. Raudonoji armija 
įžengė į Berlyną. Vokietija 
pasidavė visuose frontuose.

Trumpas laikas vėliaiTvaš, 
kaip daugelis kitų karių, ku
rie ėjome vertėjų ir panašias 
pareigas, buvome perkelti į 
naujas pareigas, į taip vadi
namos karinės valdžios vie
netus, kurie buvo paskirstyti

po visus mūsų zonos miestus 
I ir miestelius. Aš atsidūriau 
Kronache, mažame Bavarijos 
miestelyje, tik keli kilomet- ' 
rai nuo tarybines zonos. Ten

i pirmą kartą susitikome su ’
■ raudonarmiečiais. Santykiai 
i dar buvo gan geri ir mes 
laisvai pereidavome iš vienos 
zonos į kitą. Tarybiniai ka-

i riai ateidavo pas mus su savo į 
; garmoškomis, amerikiečiai 
’ nueidavo pas juos su savo 
gitaromis . . . Washingtone 
ir Londone jau buvo dedami 
pamatai šaltajam karui, bet 
mes, Vokietijoje, nugalėję 
fašizmą, dar gyvenome ne- 
kurį laiką pergalėtojiško op
timizmo dvasioje.

Kronache mes, keliolika į 
karinės valdžios (Military 
Government, Landkreis Kro
nach) karių apsigyvenome 
gražioje viloje, kurios savi
ninkas, nacinis Landratas, 
apskrities viršininkas, buvo 
iškraustytas (ir apgyvendin
tas kalėjimo vienutėje), rek- 

i vizavome civilinius automo
bilius ir pradėjome “valdy
ti” . . . Man teko denacifika- 
cijos pareigos. Iš pradžios 
atrodė, kad JAV yra tikrai 
pasiryžusios išvalyti nacistinį 
purvą. Bent taip atrodė vie
toje — pas mus buvo įsteigta 
civilinių gyventojų “pataria
moji taryba”, į kurį iėjo du 
senyvi socialdemokratai, 
naujas burmistras, katalikas, 
kuris įstengė per nacizmo 
laikotarpį nekolaboruoti, ir 
net komunistas, buvęs Bava
rijos seimelio-Landtago na
rys, kuris grįžo iš Da
chau . . .

į Mūsų komandantas, papul
kininkis, civiliniame gyveni
me buvo vaistinės savininkas 
mažame Virginijos miestely.- 
je. Arti karo pabaigos^jo 
junginys dalyvavo keliu kon
centracijos stovyklų i^jąjsvi- 
nime ir jis matė krematorijas 
ir lavonų krūvas — ir jis su 
doro ąn^erikiečio; instinktų 
giliai neapkentė nacių,, nors 
apie politiką menkai nusima
nė. Tad, mūsų apskrityje 
denacifikacija buvo jįįijita. 
Bet tuo pačiu laiku atr^p^- 
ra jau pradėjo keistis, pir
mieji šaltojo karo vėjai įau 
pradėjo pusti ir mūsų žings
niai “iš viršaus” vis dažniau 
buvo vetuoti. Buvo laikas 
grįžti į civilinį gyvenimą z. . . .

R. Baranikas

Sveikiname

Laikas kiek pakeitė 
ERIKĄ VARNĄ — sulen
kė per pečius, praretino 
ir pabalino plaukus, bet 
nesugebėjo pakeisti pa
čios gaibps dovanotų jo 
charakterio bruožų.

Kaip ir daugelis pava
sari gimusiųjų, jis yra 
nepaprastai darbštus ir 
nepataisomas optimistas.

Pastarasis buožas jam 
padėjo sausam „išbristi iš 
balų", | kurias jį ne kartą 
bloškė likimas.

Baigė Monumentalio
sios tapybos fakultetą, 
bet didžiausia jo kūry
bos dalis — skulptūra vi
sai pritampa prie kitų 
skulptorių kūrybos.

Medallnlnkystė — skul
ptūros žanras — padėjo 
gerai atsiskleisti jo kruop
štumui ir darbštumui. Da
lyvauja visų rangų paro
dose, gauta ir 
tiškų laurų", 
mas ilgainiui 
jumoro jausmą.
daug portretų—Šaržų, sa
tyrinių medalių, pasto
viai dalyvaujama respub
likos, Bulgarijos Liau
dies Respublikos Gabrovo

„užsienle- 
Optlmlz- 

peraugo j 
Sukurta

satyrikų susibūrimuose. 
Sukurta medalių ir rimta 
taikos gynimo tema.

Visų respublikos skulp
torių vardu sveikinu Ju
biliatą šešiasdešimtmečio 
proga, linkiu ir toliau būti 
nepalenkiamam, besijuo
kiančiam ir nepąvargstan-

Arūnas KYNAS
“Kultūros Barai”

Washington. — Supreme 
Court 6 balsais prieš 3 
pasisakė, kad tuo atveju, jei 
darbdaviui prisieina atleisti 
darbininką, pagrindu turi 
būti laikomas darbininko iš
dirbtasis laikas, bet ne rasi
nis darbininkų balansas.

„Poezijos pavasario“ laureatai

Apkeliavę Taiybų Lietu
vos miestus ir kaimus, ..Poe
zijos pavasario" dalyviai — 
lietuvių poetai ir jų svečiai 
— vėl sugrįžo į Vilnių. Ge
gužes 27 d. Paveikslų gale- 
iiįoje įvyko baigiamasis 
šventės koncertas.

Nuoširdžiais plojimais li
teratūros. mylėtojai sutiko šių 
metų Poezijos pavasario lau
reatą A. Bernotą, Vilkaviš
kio rąjjpno S. Nelies kolūkio 
prizininką P. Kcidošių, ku
rie paskaitė savo naujų ei
lėraščių. Tradicinis ,.Dova-

nos" susivienijimo prizas už 
lietuvių poezijos vertimus 
buvo įteikiąs poetui J. Kob- 
nnui. Vilniaus radijo mata
vimo prietaisų gamyklos ko
lektyvas už geriausius rusų 
poezijos vertimus į lietuvių 
kalbą apdovanojo V. Pal
činskaitę. Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto kultū
ros valdyba geriausiu skai
tomu — ,,Poezijos pavasario" 
laureatu išiinko aktorę J. Va- 
lančicnę.

Ilgai skambėjo poezijos 
posmai, poetams ir jų kūry
bos gerbėjams koncertavo 
žymūs icspublikos atlikėjai.

Baigiamąjį šventės koncer
tą žiūrėjo Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkas 
R. Songaila, Lietuvos KP CK 
sekretorius L. Šepetys, Lietu
vos KP CK kultūros skyriaus 
vedėjas S. Rcnčys.

ELTA

SALOMĖJOS NĖRIES GIMIMO 80 MECIUI
Įvyko * Salomėjos 

gimimo 80-ųjų 
publikinės 
misijos 
komisijos 
Lietuvos 
etas, Lietuvos 
či austosios 
diumo 
to jas E. Mieželaitis.

Aptartas 
nių renginių planas, 
gi vakarai numatomi 
voje, Vilniuje, 
kariškyje, 
kos miestuose, 
jimal 
ries, 
kai kuriuose 
pavadintuose 
llotekose 
giamos 
diniu

metinių res 
organizacinės ko 

posėdis. kurį vedė 
pirmininkas

TSR liaudies po- 
> TSR Aukš 
Tarybos Prezi- 

pirmininko pavaduo-

platus jubilieji- 
l.škilmin

Mask-
Kaune, Vii 

kituose respubli
Vakarai ml ne

vyks Salomėjos Nė- 
vldųrinėse mokyklose, 

poetės vardu 
kolūkiuose. Bib- 

šia proga bus ren- 
ootės kūrinių, lei 

apie jos gyvenimą ir

kūrybos kelią parodos, lite
ratūriniai vakarai, skaitovų 
konkursai. Teminius vaka
rus ir koncertus, skirtus ju
biliejui. ruošia klubinės įs
taigos. Renkama kraštoty
rinė medžiaga, amžininkų 
prisiminimai.

Plačiai ir turiningai 
gerbti Salomėją 
tina aukštosios 
Ryšium su šia 
..Vagos” leidykla 

tritomį, 
kultūros 
sutartis 

naujoms 
Nėries

Bus pagamintas ju 
medalis. sukurtas 

kino žurnalas

Komjaunimo Tiesa”

vos TSR 
rija sudarė 
pozitorials 
Salomėjos 
sukurti, 
bilicjtnis 
teminis

K P3’ Nėrį ke- 
mokyklos. 
sukaktimi 
išleis po

Lletu- 
minlste- 
su kom- 
dalnoms 
tekstais

o

1
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ĮSPŪDŽIAI IŠ LIETUVOS [TĘSINYS] -------- ett—
RAŠO ALDONA ALEKNIENĖ

PLATELIŲ EŽERAS
Direktorius Eigidijus Bulo

vas mus apgyvendino labai 
gražioje modernioje Plungės 
dirbtinių odų fabriko poil
siavietėje prie Platelių eže
ro.

Jau važiuojant vingiuotu 
keliu artyn atsiveria gražus 
vaizdas: didelis žydro van
dens plotas su aukštomis 
pakrantėmis. Aplinkuma ne
paprastai žavi. Poilsiavietė 
visai arti ežero. — Pušyne 
didžiulis pastatas su vėliau
siais įrengimais; valgykla, 
pirtis, baseinas su “whirl
pool” masažais.

Čia poilsiauja fabriko dar
bininkai, darbuotojai ir už
sienio svečiai. Mus laiveliu 
pavežiojo po ežerą. Vandens 
švarumėlis — aiškiai matyti 
dugnas. Dar civilizacijos ne
paliestas — neužterštas. 
Ežero plotas 1200 ha. di
džiausias plotis 3 kilometrai, 
ilgis 8 klm.

Į ežerą įteka 17 nedidelių 
upelių, yra daugumoje po 
vandenių pasislėpusių šalti
nių, o išteka upelis Babrun
gas. Mat, ežeras randasi ant 
aukštumos, iškilęs virš jūros 
lygio apie 150 metrų. Jame 
yra 7 salos: Pilies, Briedsalė, 
Plėksalė ir kitos.

o o o
Čia gausu įvairių rūšių 

žuvų, yra stintų. Gylumose 
(didžiausias gylis 46 m.) kur 
vanduo šaltas, yra sykutai 
poledynmečio vandenų ende
minės žuvys. Bet retai toks 
laimikis žvejams pakliūna, 
užtenka ir paprastesnių. Vik
riai nardo narai, puola į 
vandenį ir su laimikiu kyla į 
orą mažosios žuvėdros, yra 
gulbių, ančių.

Į pakrančių miškus suplūs
ta iš visur uogų ir grybų 
mėgėjai. Lietuvoje yra labai 
populiaru išvykos į miškus, 
laukus — pabuvoti gamtoje. 
Didžiajame Plokštinės miške 
vasaros ir rudens gerybių 
tikrai gausų. Ežero apylinkė
se klajoja briedžiai, stirnos, 
šernų šeimos pastarųjų, sa
koma, net perdaug.

o o o
Girdėjome legendą apie 

ežero atsiradimą. Senovėje 
jis tyvuliavęs toliau vakaruo
se. Bet kartą įsisiautėjus di
džiulei audrai jo vandenys 
debesiu pakilę į padangę ir 
nešami viesulos. gausiu lietu
mi į žemę krisdami slinkę 
prie Platelių į daubą į rytus. 
Dangus buvęs išvien ap
trauktas debesiu. Žemaitis, 
dar niekada nematęs tokios 
audros, stebėdamasis sušu
kęs: “Ale tai lej! . . Platelė j” 
(Reiškia plačiai lija). Pasiro
do, jis ištarė užmirštą ežero 
vardą, kuris jį sulaikęs vieto
je. Baisiai šniokšdamas eže
ras sugarmėjo į daubą ir iki 
šiolei čia tyvuliuoja.

o o o
Ežero vakariniame krante 

yra nedidelis Platelių mieste-
lis — to paties pavadinimo 
kolūkio centras. Jį puošia 
gerai tvarkomas ir prižiūri
mas senas parkas. Buvusio 
dvaro pastatai panaudoti vi
suomeninei paskirčiai.

Pieteliai daug metų pri
klausė Oginskiams, o nuo 
devyniolikto amžiaus pra
džios iki 1940 m. prancūzams 
Šuazeliams, kurie čia ir pa
statė gražius rūmus.

Gilios senovės pėdsakai ve
da prie ežero į Pilies salą ir 
šventorkalnio pusiasalį. Pi
lies saloje senovėje būta pi
lies nuo ko ir kilęs jos pava
dinimas. Iki šių dienų išlikę 
griuvėsiu liekanos, auga 
ąžuolai, klevai, liepos, sulau
kėję vaisiniai medžiai, o bu
vusių tvenkinių vietoje ža
liuoja jonpaparčiai. Link 
kranto veda seno tilto lieka
nos, kurias galima pamatyti 
tik ramiame vandenyje.

Šventorkalnio pusiasalyje i 
taip pat yra plytų gabalų, ;

Prie Platelių ežero Eigidijus Bulovas, Povilas Alekna, 
Bronius Gražulevičius. ■ i

indų šukių. Daug paslapčių 
supa šias istorines vietas. 
Tai liūdija žmonių pasakoja
mi padavimai apie žuvedrus 
(taip liaudis vadino švedus), 
kovas su jais.

o o o '
Rašytiniuose šaltiniuose 

Plateliai pirmąkart paminėti 
XIV amžiuje. Šių apylinkių 
neaplenkė ir audringi 
1863-ųjų metų įvykiai, vėliau 
kovos dėl Tarybų valdžios 
liko ir antrojo pasaulinio ka
ro pėdsakai.

Nuo 1960 metų Platelių 
ežeras su pakrantėmis pa
skelbtas landšaftiniu drausti
niu. Čia daug lankosi poil
siautojų ir turistų; daugelyje 
vietų pakrantėse ežero ir sa
lose matėme, kai pasistatę 
palapines žmonės vasaroja, 
maudosi ežere. Statomos 
poilsiavietės, yra buriavimo 
bazė. Jos įkūrėjai mokytojas 
P. Sadauskas ir provizorius 
S. Žukauskas — rašytojo A. 
Vienuolio sūnus. Gražu ste
bėti kada ežere sklando 
lengvučiai grakštūs laiveliai. 
Motorinėmis valtimis čia 
plaukioti uždrausta, 

o o o
Vasaros metu Plateliuose 

vyksta Žemaičių festivaliai. 
Tai darbo, kūrybos ir jau
nystės šventė. Laukais ir 
ežeru nuplaukia daina, atlie
kama jungtinių meno savi
veiklos kolektyvų, nuskamba 
šokio melodija, grakščiai su
kasi senų ir jaunų šokėjų 
poros, 

o o o
Žemaičių papročius prime

na Telšių Raseinių Magdė, 
Plumpis, Palangos Juzė, Vin
gių Jonas. Koncertuoja ne 
tik savi kolektyvai, bet ir 
svečiai iš kaimyninių rajonų 
ar respublikų. Pasirodo ir 
Plungės rajono pavyzdinis 
liaudies šokių kolektyvas 
“Suvartukas”. Vyksta sporti
nės varžybos, jachtų paradas 
bei šventinis kermošius su 
tradiciniais riestainiais ir ki
tais skanumynais.

Visi audinių apdailos ir taurinimo įrengimai sukoncentruoti Kauno Darbo 
raudonosios vėliavos ordino “Drobės” vilnos gamybinio susivienijimo centrinėje 
įmonėje — Kauno audimo-taurinimo fabrike. Naujojoje taurykloje, kurios projektinis 
pajėgumas — aštuoni milijonai metrų audinių per metus, taikoma pažangi vilnonių bei 
pusvilnonių audinių taurinimo technologija. Ji įgalino gaminti audinius, prekine 
išvaizda ir eksploatacinėmis savybėmis prilygstančius geriausiems pasaulyje šios 
rūšies dirbiniams. Fabrike vaisingai dirba darbininkės, kurių dauguma kvalifikaciją 
įgijo prie įmonės veikiančioje vidurinėje profesinėje technikos mokykloje.

Nuotraukoje: “Drobės” susivienijimo vidurinė profesinė technikos mokykla. 6
K Jūrelės nuotrauka

o o d
Čia rengiamos ir žiemos 

palydos. Dalyvauja tradici
nės kaukęs: Kvįeslys, Meš
ka, Kanapinis, Lašininis. Iš
kilmes, išmoninga liaudies 
kalba pradeda Kvieslys, vė
liau įsijungia ir kitos kaukės. 
O kiek velnių,* raganų bei 
kolektyvinių kaukių! Ant 
ežero ledo lenktyniauja grei
ti žirgai. Bando laimę žvejai 
ir kitų sporto šakų mėgėjai. 
O kur lipksniį muzikantai, 
dainininkai, vestuvininkai, 
čigonai. Kartais netgi Šiiaze- 
lis pasirodo šventėje: vaiko 
visus su bizūnu, pyksta, kad 
jo žemę šventės palydovai 
trypia. Kaip gerai, kad žmo
nės mėgsta ne tik darbą, bet 
ir skambią dainą, smagų šo
kį, juoką, nepamiršta senų 
papročių. Į *

ŽEMAITĖS GIMTINĖ

Mielai pasinaudojome pro
gą lankyti gerai žinomos pro
zos klasikės Julijos Žyman
tienės-Žemaitės gimtinę — 
Bukante ir ten 1966 metais 
įrengtą muziejų.

Kieme lankytojus patinka 
pati Žemaitė, liaudies meistro 
V. Ulevičiaus medžio skulp
tūra. Bukantė papuošta gra
žiais stogastulpiais ir dauge
lio medžio skulptūrų vaiz
duojančius rašytojos sukur
tus literatūrinius! herojus. 
Čia matome Petrą Kurmelį, 
Jonelį mokantis skaityti ir 
daugelį kitų. Visa tai padarė 
Plungės liaudies kūrybos ga
minių įmonės “Minija” meis
trai. 

t,

o o o
Įeiname į paprastą gana 

nemažą kaimišką namą. Čia 
yra asmeninių rašytojos 
daiktų pervežtų iš Kapsuko 
(ji ten prieš mirtį gyveno): 
rašomasis stalas, komoda, 
kabykla ir kitų. Muziejaus 
ekspozicija pasakoja apie Že
maitės gyvenimą ir kūrybą, 
eksponuojami jos kūriniai.

“LAISVĖ”

Čia bevaikštant, kyla nuo
staba, pasigėrėjimas. Šia pa
prasta kaimo moterimi, išau
gusia į neeilinę rašytoją da
vusią lietuvių prozai naują 
kryptį. Jos apsakymai, para
šyti gyva- liaudiška kalba, 
tebėra piėgstami ir plačiai 
skaitomi išversti į daugelį 
kalbų.

Netoli muziejaus yra ko
plyčia, kurioje eksponuojami 
Žemaitės vaikystės metų 
vietos gyventojų namų apy
vokos daiktai. Jie padeda 
geriau įsivaizduoti to meto 
valstiečių buitį, apie ką Že
maitė tiek daug rašė.

Lankytojų čia netrūksta ir 
jau ne viena atsiliepimų kny
ga prirašyta gražių, nuošir
džių žodžių. Tai padėkos už 
nepamirštamus kūrinius: 
“Marčią”, “Petrą Kurmelį”, 
“Prie Dvaro” ir daugelį kitų.

Palikome\Bukante sujau
dinti.

MOSĖDIS
Istoriniuose šaltiniuose 

Mosėdis minimas nuo 1253 
metų. Seniau buvęs nuoša
lus, niekuo nepasižymintis 
Žemaitijos miestelis, gydyto
jo Vaclovo Into dėka tapo 
labiausiai turistų lankoma 
vieta vienu garsiausių ir gra
žiausių Lietuvos kampelių. 
Kasmet jį prilanko dešimtys 
tūkstančių žmonių — tiek 
populiarus tapo dabar Mosė
dis.

1979 metais čia sukurtas 
Lietuvos uniralių akmenų 
muziejus. Ne tik akmenys 
čia traukia žmones, bęt ir 
gražiai skoningai sutvarky
tos sodybos kur auga ne vien 
vaismedžiai ir daržovės — 
vietos užtenka ir žalios vejos 
ploteliui ir gražiam alpinariu- 
mui ir vandens baseinui. 
Gerai sakoma, kad žmogui 
reikalinga ne vien duona. 
Nuo jo vidinės kultūros ly
gio, gerbūvio priklausomai 
keičiasi ir jį supanti aplinka.

o o o
Sunku suprasti ką labiau 

mėgsta V. Intas. Gal gėles? 
Tai jam padedant į Mosėdį 
keliauja siuntos su įvairiomis 
sėklomis, svogūnėliais ir dai
gais — mat susirašinėja su 
daugeliu Tarybų Sąjungos 
botanikos sodų su dekoraty
vinių augalų mėgėjais, pats 
keikvienais metais keliauja 
po šalies kalnus. Grįžta pilną 
kuprinę nešinas. Sodina 
pats, dalina kitiems, pataria 
kur sodintų kaip auginti. O 
gėlės, darbščių ir mylinčių 
rankų puoselėjamos, žydi vi
sur, gėlynai vienas už kitą 
gražesni. O jau rūšių įvairu
mas! . . Ir beveik visur 
kompozicijos su akmenimis.

o o o
Mosėdis akmenų kraštas. 

Kadaise slinkę ledynai daug 
jų čia paliko — pilna visur, 
trukdančių žemę dirbti ir 
išdygusiam javui augti. Ren
ka juos žmonės iš laukų kaip 
įmanydami; vartoja statybo
se, keliams tiesti ir t. t. Gi 

V. Intas į akmenis pažiūrėjo, 
kaip į puošmeną, kartais ir 
labai menišką. Iš pradžių kur 
tik radęs gražų, savitos for
mos — vežė į savo sodybą, 
prie ligoninės ar ambulatori
jos. Derino prie aplinkos, 
kūrė akmenų skulptūras,, ka
sė baseinus ir; žinoma, sodi
no gėles bei medelius. Bend
radarbiai apie gydytoją atsi
liepia kaip apie reto darbštu
mo žmogų, atliekantį ir savo 
tiesioginį darbą, o pasitai
kius laisvai valandėlei jau 
triūsiantį prie rožių ar tven
kinio, ar ką sodinanti.

O gal.V. Intas labiau mėgs
ta akmenis? Jau daugiau 
dvidešimties metų praėjo 
kaip jis renka juos. Kiek 
klajota po laukus, upelių 
pakrantes, kad rasti ką įdo
maus, nematyto. Mažus ak
menukus į kuprinę dėjosi, o 
didelius sunumeruotus lau
kuose paliko — vėliau kas 
nors partempia ar parveža. 
Sunumeruotų neliečia nei 
šiaip žmonės, nei meliorato
riai — žino kad šių akmenų 
kita paskirtis.

Taip akmenų vis gausėjo, o 
juos eksponuoti nebebuvo 
kur. Kilo mintis sukurti ak
menų muziejų, kas ir buvo 
padaryta.

Randasi dar paminklų iš- 
dirbystė. Jau trečia Buivydų, 
gentkartė Salantuose turi 
prikaupus begales įvairiausių 
akmenų. Ir kokių formų bei 
dydžių akmenų čia surink
ta! . .

Gražiai apie juos pasakęs 
rašytojas J. Baltušis: “Viso
kiausio ūgio, visokiausio am
žiaus, apvalūs ir plokšti, 
žmogaus ūgio ir bekono 
aukštumo, tiesūs ir kreiva- 
šoniai, petingi žaliukai ir 
nusibaigę alkoholikai, aštrūs, 
buki, kampuoti . . .” Nema
tęs ir įsivaizduoti negali, kad 
tokių esama.

PALANGA
Eigidijus Bulovas mus įti

kino, jog būtinai reikia Pa
langą prilankyti. Mes daug 
nesipriešinome. Dar prieš 12 
metų Palangoje pabuvojome 
keletą dienų. Taigi traukė 
mus šis gražus Lietuvos 
kampelis dar kartą išvys
ti .. .

Jau priemiestyje išvydom 
naują didelę apartmentinių 
namų statybą. Mieste matyt 
naujų viešbučių, valgyklų. 
Nors atvykome tik ką po lie
taus. Žmonės vaikštinėjo 
gatvėse. O žalumos tiek 
daug, koks grožis šio pajū
rio — dar daugiau išgražėju- 
si Palanga. Nuėjome iki plia
žo. Pabuvojome ant tilto. Čia 
visur pilna poilsiautojų, 

o o o
Grįžome atgal į Plungę 

kupini gražiausių įspūdžių.
Atsisveikinant Eigidijus 

Bulovas man įteikia “Žemai
čių vestuvės” — nepaprasto 
grožio dėžę kurią teko maty
ti “Minijos” muziejuje. Aš 
jaudinausi, kad gaila išvežti 
tokį meno kurinį-skulptūrą.

Dėkojame Eigidijui už su
venyrą, už įdomią viešnagę 
Žemaitijoje. Niekad neuž
miršime! . . Taipgi ačiū “Tė
viškės” pirmininkui genero
lui P. Petroniui už suteiktą 
galimybę plačiai po Lietuvą 
pakeliauti, 

o o o
Grįžtant į Vilnių mus paly

dėjo Eigidijaus tėvukas Bu
lovas. Labai malonus drau-| 
giškas žmogus. Turėjome 
įdomų pokalbį su juo, nejuto
me, kaip pasiekėme Vilnių.

Pabuvoję Vilniuje keletą 
dar dienų grįžome į namus. 
Laimingai pasiekėme Tam
pą, Floridą aerodromą. Gra
žiai nusileido lėktuvas, pra
dėjo važiuoti keliu — smar
kiai trinktelėjo. Pasirodo ra
tas nuėjo iš kelio į šoną į 
purvą ir ne krust. Ir sėdėjo
me porą valandų iki su tak
siais keleivius išvežiojo į sto
tį. Pasirodo būta daug lie
taus žemė permirkusi ir 
įklimpo . . .

Pagerbtas S. J. Jokubka

VILNIUS, VI. 6. (ELTA). 
Vakar j Meno darbuotojų rū
mus pasveikinti įžymaus pa
žangiųjų užsienio lietuvių vi
suomenės veikėjo, ilgamečio 
,,Vilnies" laikraščio vyliausio
jo redaktoriaus Stasio Jono 
Jokubkos 75-ųjų gimimo me
tinių ir Lietuvos TSR nusipel
niusio žurnalisto garbės var
do suteikimo proga susirinko 
respublikos sostinės mokslo, 
kultūros ir meno daibuotojai, 
žurnalistai, besimokantis jau
nimas.

Vakarą pradėjo ,,Tėviškės" 
draugijos prezidiumo piiali
ninkas P. Petronis.

Apie S. J'. Jokubkos gyve
nimo kelią, jo visuomenine 
politinę veiklą, neeilinį pub
licisto ir literato talentą kal
bėjo Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungos valdybos pirminin
kas, ..Tiesos" laikraščio io- 
daktorius A. Laru ančiukas, 
,,Minties" leidyklos vyriausia
sis redaktorius E. Juškys, Vil
niaus valstybinio V. Kapsu
ko universiteto docentas, is
torijos mokslų kandidatas B. 
Raguotis, poetas L. Vai bo
sys, universiteto penktojo 
kurso žurnalistikos specialy
bės studentas G- Alekna vi- 
čius.

Tarybų Lietuvoje viešinti 
Amerikos—Rusijos instituto 
garbės prezidentė iš San 
Francisko K. Karosienė papa
sakojo susirinkusiems, su 
kokia meile ir atsidavimu pa-. 
žangieji JAV lietuviai puose
lėja ir lemia savo spaudą 
,,Laisvės“ ir ,,Vilnies“ laik
raščius, su kokiu nekantiumu 
laukia jų pasirodant.

Šiltai susirinkusiųjų sutik

PRIE AFORIZMŲ . . .
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technikos mokykloje pradėjo 
savo veiklą ateistų klubai: 
dėstytojų — “Prometėjas” ir 
moksleivių — “Laisvūnas”, 
kuriems iš pirmųjų dienų 
tebevadovauja pedagogas V. 
Dausa. Šių klubų nariai be 
disputų, klausimų — atsaky
mų vakarų, pamėgo literatū
rinius vakarus. Vilniaus ma
terialistinės pasaulėžiūros 
klubo “Ave, vita!” pavyz
džiu, pradėjo rengti susitiki
mus su autoriais. Vieną va
karą, skirtą ateistiniams afo
rizmams, surengė kartu, pa
vadindami jį “Mintys be 
aureolės”. Į vakarą atvyko 
šio žanro kūrėjai, spausdi
nantys savo aforizmus respu
blikos, sąjungos ir kairiųjų 
krypties užsienio spaudoje, 
kaip, pvz., “Laisvė”. Tai 
švenčioniškis A. Cimbolaitis, 
varėniškis A. Tendzegolskis, 
mažeikietis J. Laurinavičius, 
šiaulietis B. Guzaitis, kaunie
čiai L. Vainikoniš, P. Žem- 
kauskas, vilniečiai K. Mi
liūnas, V. Balkevičius, V. 
Laužikas, A. Žemaitis. Savo 
pirmuosius aforizmus vakare 
skaitė vilnietis, medicinos 
mokslų kandidatas V. Kutor- 
ga ir kelmiškis pedagogas, 
buvęs kapucinų ordino vie
nuolis S. Bataitis.

Vakare ' pirmiausiai buvo 
aptarta, kas yra aforizmas, 
kokią vietą ir reikšmę turi 
literatūroje ir visuomenėje. 
Aforizmai kartais būna iro
niški, dažnai paradoksalūs, 
neretai turi savo konkretų 
veikėją. Yra daug ateistinių 
aforizmų, kurie išreiškia 
liaudies žmonių sveiką požiū
rį į prietarus, religiją, dvasi
ninkus. Plačiai paplitę posa
kiai: “Dievas glėby, velnias 
širdy”, “Iš poterių košės ne
valgysi”. Šiame vakare afo
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tas, žodį tarė ,.Vilnies" laik
mečio vyliausiasis iedakto- 
lius S. J. Jokubka.

Mano da įbo aukštas 
įvertinimas 7‘aiybų Lietuvo
je, •pasakė jis, —- yra kar
tu ir visos pažangiosios lietu
vių išeivijos nuopelnų įver
tinimas. Tai džiugina mus ir 
skatina $u dar didesniu ryž
tu žengti pažangos keliu.

E)rg. S. J. Jokubka nuošir? 
džiai padėkojo Lietuvos KP 
Centro Komitetui, asmeniškai 
I icluvos KP Ccntio Kompo
to pirmajam sekreto)iui drau
gui P. Gi iške\ įčiui, Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
Piezidiumui ii ie»publikos 
vyiiausybei už parama ir dė
mesį. lietuvis TSR nusipel
niusio žurnalisto garbės vai
do su’eikimą.

Svočias iš JAV plačiai pa
pasakojo apie pažangiųjų lie
tuvių organizacijų veiklą ko
vojant už taiką, skleidžiant 
tiesos žodį apie Tarybų šalį, 
stiprinant ly-ius su tėvų že
me. Jis palinkėjo Tarybų Lie
tuvos darbo žmonėms naujų 
ląimėjimų įgyvendinant di
dingus Komunistų partijos nu
brėžtus uždavinius.

Pagerbiant S. J. Jckubką, 
dalyvavo Lietuvos KP (..’enho 
Komiteto užsienio ryšių sky
riaus vedėjas M. Sadovskis, 

'Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministras V. Zenkevičius, 
kiti respublikos atsakingi par
tiniai ir taiybiniai darbuoto
jai. viešnios iš JAV — .Lais
ves" laikraščio direktorių ta- 
lybos narė. N. Ventienė ir 
..Laisvės" laikraščių direkto
rių taiybos sekretorė N. Buk- 
nienė. Vilniaus “'Pieša”

rizmų buvo daug ir įvairių 
pasakyta. “Prietarai nebai 
sūs — baisūs žmonės, kurie 
jais fanatiškai tiki” (A. Cim
bolaitis), “Žmogus ilgai ėjo 
keliais, turėdamas sveikas 
kojas” (A. Tendzegolskis), 
“Visur yra kelių, vedančių į 
pagundą” (J. Laurinavičius), 
“Tikėti nereikia proto, įsiti
kinti — labai daug” (P. Žem- 
kauskas), “Dievas yra visa
galis, bet kam jam tiek daug 
advokatų žemėje” (K. Miko
liūnas), “Atsiklaupęs ant ke
lių, teisus nebūsi” (L. Vaini- 
konis), “Krikščionybės ratas: 
nuodėmė — Išpažintis, išpa
žintis — nuodėmė” (S. Batai
tis), “Ateizmas ne neigi
mas — jis teigia žmogų” (V. 
Kutorga).

Istorijos mokslų daktaras 
J. Jermalavičius aptarė šių 
sparnuotų žodžių ir posakių 
ypatybes, pabrėžė, kokią 
svarbią reikšmę jie turi ko
vojant su religiniais prieta
rais. Vakare dalyvavę klau
sytojai vieningai pageidavo, 
kad šios mintys būtų išleis
tos atskiru leidiniu. Pasitel
kus V. Karalių, L. Bušmą, 
A. Valatkevičių, J, Sakalaus
ką, M. Stundžią, J. Laucių, 
A. Sušinską, “Laisvūno” klu
bo nariai — busimieji poli- 
grafininkai išspausdino afo
rizmų rinkinį “DIEVAI NE
MĖGSTA JUOKŲ”. Rinki
nyje sudėti ne vien tik ateis
tiniai aforizmai, bet ir lie
čiantys moralę, žmonių tar
pusavio santykius, • ydas. 
Vieni jų humoristiniai, kan
dūs, net sarkastiški, kiti rim
ti, verčiantyfc gerai pagalvo
ti. Leidinėlį puošia vakaro 
nuotraukos bei autorių por
tretai, kuriuos piešė dailinin
kai M. Liugaila ir S. Povilai
tis.

Bronius Jauniškis
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Pagerbtos fermų 
d a rbštuolės

VILNIi S. IV. 27. (ELTA), 
Lietuvos KP Centro Komite
te įvyko susitikimas su kai
mo darbo pirmūnėmis -r ge
riausiomis lespublikos mel
žėjomis, kurios praėjusiais 
ir ankstesniais metais iš kiek
vienos karves vidutiniškai 
primclžė daugiau kaip po 6 
tūkstančius kilogramų pieno. 
Tokių aukštų gamybinių re
zultatų pasiekia vis daugiau 
mechanizuoto melžimo meist
rių. '

Susitikime pažymėta, kad 
šis pirmumų laime)imas nė
ra atsitiktinis jis siejamas 
su visų respublikos gyvuli
ninkystes darbuotojų pasie
kimais. Intensyvų pieno ga
mybos didėjimų žymiu mas
tu lemia ir išaugęs melžimo 
ope ra to 11 ų me i st r >. k urnas,
kruopštus kasdieninis visų 
fermose dirbančių žmonių 
triūsas. Susitikimo dalyviai 
pareiškė nuomonę, kad j ge
riausias melžėjas lygi uosis 
visi gyvulininkystės darbuo
tojai, kad jų pavyzdys pa
skatins jaunimą nnktis šią 
profesiją.

Susitikimą pradėjo Lietu
vos Komunistų partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius.

— Komunistų partija ir

Nuotraukoje: geriausios respublikos melžėjos po susitikimo su Lietuvos KP ir' re.ypublikos 
vyriausybės vadovais. V. Gulevlčiaus ir V. Brajo (ELTA) nuotr.

DARBININKAS
Žiūrėjau į Kauną pro grotų 

miškelį. Pasimatė namų sto
gai. Kalėjimo mūrų nukirs
tos medžių viršūnės. Slaptai 
žavėjausi baltais debesėliais. 
Sugirgždėjo apkaltos durys. 
Nagi naujokas! Juozas Gvil
dys. Aukštas kaip liepa. 
Plaukai — lininiai. Akys — 
rugiagėlės. Veide spindi jo 
gyvenimo — pavasario — 
pradžia. Šyptelėjo. Apžvelgė 
kamerą. Nudžiugo“Pas sa
vuosius!” Va jį jau matau 
diena dienon. Už ką gi jį čia 
uždarė? Juk švaistėsi ne su 
pagaliu. Su obliumi, pjūklu. 
Gamino stalus, statė namus. 
Susiejo širdį su Prometėjais. 
Pirmas į kovų kelią jį paska
tino Kauno darbininkas — 
A. Simanas.

Iš slaptos spaustuvėlės su
sikaupė literatūros. Jos lau
kė visi Lietuvos kampeliai. 
Kas nuveš? Juozas dar buvo 
fašistų neįtariamas. Va apsi
ginklavo. Spausdinių punde
liais. Nudundėjo į provinciją. 
Išlipo iš traukinio. Jį pasiti
ko .. . policija. Matyt, tas, 
kas jam davė spausdinius, 
jau buvo sekamas. Pasekė ir 
Juozą.

Štai jaunuolis jau teisme. 
Čia kamantinėjo. Ėmė ir 
pakišo jo aštuonias vasarėles 
po velėna.

Linksmas. 0 kodėl jam 
šviesiai nešypsotis? Svetimo 
daiktelio nepasisavino. Buvo 
sėjėjas. Didelės tiesos sėjė
jas. Jis kali, o jo vasarojus 
vešliai žydi. Tai ir ramus . . .

Išaušo. Jis vėl prie kny
gos. Praleido pro akis upe
lius. — Cvirkos romaną. Pri
puolė ir prie S. Nėries poezi
jos. Skaito. Žaviai. Lenkiasi 
autorei. 0 kai kameroje įsi

Tarybų valstybė, — pasakė 
draugas P. Griškevičius, — 
nuolatos rūpinasi didinti že
mės ūkio gamybą, vis geriau 
aprūpinti gyventojus vertin
giausiais maisto produktais. 
Šios gėrybės kuriamos žmo
gaus rankomis, tad ir di
džiausias dėmesys skiriamas 
žmogui, dirbančiam gamy
boje. Štai ir šiandien mes 
susirinkome pagerbti mūsų 
darbščiausių karvių melžėjų, 
kurios savo kruopščiu, są
žiningu, atsidavusiu darbu 
įnešė svariausią indėlį į 
bendrą gyvulininkystės dar
buotoji) laimėjimų aruodą. 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo įsa
ku grupei karvių melžėjų, 
pernai primelžusių po 6 
tūkstančius ir daugiau kilo
gramų pieno iš kiekvienos 
karvės, suteikiamas garbin
gas Lietuvos TSR nusipelniu
sios gyvulininkystės darbuo
tojos vardas. Šiuo apdovano
jimu šįkart pažymimi dvyli
kos šauniausių melžėjų nuo
pelnai. Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komitetas 
laiko esant tikslinga ir atei
tyje aukštais apdovanojimais 
paskatinti geriausias melžė
jas ir kitus gyvulininkystės 
darbuotojus. Tikimės, kad

dega diskusijos — kas slepia
si už lyrikės alegorijos: dun
dančių audrų, švilpiančių 
vėjų? Atsako: užuomina apie 
revoliucinę ateitį.

Patraukė jį ir L. Tolstojus. 
Bet kaip įkąsti? Nemokėjo 
rusų kalbos. Pradėjo genijų 
skaityti su žodynėliu. Tei
raujasi to, kas L. Tolstojaus 
kalbą gerai įsisavino.

144 kamera. Dėsčiau 15 
vyrų lietuvių gramatiką ir 
sintaksę. Prisėdo ir Juozas. 
Klausosi — viską deda šir
din. Daviau “laisvą temą”. 
Išaudė raštingai.

Buvo tradicija. Virš politi
nių kalinių galvos iškyla Da
moklo kardas — kalėjiminin- 
kų smurtas, — ir kamera 
tuoj kreipiasi į liaudį. Atsi
šaukimu. 1938 m. kovų drau
gai mane įpareigojo jo pro
jektą parašyti. Perskaičiau. 
Aidėjo, “ugningai pritaria
me . . .”

Juozas:
— Kam ugningai? Rašyk 

paprastai —- pritariam kovai 
prieš klasinį priešą.

Malonu! Mokinys pamoko 
mokytoją! Taip, mokslas jam 
sekėsi.

0 paskum? J. Vinickis su
darė politekonomijos ratelį. 
Žiūri — Juozas ir šį kietą 
riešutą gliaudo. Net dulkės 
eina. 0 po paskaitos priguli 
prie Lapiduso vadovėlio . . . 
Kam lindo į tankų mišką? 
Kad dialektiškai pagrindžius 
savo tikslus. Na, Teisingai 
padarė — Išėjo prieš audrą. 
Išėjo. Ko pasiekęs? Socializ
mo kranto. 0 atkalėjęs ir 
kitam tyrės moralinę teisę 
pasakyti:

-r Saulė patekės! Kas įro
dys? Marksas! Jo “Kapita

tokių meistrų gretos kasmet 
bus v is gausesnės.

įteikęs apdovanojimo raš
tus, draugas P Griškevičius 
toliau pasakė:

— Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto. 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Taiybos Prezidiumo ir 
Ministrų Taiybos vardu 
leiskite karštai pasveikinti 
jus su garbingais apdovano
jimais ir nuoširdžiai padėkoti 
už jūsų sąžiningą, spartuolis- 
ką darbą. Iš širdies linkime 
jums naujų darbo laimėjimų, 
neišsenkančios energijos, 
tvirtos sveikatos ir asmeni
nės laimės.

Mes esame įsitikinę, kad 
šis apdovanojimas paskatins 
jus toliau siekti dar geres
nių darbo rodiklių. tvirtai 
žengti pirmūnų gretose, per
duoti turtingą savo gyveni
mo ir darbo patirtį kitiems 
darbuotojams, ypač jauni
mui.

įgyvendindami partijos 
XXVI suvažiavimo ir vėles
nių TSKP Centro Komiteto 
plenumų nutarimus, respub
likos žemės ūkio darbuotojai 
įvykdė ir viršijo visų auga
lininkystės ir gyvulininkys
tės produktų pardavimo 
valstybei 1983 metų planus.

las”! Politinė ekonomija.
Deja, jam dar daug kalėti.
1939 m. apie gegužės 15 

dieną. Jis išgirdo: “Surink 
daiktus”. Jis atsidūrė kieme. 
Mane prirakino prie Juozo. 
Suartino. Nors mudu ir be to 
buvome bičiuliški. Įsodino 25 
politkalinius į sunkvežimį. 
Juos atvežė į Pravieniškių 
balas. Kodėl? Viršininkas 
keršijo. Kodėl? Smetona pra
kišo Klaipėdą. 0 Juozas su 
visais 90 vyrų ir moterų 
pasirašė po slaptu protestu: 
“Mes Lietuvą ginsime nuo 
agresoriaus ginklu”.

Va ir išvarė į pelkes. Dar 
pridėjo mėnesį magaryčių: 
“Baudžiame grupę už slaptą 
susirašinėjimą”. Nei kitų, nei 
manęs nesugavo su slaptais 
laiškais. Viršininkui dūrė 
laikraštis “Laikas”. Jame, 
šykščiai atpasakotas 1939 
m. šilpotas Prometėjų me
morandumas.

Ne, jis nenusiminė. Sulau
kė J. Janonio apdainuoto 
saulėtekio. Triūsė. Triūsė, 
kaip bitelė gėlyne. Karas. 
Nuėjo su miško sakalais — 
partizanais. Žuvo. Liko jo 
neparašyta knyga — taurūs 
žygiai. A. Liepsnoms

GRIEŽTOS BAUSMES
Kartados vyriausybė nuta

rė smarkiai pagriežtinti baus
mes ‘tiems, "kurie vairuoja 
transporto priemones ne
blaivūs.

Vyriausybės įstatymo pro
jekte numatoma, kad jeigu 
avarijos kaltininkas buvo 
neblaivus, jis, nukentėjusia
jam mirus, bus nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos ar
ba už kūno sužalojimų bus 
nuteistas kalėti 10—14 metų. 
Minimali piniginė bauda — 
300 dolerių. galima atimti 
teises iki gyvos gaivos.

Neblaivūs vairuotojai Ka
nadoje tapo rimta proble
ma. Statistikos biuro duo
menimis, tik 1981 metais 
už lai buvo patraukli bau
džiamojon atsakomybėn 158 
tūkstančiai žmonių. 

įvykdyti ir trejų penkmečio 
mci.ų produkcijos supirkimo 
planai, ičskyius nedideli 
įsiskolinimą parduodant 
valstybei gyvulius ir paukš
čius.

Komunistų partija ir ša
lies vyuausybė, kaip žino
ma, aukštai įvertino Taiybų 
Lietuvos darbo žmonių lai
mėjimus įgyvendinant tie-/ 
čiųjų penkmečio melų eko
nominio ir socialinio vysty
mo planą. Respublika buvo 
piipažinta ąą junginio socia
listinio lenktyniavimo nuga
lėtoja, jai įteikta TSKP CK, 
TSRS Ministrų Tarybos, Vi
sasąjunginės Profsąjungų 
Centro Tarybos ų VLKJS 
CK pereinamoji raudonoji 
vėliava. Antrus metus iš 
eilės šią vėliavą iškovojo ir 
mūsų linų augintojai.

Po keleto nesėkmingų me
tų teigiami poslinkiai ryškė
ja ir gyvulininkystėje. Page
rėjo gamybos intensyvinimo 
rodikliai. Per trejus metus 
vidutinis pieno primilžis iš 
karvės padidėjo 200 kilo
gramų ir pernai pasiekė 3142 
kilogramus. Gausiausių pri
milžių pasiekė Kauno, Kap
suko, Pasvalio, Skuodo, Prie
nų rajonų pieno fermų dar
buotojai. Padidėjo pieno 
riebumas, pagerėjo kiti ko
kybiniai rodikliai. Reikalai 
taisosi ir kituose gyvulinin
kystės baruose. Intensyviau 
šeriant padidėjo penimų gal
vijų ir kiaulių paros prie
svoriai, daugiau jų realizuo
jama didelio svorio ir gerai 
įmitusių. Geriausių rc&ultafų 
šioje srityje pasiekė Apsu
ko, Kauno, Kėdainių, Klaipė
dos, Jonavos, Plungės, Aly
taus rajonų ūkiai. Gyvulių 
ir paukščių pardavimas per
nai respublikoje padidėjo 15 
procentų, pieno — 12, kiau
šinių — 6 procentais. Visi 
respublikos ūkiai pernai 
įvykdė šių produktų paruošų 
planus. Šie teigiami poslin
kiai įgalino geriau aprūpinti 
gyventojus mėsos ir pieno 
produktais, išplėsti ir page
rinti jų asortimentą ir koky
bę.

Aktyviai įsijungę į socia
listinį lenktyniavimą, fermų 
darbuotojai neblogų rezulta
tų pasiekė ir dabartiniu gy
vulių žiemojimo laikotarpiu. 
Per šešis šio žiemojimo mė- 
nesiūs mėsos pagaminta 10 
procentų, pieno ir kiaušinių
— 4 procentais daugiau ne
gu per atitinkamą praėjusių 
melų laikotarpį. Geri ir šių 
metų pirmojo ketvirčio ro
dikliai: visų gyvulininkystės 
produktų pagaminta viduti
niškai 20 procentų daugiau, 
negu pernai per tą patį lai
kotarpį. Pieno primilžis iš 
kiekvienos karvės padidėjo 
40 kilogramų.

Sustiprėjo kolūkių ir tary
binių ūkių ekonomika. Jų 
grynosios pajamos ir pelnas 
per metus padidėjo 3,7 kar
to. Neliko nuostolingų ūkių.

Šiuos laimėjimus savo 
kasdieniniu pasiaukojamu 
darbu ir šeimininkiška iš
mintimi kuria visi mūsų žem
dirbiai, laukų ir fermų šei
mininkai, kurių avangarde
— šaunieji tlarbo pirmūnai. 
Didžiuliai nuopelnai gyvuli
ninkystėje priklauso mūsų 
moterims, kurios pieno fer
mose sudaro daugumą. Ge
riausias jų atstoves mes šian
dien pelnytai pagerbiame, 
tariame joms nuoširdžiausius 
gilios padėkos ir pripažini
mo žodžius. Ir iš tikrųjų 
negalima nepasigerėti jūsų, 
brangios draugės, darbo vai
siais, ta meile savo neleng
vam, bot labai reikalingam 
visuomenei darbui. Jau 35 
metus melžia karves Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
mokomojo bandymų ūkio 
melžėja Stefanija Kliševičie- 
nė. Jos rezultatai pernai 
buvo patys aukščiausi res
publikoje — 6645 kilogramai 
pieno vidutiniškai /iš kiekvie
nos karvės. Vilnius-valsty
binio žirgyno karvių melžė
ja Valentina Oi lova primel- 
žč po 6616 kilogramų pie
no iš kiekvienos karvės, ku
rias melžia jau 18 metų. 
Šiandien malonu susipažinti 
ir su Kazimiera Balčiuviene 
iš Žemės ūkio akademijos 
mokomojo bandymų ūkio, 
primelžusia po 6585 kilogra
mus pieno ir užimančia tre
čią vietą respublikos karvių 
melžėjų tarpe. Aukštų rodik
lių pasiekė 1 Vilkaviškio ra
jono „Siiupės” kolūkio mel
žėja Marija Klastaitienė, 
Tamara Višinskaja iš Radvi
liškio rajono, Albina Falen- 
tinienė iš Žagarės valstybi
nio žirgyno, Jadvyga Stan- 
kevič iš Vilniaus rajono, 
Ona Ulenskailė iš Pasvalio,

Janina Žemaitienė ir Geno
vaitė Dambrauskienė iš Kau
no rajono, Fecimija Butano** 

l va iš Šiaulių, Marija Alanas^ 
jeva iš Panevėžio rajono.. 
Visos čia dalyvaujančios 
darbštuolės yra pirmos kla
sės gyvulininkystės meistrės, 
aktyvios visuomenininkės, 
apdovanotos ordinais ir me
daliais, savo sąžiningu ir la-‘ 
bai našiu darbu pelniusios 
didelę žmonių pagarbą ir 
autoritetą. | jus, gerbiamos 
draugės, lygiuojasi, jūsų pa
vyzdžiu seka visos melžimo 
operatorės, visi Tarybų Lie
tuvos fermų darbuotojai.

Didelius ir atsakingus ūžę 
davinius gyvulininkystėje ir 
žemės ūkyje apskritai mes 
turime išspręsti šiais metais. 
Kaip žinia, įsipareigojome 
išauginti ir prikulti daugiau 
kaip 3 milijonus tonų grūdų, 
parduoti valstybei 600 tūks
tančių tonų gyvulių ir paukš
čių, 2 milijonus 325 tūkstan
čius tonų pieno. 592 mil i j 
nūs kiaušinių. Vidutinis pie
no primelžimas iš karvės 
turi pasiekti ne mažiau kaip 
3200 kilogramų, penimų gal
vijų paros priesvoris — 650, 
kiaulių — 450 gramų. Tai 
reikalauja iš visų žemdirbių, 
fermų darbuotojų didelių 
pastangų, sumaniausio turi
mų rezervų panaudojimo 
kiekviename gamybos bare.

Dabar svarbiausias visų 
respublikos agropramoninio 
komplekso darbuotojų užda
vinys — laiku ir gerai už
baigti pavasario sėją, šeimi
ninkiškai prižiūrėti pasėlius, 
žodžiu, padaryti viską, kad 
išaugtų gausus visų kultūrų 
derlius. Ne už kalnų šiena
pjūtė, šis vienas iš svarbiau
sių pašarų gamybos etapų. 
Ruošdami pašarus. turime 
pasidarbuoti iš peties, Ubai 
kūrybiškai ir kruopščiai, nes 
tai yra pamatų pamatas gy
vulininkystei toliau intensy
vinti.

Artėjanti vasara bus atsa
kingas egzaminas gyvulinin
kystės darbuotojams. Jam 
juosiantis, dabar ypač svar
bu sėkmingai užbaigti gyvu
lių žiemojimą, tvaikingai ir 
organizuotai pereiti į gania
vą. Maksimaliai išnaudoti 
ganyklinio laikotarpio priva
lumus aukštiems pieno pri
milžiams ir penimų gyvulių 
priesvoriams gauti yra vie
nas svarbiausių ūkių vado
vų, specialistų, visų žemdir
bių uždavinių.

Must) susitikimas vyksta 
didžios ir džiugios šventės

- Gegužės pirmosios išvaka
rėse, pasakė baigdamas drau
gas P. Griškevičius. Tad 
leiskite jus nuoširdžiai pa
sveikinti su artėjančiomis 
šventėmis, dar kartą palin
kėti gražių darbo rezultatų, 
pavasariškai giedros ‘nuotai
kos, visokeriopos sėkmės ir 
laimės gyvenime.

Apdovanotųjų vardu nuo
širdžius padėkos žodžius par
tijai ir Tarybų valstybei už 
aukštą darbo įvertinimą tarė 
Vilniaus valstybinio žirgy
no karvių melžėja Jadvyga 
Stankevič, Pasvalio rajono 
„Draugystės" kolūkio karvių 
melžėja Ona Ulenskaitė, Lie
tuvos žemės ūkio akademi
jos mokomojo bandymų ūkio 
karvių melžėja Stefanija Kli- 
ševičiene.

Susitikime dalyvavo Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirmi
ninkas A. Barkauskas, Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininkas R. Songaila, Lie
tuvos KP Centro Komiteto 
sekretorius V. Astrauskas, 
Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos pirmininko pavaduoto-. 
jas, respublikos Ministrų Ta
rybos prezidiumo agropramo
ninio komplekso klausimų 
komisijos pirmininkas J. Ber
natavičius, Lietuvos KP 
Centro Komiteto žemės ūkio 
ir maisto pramonės skyriaus 
vedėjas V. Normantas. Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo sekreto
rius J. Gureckas. respublikos 
žemės ūkio ministras M. Gri
galiūnas, kiti atsakingi par
tiniai. tarybiniai ir ūkiniai’ 
darbuotojai. Vilniaus “Tiesa”

TARYBŲ LIETUVOS SMUIKININKO KONCERTAI
TUNISAS, IV. 24. (TASS-ELTA). 

Tuniso municipalinis teatras 
buvo pilnas. Salė, sulaikiusi kvė
pavimą, klausėsi, kaip smuiku 
griežia Raimundas Katilius. Buvo 
atliekamas Haidno Pirmasis kon
certas. Kai nutilo muzikos gėr
iai, salėje pasigirdo plojimai. 
Klausytojų ovacijų susilaukė bi- 
sur atlikta lietuvių kompozito
riaus V. Barkausko „Parlita".

Lietuvos valstybinės filharmo
nijos solistas, Lietuvos-TSR nusi
pelnęs artistas R. Katilius atvyko 
j Tunisą kultūros ministerijos 
kvietimu. Jis koncertavo sosti
nės municipaliniame teatre su 
Tuniso simfoniniu orkestru, ku
riam dirigavo dirigentas Ahme-

i

Laikas sustabdyti branduolinius bandymus

“Time to stop N-testing” —- toks užrašas pasirodė Londone 
ant laikrodžio Big Ben, kai pereitą savaitę aktyvistai 
iškabino jį ant laikrodžio, kad žmonės geriau matytų.

Lietuvos TSR
Vilniaus “Tiesa”

Aukščiausiosios
Tarybos Prezidiume

Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Taiybos Prezidiumo po- 

< sėdyje a pis va rsiyta. kaip 
Druskininkų miesto Liaudies 

i deputatų taiybos nuolatines 
; komisijos padeda spręsti 

prekybos ir viešojo maitini- 
i mo gerinimo problemas. Pa- 

• žymėta, kad jos skilia nema
žą dėmesį gyventojų aptai- 
navimo sieros įstaigų darbo 
gerinimui. Realizuojamos sa
vo planuose numatytas pne- 
mones, rūpinasi, kad būcų 
diegiamos pažangios daibo 

t formos, didinamas parduotu
vių, valgyklų, kavinių skai
čius, rekonstruojamos ir lai
ku remontuojamos esamos, 
nuolat kontroliuoja preky
bos ir viešojo maitinimo įs
taigų bei organizacijų dar
bą, tikrina, kaip laikomasi 
prekybos ir sanitarijos tai
syklių.

Kasmet miesto Tarybai 
svarstyti sesijose nuolatinės 
komisijos pateikia savo išva- 

• das ir pasiūlymus dėl šios 
gyventojų aptarnavimo sie
ros darbo gerinimo. Reikliau 
kontroliuojama, kaip vykdo
mi Tarybos, vykdomojo ko
miteto ir savi sprendimai bei 
aukštesniųjų valstybinių or
ganų dokumentai, posėdžiuo
se išklausomos prekybos or
ganizacijų vadovų informa
cijos ir pranešimai įvairiais 
jų veiklos klausimais.

Sutelktomis Druskininkų 
miesto Liaudies deputatų ta
rybos, jos vykdomojo komi
teto, nuolatinių komisijų, de
putatų grupių, liaudies kont
rolės organų, profsąjungų ir 
prekybos bei viešojo maiti
nimo organizacijų pastango
mis pasiekta neblogų rezul
tatų. Mieste sėkmingai įgy
vendinama šio penkmečio 
tarpšakinės valstybinės ir ko
operatinės prekybos raciona
lizacijos programa, kurią pa
ruošti padėjo respublikos 
Prekybos ministerija.

Prezidiumas taip pat nuro
dė, kad miesto Taryba, jos 
nuolatinės komisijos dar ne- 

i pasinaudojo visomis joms 
suteiktomis teisėmis visapu
siškai tenkinti darbo žmo
nių poreikius. Gyventojai 
pagrįstai priekaištauja dėl 
aptarnavimo • kultūros, šva
ros parduotuvėse ir valgyk
lose, sezoninės prekybos trū
kumų. Neišvaizdi parduotu
vių reklama, kai kurių iš jų 
patalpos neatitinka šiuolaiki
nių reikalavimų. Neįvykdo

das Asuras. Koncerte buvo kul
tūros ministras Bebras ben Šla
ma, Tuniso miesto meras Zakari
ją ben Mustafa, kiti žinomi Tu
niso valstybės veikėjai, muzikai, 
diplomatinio korpuso atstovai, 
žurnalistai.

Tarybų Sąjungos ir Tuniso 
muzikantai ir kompozitoriai pa
laiko plačius ir tvirtus ryšius. 
Koncertuose su Tuniso simfoniniu 
orkestru, kur* šj sezoną pažymi 
savo 15-ąsia$ metines, ne kartą 
dalyvavo žinomi Tarybų Sąjun
gos rnuzikantai. Daug pasauli
nės klvLikos šedevrų Tuniso mu
nicipalinio teatro scenoje nu
skambėjo pirmą kartą atliekant 
tarybiniams muzikantams. 

mos pilkėjams teiktinų pa
pildomų paslaugų užduo.ys, 
per mažai dėmesio skiriama 
piekybos plėtojimui ir sam
iai inės būklės gerinimui kol
ūkinėje turgavietėje. Lai ne
pasiekiama, kad visos nuo
latinių komisijų rekornenda- 
cijes būtų įgyvendintos.

Prezidiumas įpareigojo 
Druskininkų miesto Taiybą, 
jos nuolatines komisijas vyk
dant TSKP CK 1984 m. ba
landžio plenumo ir TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos se
sijos nu arimus nuolat rū
pintis gyventojų prekybinio 
aptarnavimo ir viešojo mai
tinimo sieros plėtimo, aptar
navimo kultūros klausimais, 
griežčiau kontroliuoti šių įs
taigų dalbą. Būtina siekti, 
kad pramonės įmonės gamin
tų daugiau ir ’’geresnių liau
dies vartojamų piekių, jas 
fasuotų, efektyviai prisidėtų 
prie pažangių prekybos for
mų diegimo. Vykdomasis 
komitetas turi skatinti nuo
latinių komisijų bendradar
biavimą su profsąjungų ir 
kitomis visuomeninėmis or
ganizacijomis analizuojant 
prekybos ir viešojo maitini
mo gerinimo problemas, di
dinti deputatų aktyvumą ko
misijų veikloje.

Svarstant, kaip vykdomas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo 
1983 m. vasario 23 d. nutari
mas „Dėl vartotojų koopera
cijos pramonės įmonių veik
los gaminant liaudies varto
jamas prekes“ pažymėta, kad 
šioje srityje nemaža padary
ta, tačiau kooperacijos pra
monės, ypač duonos kepimo, 
įmonėse nepakankamai šali
nami nutarime nurodyti trū
kumai. Lietuvos vartotojų ko
operatyvų sąjungos valdy
ba turi į tai atkreipti rimtą 
dėmesį ir pagerinti darbą.

Posėdyje taip pat apsvars
tytas ir kai kurių kitų Pie- 
zidiumo priimtų nutarimų 
vykdymas.

Ryšium su Lietuvos TSR 
įstatymų sąvado leidimu ir 
siekiant tobulinti finansų 
įstatymus, Prezidiumas įsa
ku padarė pakeitimus ir pa
pildymus Lietuvos Taiybų 
Socialistinės Respublikos ir 
Lietuvos TSR (vietinių Liau
dies deputatų \įarybų biu
džetinių leisiu įstatyme.

Prezidiumas posėdyje ap
svarstė apdovanojimo ir ki
tus klausimus.

Raimundą Katilių Tuniso mu
zikos mėgėjai gerai pažįsta. Lie
tuvos TSR valstybinės premijos 
ir kai kurių tarptaut nių konkur
sų laurea'as jau lankėsi Tunise 
prieš dvejus metus. Tą kartą 
smuikininkas iš Tarybų Lietuvos 
surengė tris koncertus, kurie tu
rėjo didelį pasisekimą. Vietinė 
spauda pažymėjo didžiulį, origi
nalų R. Katiliaus meistriškumą. 
„Puiki tarybinio muzikanto tech
nika, — rašė Tuniso laikraštis 
„Aksion”, — įgalina . jį atlikti 
geriausių pasaulio kompozitorių 
kūrinius. Jis demonstruoja įdomią 
atlikimo manierą ir' g'liai atsklei
džia klasikos muzikiniu ’Mveiks'u 
esmę". V. LEBEDEVAS
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KANADOS ŽINIOS DRAUGIŠKAS SUSITIKIMAS
Montreal, Que

Sugrįžo turistai 
iš viešnagės

Po dviejų savaičių kelio
nes, paviešėję dešimtį dienų 
gimtinėje, o likusį laiką pra
leidę Maskvoje ir Leningra
de, sugrįžo kanadiečių gru
pė. Turistai, su kuriais teko 
kalbėtis, atrodė labai paten
kinti tiek kelione, tiek puikia 
viešnage — gimtinėje, kur 
“Tėviškės” draugijos ir gimi
nių buvo labai gražiai priim
ti. Džiaugiasi, kad kaskart 
atranda gimtinę uaug gra
žesnę ir turtingesnę. Dirban
tieji giminės, gražiai įsikūrę, 
Bet apie jų įspūdžius, kai 
kurie patys žadėjo parašyti.

Išvyks studijoms į 
Vilniaus universitetą

Janina ir Maryte Adomo
nytės vyks į Vilniaus univer
siteto ruošiamus šešių savai
čių lietuvių kalbos kursus, 
kuriuos jos yra pradėjusios 
anksčiau. Tai labai gražus 
žestas iš jaunuolių pusės

VI. 5. (ELTA), 
draugijos kvieti- 

mii.sų respublikoje' vieši 
įžymūs pažangių lietuvių or
gan iza ei ių Jungtinėse Ameii- 

• veikėjai: 
instituto

VILNIŲ

inu

kos Valstijose 
/Nidoj ikos -Į-Rusi jos 
garbės prdzidentė 
sienė. ..Vilnies" 
vyriausiasis i edak 
Jokubka, „L. a. i.s v ės

laikraščio

‘ laikraš
čio diiektoijų tarybos naiė 
N Ventienė ir .Laisvės“, 
laikraščio direktorių tarybos 
sekreto!ė N. Buknienė.

senus
Taruš-

kitais

i išmokti savo tėvų kalbą.. Ge
ros sėkmės joms!

Pratęsė savo viešnagę
Sudburietis Juozas Braz- 

džius, kuris nesenai su kana
diečių grupe grįžo iš viešna
gės gimtinėje, sugrįžęs į 
Montrealą, dar kuriam laikui 
paviešėjo pas savo 
pažįstamus J. ir P. 
kus. Susitiko ir su 
senais pažįstamais.

Pergyveno operaciją
Nesenai Benius Pakulis 

pergyveno sunkią$ akių ope
raciją. Linkiu ištvermės ir 
geros sveikatos!

Rodomi Tarybiniai filmai
Čia visą birželio mėnesį 

bus rodomi tarybiniai filmai, 
anglų ir prancūzų kalbomis. 
Norintieji filmus pamatyti, 
informacijų kreipkitės tele
fonu: 879-4349. Filmai rodo
mi —- University Concordia, 
1455 Moisonneuve Str.
{prie Guy metro].

Torontiečių kronika
Linksmai užbaigė sezoną

Gegužės 30 d. Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
klubas linksmai užbaigė savo 
veiklą svetainėj. Pabaigus 
bingo buvo vaišės su pasaldi
nimais. Visi skaniai pasivai
šino, pasikalbėjo, vieni ki
tiems palinkėjo laimingai 
praleisti vasarines atostogas.

Buvo ir svečių iš toliau, tai 
F. ir E. Laurusevičiai iš New 
Lowell ir P. Jasiūnas iš 
Stolwell.

Baliui suruošti darbavosi 
A. Strolienė, A. Vaičiulienė, 
J. Merkis, J. Mileris, 
Poškienė.

Baliuje gimtadienius 
šventė M. Pūrienė ir
Strolienė. Joms palinkėta il
giausių metų.

at-

Nepamirškit, kad išvyka 
iutobusu į Midland ruošiama 
iepos 18 d. Svetainėj būkit 
ie vėliau 8:30 vai. ryto.* * *

Užsienio šypsenos

> Kalbasi du medžiotojai:
— įsivaizduoji, vakar užti

kau porelę gražių fazanui 
Net Širdis suvirpėjo, juos pa
mačius.

— Ir tu juos nujovei!
— Ne. trūko kelių kronų.

£ Sutuoktinių škotų pora 
kreipiasi j. psichiatrų:

— Suprantate, daktare, — 
sako vyras, — mes negalime 
leisti sau prabangos gydytis 
pas jus dviese. Prašom sa
kyti, kų pigiau bus išgydyti: 
mano žmonos pranašumo 
jausmų ar mano nepilnavertiš
kumo kompleksų!

£ Eidamas pro laikraščių 
kioskų, kišenvagis tarė savo 
amato draugui:

— Luktelėk sekundėlę, no
riu pirkti madų Žurnalų.

— Kam jis tau!
—- O kaip gi, turiu žinoti, 

kur naujuose drabužių mode 
lluose bus įsiuvamos kiše 
nės.

> Vienas pilkis ėjo pro 
vaistinę Ir pamalė stebuklin
gos priemonės nuo plikimo 
reklamų. įėjo vidun ir pa
klausė, kokia toji priemonė.

— Tai iš tikrųjų stebuklln-

lietuvių oiganizacijų atsto
vus priėmė Lietuvos KP 
C ’ e n t r o K o m i t c i o p i t mas is 
sekrelotjus P. Griškevičius.

Susitikime dalyvavo Lietu
vos TSR Ministių Tarybos 
pirmininkas R. Songaila ir 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius L. Sopeiys.

Draugas P. Griškevičius 
pažymėjo, kad Tarybų Lietu
vos komunistai, darbo žmo
nės, kaip ii visa tarybinė 
liaudis, visiškai pritaria TSKP 
CK vasario ir balandžio ple
numų nutarimams, vienuo
liktojo šaukimo TSRS Aukš
čiausi esips Tarybos pirmosios 
sesijos dokumentams, taip pat 
išvadoms ir pasiūlviriams, iš
keltiems TSKP CK (x>n e va
linio Sekretoriaus, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pie- 
7 id iurno Pirm in inko d ra ugo

Dail

antikarinėms 
Draugas

pažinei Ino 
publikos

K. Černenkos kalbose, 
j c ms taiki e itis i n i c ia t y voms, 
pareikštoms jo atsakymuose 
masinės informacijos ‘ prie
monių atstovams? ir užsienio 

organizacijoms.
P.. Griškevičius su- 

svečius su tes- 
par linės oi gan i-

,'eiklu jgy sendi
nant TSKP XXVI suvažiavimo 
ir Lietuvos KP XVIII suva
žiavimo nutarimus, papasa
kojo, kaip įgyvendinami vie
nuoliktojo penkmečio socia
linio ir ekonominio vystymo 
plonai, kaip vyksta respub
likos daibo žmehiu socialis
tinis lenktyniavimas Lietu
vos TSR išvadavimo 40-me-

cib ir Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje 45tųjų meti
nių garbei. ’ * v

Pokalbyje buvo pabrėžta, 
kad pažangių lietuvių orga
nizacijų veikla užsienyje 
tai nauja laikos reikalui ir 
JAV administracijos agresy
vaus kurso, kuriuo siekiama 
didinli tarptautinį įtempimą 
ir nežabojamas ginklavimosi 
varžybas, demaskavimui. Jis 
palinkėjo visiems lietuviško
sios emigracijos pažangaus 

-judėjimo aktyvistams dide
lės sėkmės jų nelengvame, 
bet tauriame darbe.

Svečiai padėkojo už gali- 
mfybę dar kartą susipažinti 
sU Taiybų Lietuvos laimėji
mais ir pareiškė, kad lietu
viškosios emigracijos pažan
gios organizacijos ir jų spau
das organai nepagailės jėgų 
ir energijos kovoje už taiką,

už ryšių su tėvų žeme stip- 
i in imą.

Draugas P. Griškevičius 
įteikė S. Jckubkai diplomą 
dėl Lietuvos TSR nusipelniu
sio žurnalisto garbės vardo 
suteikimo, o N. Ventienei 
„Darbo veterano“ medalį. 
. K. Karosienci įteiktas Lie
tuvos TSR žurnalistų sąjun
gos valdybos garbės raštas, 
o N. Buknienei — „Tėviš
kės" draugijos prezidiumo 
garbės raštas.

Pc kai by j e taip pat dalyva
vo Lietuvos KP Centro Komi
teto užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas M. Sadovskis, Lietu
vei TSR žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas. „Tie
ses" laikraščio redaktorius 
A. Laurinčiukas, „Tėviškes" 
draugijos prezidiumo pirmi
ninkas P. Petronis.

Iš Vilniaus “Tiesa”

DETROIT, MICHIGAN
Susirgo

Birželio 2 d. staiga smar
kiai susirgusi Isabel Brazas 
greitosios pagalbos nuvežta į 
Oakwood ligoninę. Jai sutino 
liežuvis, buvo sunku valgyt 
ir alsuoti, net kalbėti. Dar 
tebėra ligoninėje, kur dakta
rai tyrinėja priežastį. Vyras 
Albert, sūnus John, dukros 

W. Mary Ann ir Janice labai 
P.

Svečiai
Grįždamas iš vizito Lietu

voj Toronte buvo sustojęs V. 
Dorinąs. Aplankė visą eilę 
pažįstamų. Mat, jis yra To
ronte gyvenęs, dabar gyvena 
Kalifornijoj.

Birutė Palardy (Juraitytė), 
montrealietė, lankėsi Toron
te ryšium savo sūnaus moks
lo Waterloo universitete 
Master Degree laipsnio gavi- 
mu/’baigimo iškilmėse.

",;i.>. * * *

Pergyveno operacija
Antanas Merkis, savo 

ku mokęs Bangos chorą, • » -lt . . r ' ,
lai- 

per- 
gyveno operaciją, dąbar na
mie žmonos Onutės globoje..

* * *
.... Liūdna žinia1

/ k. r
Frank Jenčys gavo liūdną 

žilti# iš Lietuvos, kad ten 
mirė jo brolis gydytojas Pet
ras Jenčys. Gyveno ir dirbo 
Kaune.

Pranui, jo artimiesiems gili 
užuojauta. A. Y.

gas vaistas, — patvirtino pro
vizorius. — Jums didelį ar 
mažų buteliukų!

— Ačiū, manau, užteks ma
žo; man nepatinka dabartinė 
ilgų plaukų mada.

• Kaimynas — kaimynui:
— Perdėtas mandagumas 

irgi geruoju nesibaigia. Va
kar vairuotojas autobuso, ku
riuo važiavau, pamatė salone 
stovėjusių senutę ir bandė 
užleisti jai savo vietų.

girdėti Šuns
kauksmas.

— Kas

įvažiuoja
— Bet

tam Šuniui! 
mūsų kaimynai

čia 
tai 
atostogų.
juk jie šunį pasii

ma su savim, tada ko gi jis 
kaukia! A

— Jis tiesiog suprato, kad 
prie vairo sėda šeimininkė.

• žvejas ilgai keitė jau
kų, išmėgino kirmėlaites ir 
košę, tačiau plūdė vis neju
dėjo. Galų gale netekęs kant
rybės išsiėmė iŠ kišenės de
šimties frankų monetų, svie
dė jų j vandenį ir sumurmė
jo:

— Sekti, ir nusipirkt! sau 
pačios, ko panorėsite!

Laikas ir Įvykiai

susirūpinę.
Isabel Brazas ir visa šeima 

; yra Detroito Lietuvių klubo 
nariai bei LDS bowleriai. 
Linkime Isabel greit pa
sveikt ir vėl dalyvaut organi
zacijose. Pasiųskime jai pa
linksminimo kortelę į namus: 
6456 Hartwell, Dearborn, 
Michigan 48126.

Susižeidė
Birželio 8 d. savo namuose 

Pranas Jočidnis (Frank Yo- 
shonis), eidamas į skiepą 
staiga nukrito ir smarkiai 
susižeidė g^lvą bei ranką. 
Laimė, kadi namuose buvo 
gyventoja Ąnna (Demskis) 
Dočkus. Jai pagelbstint 
greit nuvežtas į Oakwood 
ligoninę, tuoj nuvyko ir jo 
sūnus daktaras. Sūnus Kari 
sakė, jog kdip tik greit pa
sveiks, jį pasiims gyvent į 
savo namus; Sūnus-daktaras 
su šeima gyvena netoli Lan
sing, Michigan, 
žino pažangi 
Jočionį, visi 
pasveikt.

Bowler
Detroito 

banketas įvj 
Detroito Lietuvių klubo pa
talpose. Sugrįžę iš Chicagos 
turnyro, panoro savo laimėji
mais pasidžiaugt ir pasidalint 
dovanomis 
bowleriu vicepirmininkas 
Kęstutis Garelis. Alfons Rye 
davė platų raportą. Apibūdi
no sezono veiklą ir pranešė 
kaip bei kur surinko pinigų 
kelionei ir šio vakaro dova
noms. Dovanas išdalino sek
retorė Marie Servial. Vėliau 
buvo valdybos rinkimai atei
nančiam sezonui, kuris prasi
dės rugsėjo mėn.

Pirmą kartą prezidente iš
rinkta jauna moteris, Karen 
Arndt; viceprezidentas Bill 
Milus; sekrętore Marie Ser
vial. Visų bowleriu speciali 
dovana įteikta sekretorei 
Marie Servjal už jos nepa
prastai gerai atliktą darbą. 
Tą dovaną su pritaikinta 
kalba įteikę Janice Brazas. 
Buvo ir durų dovana, kurią 
aukojo Stanley Sautila: lai
mėjo Estelle Smith. Buvo 
dar ir kitas laimėjimas. LDS 
21 kp. pardavinėjo bilietus, 
iš jų surinkta $562. Pusę 
$281 įteikė laimėtojui. Pirmi
ninkavo Ruth Gugas. Dova
ną laimėjo Ruth Palevich 
Price, o kita $281.00 suma 
liko LDS kuopos ižde.

Banketas buvo šaunus; gė
rimų visiems užtektinai;’ va
karienė, buvo skani. Dabar 
per vasarą bowleriai pailsės, 
o rugsėjo mėn. vėl pradės 
pamokas, ir vėl ruošis turny
rui, kuris įvyks 1985 m. Wis- 
consino valstijoje.

Šeimos balius
Gegužės 19 d. Detroito

klubo

Visi gerai 
veikėją Praną 

jam linki greit

ių banketas
LDS bowleriu 

/ko birželio 2 d.

Pirmininkavo

Lietuvių klubo nariaZ-Stanley 
ir Ann Tvaska paminėjo savo 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Ta proga, birželio 2 
d. jų sūnus Ronnie ir duktė 
Nancy jiems surengė sukak
tuves Hillside ,Inn, Ply
mouth, Michigan. Dalyvavo 
vien tik jubilijantų šeima bei 
giminės. Buvo puiki vakarie
nė su šampanu ir kitais pa- 
marginimais.

Aplankykime !
Eva Yuodaitis apsigyveno 

naujoj vietoj, Gamelot Hall 
Convalescent Centre, 35100 
Ann Arbor Trail, Livonia, 
Michigan 48150,- kambary 
A-8. Jos dukrelė Bertha Rye 
ir žentas Tony Rye sako, kad 
jai ten labai patinka gyvent, 
bet būtų dar linksmesnė, jei 
draugai ją aplankytų. Nepa
mirškime Ievutės ir jei nega
lite jos aplankyt, pasiųskite 
nors kortelę ar laiškelį. Ji 
bus visiems dėkinga.

Minėjo
Detroito Lietuvių

patarnautoja Elena Kilikevi
čienė gegužės 30 d. minėjo 
savo gimtadienį.' Ta proga, 
pas ja vakarėniaut' atvyko 
sūnus ir dukra bei šeimos. 
Gegužės 31 d. Elenos'^amuo
se visi ją linksmai sveikino 
su gimtadieniu.

Klubo reikalai
Gegužės 27 d. įvyko De

troito Lietuvių klubo mėnesi
nis susirinkimas. Dalyvavo 
nepaprastai daug narių, visi 
atydžiai tvarkė Klubo reika
lus. Girdėjo iš motinų dienos 
banketo raportą. Banketas 
pavyko, liko Klubui ir pelno. 
Bankete, kuriame dainavo 
Chicagos Lakštutės ir Jonas 
vadovaujant muzikei Valeri
jai Urbikas. Buvo specialiai 
atneštos Amerikos ir Michi- 
gano valstijos vėliavos, nes 
senąsias vėliavas chuliganai 
pavogė, kai apvogė Klubą. 
Susirinkime sužinojom, kad 
tas gražias dideles vėliavas 
dovanojo du geri klubiečiai 
Albert ir Alice Stace/ (Sta- 
sukėnai). Nariai jiems gra
žiai padėkojo. Buvo praneš
ta, jog apdraudos įstaiga pri
siuntė čekį užmokėjimui už 
sulaužytas duris ir kitus nuo
stolius. Atmokėjus durų įs
taigai, dar liko $280, kurie 
priklausė Alfons Rye, Emma , 
Rye, Judy Rye ir Kęstučiui^ 
Gareliui už jų darbą laikinai 
pataisant duris, juke box, 
registerį ir Klubo išvalymą. 
Bet buvo vėl maloni staig
mena — Rye šeima ir Kęstu
tis Garelis pinigų nepriėmė, 
ir savo darbą bei tuos pini
gus paaukojo Klubui.

Klubo valdyba ir nariai 
jiems nuoširdžiai padėkojo.

Po susirinkimo, buvo ska
nūs pietūs. Visi susėdo prie 
ilgiausio stalo — per visą 
salę, prie kurio visi nariai 
susėdo kaip viena šeima ir 
skaniai kartu pavalgė.

Sekantis Klubo susirinki
mas bus sekmadienį, birželio 
24 d. Visi nariai dalyvauki
te — Klube yra oro šaldytu
vas, galėsite atvėst ir pasi
klausyt susirinkimo eigos. 
Po susirinkimo vėl bus vai
šės.

Negalima pamiršt
Viršminėtame Klubo susi

rinkime ' nutarta vėl nupirkt 
naują spalvotą TV. Supirki
mą atliko Klubo šeimininkas 
Kęstutis Garelis, ir TV jau 
veikia.

Prieš penkioliką metų klu- 
bietis Alphonse Urbon įteikė 
Kęstučio Garelio garsiakalbį. 
Kęstutis jį pataisė ir prieš 
bowleriu banketą padėjo į 
Klubą, nes visus senus in
strumentus chuliganai išvo
gė. Kęstutis Garelis pranešė, 
jog jį aukoja Klubui. Dėkui 
Alphonse Urbonui, bet di
džiausias dėkingumas pri
klauso Kęstučiui Gareliui. 
Jis liko trustišto pareigose. 
Be jo pagalbos visoje veiklo
je Klubui būtų daug blogiau. 
Kęstutis Garelis viską patai
so; suranda; prižiūri; aukoja 
savo laiką ir išlaidas; jo žmo
na Antonette Garelis nuolat 
dirbo Klubo virtuvėje. Ir be 
jos darbo nebūtų banketų nei 
vaišių. Abu Gareliai nuolat 
širdingai dirba Klubui ir vi
suomet kaip nors ir ką nors 
Klubui aukoja. Tokių gerų 
klubįečių negalima pamiršt. 
Klubiečiai tūrėtų' būt jiėms 
labai dėkingi.

Saulė gundytoja
Saulutė kyla, kyla, kyla 
Pavasario ankstyvą rytą. 
Nakties vėsa iš lėto šyla, 
Rasa nuo pumpurų nukrito, 

Laukuos ribena skaidrūs spinduliai. 
Pakalnėje šakojasi keliai.

Jų vienas į mokyklą suka, 
Jos pastatą baltutį, šviesų 
Tarp liepų, skroblų ant kalniuko, 
0 kitas krypsta klonin tiesiai, 

Kur upėj pilna mirgančių žuvų 
Ir paukščių čiulbančių klausyt žavu.

Saulutė šviečia taip maloniai, 
Vilioja neiti į mokyklą, 
Pasukt į žalią upės klonį, 
Kur atsispindi kaip nuo stiklo

Šviesa mielos saulutės spindulių . . . 
Taip norisi pasukt šituo keliu!

Bet traktorius per miglą brenda, 
Mašinos javą dirvon sėja.

' Gandrai taisyti lizdo skrenda.
Visi į darbą jau išėję . . .

Kad būtų derliaus rytdiena šviesi, 
Darbuojasi laukuos visi, visi . . .

Yaip viliojaIr nors saulu
Su knygom aM pečių berniuką. 
Pagundos paverstas herojum, 
Jis į mokyklos kelią suka, 

Suole saulutė jam pro langą švies, 
Jis žvelgs į tolį žemės ateities.

J. ŠimonisStefanija

«»» v

Vilniuje įvyko tradicinė ketvirtoji miesto knygos šventė “Knyga, taika, draugystė”. 
Ji sukvietė į V. Kapsuko universiteto kiemus šimtus vilniečių.

Nuotraukoje: įKnygos šventės metu. A Sabaliausko nuotrauka

n r

Pastaraisiais metais labai pasikeitė Kauno rajono Pajiesio kolūkio centrinė 
Ilgakiemio gyvenvietė. Joje pastatytas ūkio administracinis pastatas, vaikų darželis, 
Alytaus namų statybos kombinato namų kvartalas. Artimiausioje ateityje numatyta 
pastatyti naują mokyklą, įrengti parką.

Nuotraukoje: Alytaus namų statybos kombinato namų kvartalas, iškilęs Ilgakiemio 
gyvenvietėje. / V.Brajo nuotrauka
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Gus Hall brands anti-Soviet propaganda 
'Massive brainwashing'

New York — Propaganda 
that the Soviet Union consti
tutes a military threat is 
“the most massive brainwa
shing scheme in all history,” 
Gus Hall, Communist candi
date for President, charged 
Sunday, June 10.

'mere i.c»er been a 
bigger he, repeated more 
times, in all of history,” he 
said. “It is a diabolical ideo
logical trap.

“It is the real opium of the 
people. It is a brainwashing 
that transposes reality into 
its opposite. It is designed to 
create a danger where none 
exists and to cover up when 
the danger is real.”

Speaking to a Roosevelt 
Hotel dinner sponsored by 
Jewish Affairs, a Communist 
Party magazine, Hall added 
that the “Soviet military 
threat” is not the only lie in 
the anti-Soviet arsenal.

“The charge of anti-Semi
tism in the Soviet Union is 
just as big a lie,” he said. “In 
fact, it is an integral part of 
the big lie. It also turns 
historical facts on their 
head.”

“We must not forget that 
during the Hitler-fascist on
slaught with its genocidal 
anti-Semitic thrust, there 
was only, one country in the 
world that took special 
measures, including mass 
evacuation, to protect and 
save its Jewish population.

“It was not an accident of 
history that this country was

IŠ SEKMADIENIO [BIRŽELIO 10 D.] 
"JEWISH AFFAIRS" ŽURNALO 

DVYLIKTAME METINIAME BANKETE
Į šį banketą atvyko iš Vilniaus mums amerikiečiams 

gerai žinomas “Komunisto” redaktorius profesorius LTSR 
Aukš. Tar. deputatas Genrikas Zimanas, kurį specialiai 
kvietė rengėjai kaip garbingą svetį.

Draugas Zimanas kalbėjo angliškai. Jo kalba priimta 
dideliu entuziazmu. Jis priminė nazių laikus karo metu 
Lietuvoje, Pirčiupo tragediją. Draugas Zimanas tikrai 
gerai ir aiškiai kalba angliškai.

“Jewish Affairs” žurnalo nuotraukoje matome kairėje — 
Ruskiy Golos redaktorių Pavel Vetrov, dešinėje “Laisvės” 
redaktorę Ievą Mizarienę, gerbiamą svetį Genriką Zimaną, 
Komunistų Partijos kandidatą į prezidentus Gus Hali, 
Henry Winston ir kitus.

GULFPORT, FLORIDA

MIRUS

James L Puishis
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrom, Angelai 

Sorenson, Gulfport and Mary Hanson, Wooster, 
Ohio; 5 anūkams ir 4 proanūkiams, ir jų šeimoms 
bei draugams.

LLD KUOPOS NARIAI IR VALDYBA 
St. Petersburg, Florida

EUGENE, OREGON

LIŪDNAS MANO MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

1978 m. kovo 4 d. mirė mūsų duktė Albina 
Daugirdaitė Henderson.

1980 m. birželio 15 d. mirė mano vyras Jonas 
Daugirda.

Liūdinti motina ir žmona—
URŠULĖ DAUGIRDIENĖ

Gus Hall

the Union of Soviet Socialist 
Republics where the work
ing class is the dominant 
force.

“While every capitalist 
country in the world, includ
ing the United States, 
turned a deaf ear to the 
appeals for help and anti
fascist unity, the Soviet 
Union responded with heroic 
actions that saved more 
Jewish lives than any other 
single act in history.”

Hall noted that Israeli At
torney General Gideon Haus- 
ner in his summary speech 
at the 1961 Adolf Eichmann 
trial in Jerusalem had hailed 
the Red Army’s actions in 
saving thousands of Jews.

Commenting on the recent 
ceremonies on the 40th anni
versary of the Normandy 
invasion, Hall charged that 
“this is another clear exam
ple of the big lie distortions 

because it is an attempt to 
rewrite history. In the vol
umes of commentary, noth
ing is said about the absolute 
truth that the U. S.-British 
invasion took place long af
ter the Soviet Union had 
already broken the back of 
the Nazi armed forces on 
blood-soaked battlefields in 
Leningrad, Stalingrad and 
Kursk.”

Turning to the issue of 
Israel, Hall pointed out that 
the U. S. government had 
spent, months debating 
whether to support a move 
to recognize Israel as a 
sovereign state. “The U. S. 
oil monopolies were against 
it,” he said, while “Soviet 
representatives at the Unit
ed Nations had already ta
ken supporting public posi
tions and a firm lead in the 
establishment of the state of 
Israel.”

A just solution to the 
Mideast problem must start 
with Israel’s withdrawal 
from Lebanon, the West 
Bank, the Gaza strip and the 
Golan Heights, Hall said.

“The solution must include 
the right of the Palestinian 
people to establish an inde
pendent homeland and en
compass the basic recogni
tion of sovereignty, indepen
dence and rights of all exist
ing states, including Israel.”

Asserting that the U. S. 
“is becoming an unreliable, 
unstable partner,’’ Hall 
warned that “there is no 
guarantee the U. S. will not 
sell Israel down the river. 
The U. S. imperialist inte
rest in Mideast oil is much 
bigger than its ? interest in 
Israel.

“The true national inte
rests and security of Israel 
lie in a completely different 
direction than the one Israel 
has been following,” he de
clared.

“It lies in sitting down at 
the negotiating table with 
representatives of all parties 
who have a legitimate inte
rest in the region — the 
Palestinian people, Israel’s 
Arab neighbors, the Soviet 
Union and the United 
States.” .

For Jewish Americans, 
Hall concluded, “it is impor
tant not to give mechanical, 
uncritical support to the poli
cies of the Israeli govern
ment. On the other hand, it 
is important to support what 
is in the best interests of 
Israel. Amcįng the Israeli 
people themselves there are 
many who do not agree with 
the policies of the Israeli 
government, including a 
strong and growing peace 
movement.” .y-------------------- - -----

MELUOK, BET SU SAIKU!
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje 

Amerikos agentūra JUPI perdavė tokj 
pranešimų: į „Tarybų Sąjunga atsisakė iš
duoti įvažiavimo vizą paaugliui, kuriam 
gydymas Maskvoje — paskutinė galimybė 
regėjimui išgelbėti".

O kaip buvę iŠ tikrųjų! t
Apie tai' galime sužinoti iš žurnalisto 

A. Gurnovo pasakojimo „Tunelinis regė
jimas", išspausdinto politiniame savaitraš
tyje „Novoje vremia" (1984 m. Nr. 7).

... Todui Kantrelui, amerikiečių Betės ir 
Hoilo Kantrelų sūnui, ankstyvoje vaikys
tėje buvo nustatytas pigmentinis retini- 
tas — įgimtas akių susirgimas, tiek suma 

(žinantis regėjimo lauką, kad ligonis mato 
vien tai, kas yra tiesiai priešais jį.

Todo tėvams, Amerikos gydytojai pasa
kė, kad ši liga neišgydoma, kad berniu
kui būtų geriausia, kol jis visiškai neap
ako, mokytis Brailio rašto.

O Todo regėjimas katastrofiškai greitai 
blogėjo.

Tėvai sužinoję, kad Maskvoje, Helmhol
co institute, sukurta pažangi pigmentinio 
retinito gydymą metodika, ir pradėjo ieš
koti galimybės ! parodyti sūnų tarybiniams 
gydytojams. Klausimas dėl Kantrelų šeimos 
atvykimo j Tarybų Sąjungą buvo išspręstas 
teigiamai.

Ir štai Todas Helmholco‘institute. Jį ap
žiūrėjo tarybinė gydytoja L. Orlovskaja. 
Jos išvada buvo tokia: „Todas serga labai 
sunkios formos pigmentiniu retinitu. Va
karuose šis susirgimas praktiškai negydo
mas, manoma, kad beprasmiška gydyti pa
veldimas genetinio pobūdžio ligas.. ."

Ir mūsų medicina negali visiškai išgy
dyti pigmentinio retinito. Kol kas tepa
vyksta stabilizuoti regos funkcijas, o kar
tais — nežymiai pagerinti regėjimą.

Todui gydymas Maskvoje padėjo. Jis 
pradėjo geriau matyti.

Tai buvo prieš dvejus metus. Todas 
grįžo namo. Netrukus po to į Helmholco 
institutą atėjo laiškas iš JAV. Rašė Todo 
motina: „Jūs nė negalite įsivaizduoti, kokį 
laimingą padarėte mūsų gyvenimą... Mes 
norėtume vėl atvažiuoti. Jeigu jūs ne
prieštaraujate, kad mes vėl atvažiuotu

me, praneškite kuo greičiau..."
Tarybiniai gydytojai rekomendavo To

dui pakartoti gydymą ir sutiko, kad jis 
vėl atvažiuotų į Maskvą. Jie mano, kad 
tikslingas būtų dar vienas. injekcijų kur
sas. TSRS užsienio reikalų ministerija pa
tenkino TSRS sveikatos apsaugos ministe
rijos prašymą išduoti Kantrelų šeimai įva
žiavimo j TSRS vizą.

Galima suprasti universiteto Emorio 
mieste medicinos fakulteto profesorių 
daktarą Treivį Męreditą, kuris prieš dve
jus metus, sužinojęs apie Todo kelionę į 
Maskvą, pasakė: „Be reikalo... Tarybinė 
metodika neturi jokios vertės medicinai..." 
Meredj^ui sunku pripažinti tarybinių gydy
tojų prahašumą. Bet kaip suprasti pernykštį 
agentūros JUPI pareiškimą)

„ ... Todo tėvai pasakojo man, kad li
ga, kuria serga jų sūnus, Amerikoje vadi
nama „tuneliniu regėjimu". Žmogus, tu
rintis tokj defektą, mato pasaulį tarsi pro 
dvivamzdį. Blogai, kai dėl gamtos kapri
zo žmogų ištinka tokia nelaimė. Dar blo
giau, kai, spekuliuojant gailestingumu ser
gančiam vaikui, j aršaus antitarybiškumo 
tunelį mėginama suvaryti visą tautą", — 
tokiais žodžiais baigia savo pasakojimą 
savaitraštyje „Movoje vremia" A. Gurno
vas. r 1 . •

Teisingi žodžiai!

ATSISVEIKINOME 
SU M. ŽVIRBLIENE

Laisvėje tilpo užuojautos 
Nelei Ventienei, dėl jos myli
mos tetos Marijonos Žvir
blienės mirties. M. Žvirblie
nė mirė gegužės 11 d. sene
lių namuose — Nursing Cen
ter, Patchogue, L. L

Tą dieną, kai ji mirė sūnus 
Stasys su žmona Josephine 
nuvažiavo aplankyti mamos; 
rado ją labai silpną, bet dar 
išgalėjo pramerkti akis. Paė
mė marčios ranką, kiek beiš
galėjo ją paspaudė ir tuo 
pačiu laiku jos jautrioji širdis 
užgeso.

Buvo parvežta ir pašarvota 
Joseph Weber Funeral 
Home, Lake Ronkonkoma, 
N. Y. Karstas skendo vaini
kuose ir gėlių bukietuose.

Marijona - Žvirblienė mirė 
sulaukusi 96 metų amžiaus. 
Per tą ilgą gyvenimą, priau
go anūkų ir proanūkių, ir 
daug kitų giminių, tai ir 
karstas skendo gėlėse, nes 
visi ją gerbė ir mylėjo.

Pirmadienį, gegužės 14 d. 
artėjo laikas paskutinį kartą 
su miela Maryte atsisveikin
ti. * * * i

Sūnus patenkino motinos 
prašymą, kad aš įtarčiau pa
skutinius atsisveįkinimo žo
džius.

Marijona Juškaitė gimė 
1888 metais Vyžuonų mieste
lyje, vargingų valstiečių šei
moje; nuo pat mažens patyrė 
daug vargo. Jauna mergaitė 
išvyko į Petersburgą ieškoti 
geresnio gyvenimo; gavo 
darbą skalbyklose ir tarnai
te.

Petersburge susipažino su 
vaikinu, kilusiu iš tos pačios 
Utenos apylinkės. Kazimieru 
Žvirbliu, ir už jo ištekėjo. K. 
Žvirblis dirbo geležies fabri
kuose, dalyvavo darbininkų 
streikuose, caro kazokų buvo 
primuštas ir ochrankų persę- 
kiotas. Turėjo pabėgti į JAV. 
Apsigyveno Brooklyne. Už 
poros metų pas savo vyrą 
atvyko ir žmoną Marijona. 
Abu gavo darbus, pradėjo 
naujoje šalyje gyvenimą. 
Kiek susitaupę pinigo įsigijo 
Greenpoint, Brooklyno daly
je namelį; tame namelyje 
išaugino tris sūnus: Henriką, 
Stasį, AĮbertą. Tais laikais, 
kai sūnūs augo, tėvai nepajė
gė jų išleisti į aukštesnius 
mokslus, bet visi trys sūnūs 
gerai gyvena. 1938 m. iš 
Lietuvos parsikvietė brolio 
dukterį, kuri buvo gimusi 
Amerikoje, Nelę Juškaitę. 
Nuo to laiko Nelei tapo 
Amerikoje antroji mama.

1945 metais mirė Marijo
nos mylimas vyras ir sūnų 

tėvas Kazimieras Žvirblis. 
Rojus Mizara pasakė atsi
sveikinimo kalbą. 

* * * \
M. K. Žvirbliai buvo pa

žangaus nusistatymo žmo
nės, skaitė “Laisvę” ir kiek 
išsigalėjo, ją remdavo. Kelis 
metus pagyvenusi viena, su
sipažino su Adams, ir už jo 
ištekėjo. Ir su Adams ilgai 
neišgyveno — už kelių metų 
mirė ir jis.

Marijona Žvįr-blienė- 
Adams visą ilgą išgyventą 
amžių sunkiai dirbo, kol svei
kata leido. Būdama senyvo 
amžiaus gyveno Great Neck, 
L. L, slaugė ir prižiūrėjo 
senyvą žmogų. Jam mirus, 
apsigyveno Ronkonkoma, L. 
L, arčiau sūnų. Marijona 
visą gyvenimą turėjo daug 
draugų; Visuomet visus 
draugiškai priimdavo, ką tu
rėdavo, tuo pavaišindavo. 
Kai sveikata visai sušlubavo, 
turėjo pasiduoti į senelių 
namus, ką per visą gyvenimą 
buvo susitaupusi, reikėjo ati
duoti tiems kas tą prieglau
doj išlaikė. Paliko $2,200 pa
laidojimui.

Taip užsibaigė malonios as
menybės gyvenimas. Marijo
nos Žvirblienės-Adams palai
kai buvo atvežti į Maspeth, 
N. Y. į Alyvų kapines ir 
palaidota šalia savo vyrų.

Laidotuves užsibaigus, 
graborius sūnų, vardu, pa
kvietė palydovus į restora
ną pietų. ' P. Venta

P. S. l3ėl mielos tetos 
mirties Nelė Ventienė vi
siems širdingai dėkoja už 
išreikštas užuojautas.

LANKOSI KINIJOS 
GYNYBOS MINISTRAS *

Washington. — Čia atvyko 
Kinijos gynybos ministras 
Zhang Aiping. Jis daugiausia 
susitikinėja su JAV gynybos 
ministru Caspar Weinber
ger, su prezidento tautinio 
saugumo patarėju Robert 
McFarlane, bus priimtas 
prez. R^agano ir matysis su 
Valstybės sekretorium 
George Shultz.

Nors neskelbiama, apie ką 
konkrečiai diskutuojama, bet 
manoma, kad tariamasi dėl 
karinio kooperavimo. Kinija 
domisi antitankinių raketų 
užpirkimu įr nori JAV tech
nikinės pagalbos pagerinti 
savo artilerijos amunicijai.

Kinų ministras lankėsi 
West Point karo akademijo
je. Numatyti vizitai pas va
dovaujančius karinius kon- 
traktorius, kaip Boeing, Ge
neral Dynamics ir Hughes 
Aircraft.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

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

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

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

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

Buvo sunkiai susirgusi
Susirgti galima visai neti

kėtai ir labai greitai, bet 
pasveikti — netaip jau leng
va! Onutė Repsevičiūtė vie
nų metų laikotarpiu pabuvo
jo net keturiose ligoninėse. 
Daktarai nesurado, kas tik
rai jai yra, kasdien vis ėjo 
blogyn, visai prarado apeti
tą, negali nieko valgyt, svo
ris ėjo žemyn.

Turėjo pasiduoti į Memo
rial ligoninę, York Avė., 
Manhattan. Memorial ligoni
nėje daktarai surado ligos 
priežastį. Padarė operaciją. 
Ligoninėje išbuvo daugiau 
mėnesio, grįžo namo, namuo
se taiso sveikatą.

Onutei Repsevičiūtei be* 
būnant ligoninėje buvo pro
gos bent telefonu pasikalbėti 
su brolio žmona gyvenančia 
Lietuvoje Vyžuonių mieste
lyje, o N. Ventienei viešint 
Lietuvoje buvo galimybė nu
vykti į Vyžuonis, kur aplan- 
Onutės gimines. Ji davė ligo
ninės numerį, giminės su 
ligone susiskambino ir pasi
kalbėjo. Onutė labai džiaugė

BRIEFS
Ksavera Kaross, Well 

known activist stopped in 
New York on her way back 
home from Lithuania. Her 
trip had been just wonder
ful, one of her best. Her fifth 
book is being printed in 
Lithuania, maybe thit had 
something to do with that 
too. She was just glowing <— 
in good health and gobd 
spirits.

At Brone and Walter Ker- 
shulis’ home we welcomed 
her back and had a very nice 
time indeed. Brone is the 
“hostess of the mostest” as 
the saying goes and ma
naged well regardless of her 
high age and health pro
blems. That get-to-gether 
was one to remember.

♦ * *
At the Diner, Queens, 

N. Y. Walter Mondale got 
into a discussion with Ralph 
Slayton, 32, an unemployed 
construction worker who has 
been unable to find work for 
some time.

“What do you plan to do 
for poor minority people?” 
Slayton asked Mondale.

MOndale replied that his 
program centered on a “sen
sible economy” to put people 
back to work, and he said 
also that he would improve 
day care programs so that 
mothers would have more 
incentive to get off welfare 
and get jobs. 

* * *
The picnic sponsored by 

L D S Lodge 13 of Middle
town, N. Y., scheduled for 
Saturday, June 23, at Wind
ing hills Park in Montgome
ry, N. Y., will be held on 
Saturday, June 30, if the 
weather is rainy, etc., on 
June 23. If in doubt, please 
call Aldona DeVetsco at 
1-914-343-1651.* * *

It was a pleasure to spend 
some time with Ona Buckler 
in Baltimore, Maryland. We 
have been close friends since 
early 30’s both participating 
in Estonian and Lithuanian 
picnics and affairs.

Ona and few others have 

si, kad turėjo progos bent 
telefonu pasikalbėti.

Linkime Onutei greit pa
sveikti. P. V.

Paris. — Tarptautinės 
Studentų Sąjungos atstovai 
čia buvo susitikę su 
UNESCO gen. direktorium 
Amadou Machtar M’Bow ir 
pareiškė protestą dėl JAV 
grasinimo panaudoti spaudi
mą prieš organizaciją. JAV 
sakosi iš tos tarptautinės or
ganizacijos šį rudenį pasi
trauksianti. Studentai pabrė
žė, kad visas pasaulis įverti
na UNESCO darbą. Jie taip 
pat pasakojo UNESCO gen. 
direktoriui apie liepos ir rug
pjūčio mėnesiais Maskvoje 
įvyksiantį Pasaulio Jaunimo 
ir Studentų festivalį.

Maskva. — Atsiliepdama į 
žinias, kad JAV sėkmingai 
išbandė raketų sunaikintoją 
erdvėje, Tass pareiškė, kad 
Amerika siekia “sumilitarinti 
erdvę”. , 

been the foundation of all 
activities > of progressive 
Lithuanians in Baltimore. 
She also has been “Laisve’s” 
correspondent from Balti
more for many years.

It was really good to see 
her and spend a night in her 
home. She is a perfect hos
tess. There is a saying 
among out of town guests: 
No need to worry about 
motel of restaurant, we have 
Ona.”

Since her retirement Ona 
has done a lot of traveling, 
including Lithuania.* * *

Mary Cephas Byrnes 
writes in Daily News “Voice 
of the People” column:

“I heartily endorse ■ The 
News’ efforts to save the 
Statue of Liberty. However, 
The News is not doing 
enough. You are not raising 
consciousness of the great 
threat to her. from the Na
vy’s plan to dock its seven
ship Surface Action Group at 
Stapleton, Staten Island, 
which will carry cruise nu-. 
clear missiles, making the 
city a missile base and prime 
military target. Make The 
Lady safe — encourage sup
port for Councilwoman Miri
am Friedlander’s resolution 
barring nuclear missiles 
from New York harbor.”* * *

They say Rep. Geraldine 
Ferraro is introduced every
where she goes these days 
as the woman who just 
might be Vice President — 
and though she jokes about 
it, she thinks she could 
handle the job. Use

Rep. Geraldine Ferraro
of Queens, N. Y.




