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Olandai atsisako 
JAV raketų

The Hugue. — Birželio 
14-oji bus reikšminga data 
Europos žmonių pasipriešini
mui veikloje prieš JAV bran
duolines raketas. Tą dieną 
Olandijos parlamentas 79 
balsais prieš 71 pasisakė, 
kad Olandija dvejiem me
tams atideda planą dislokuoti 
jos teritorijoje JAV bran
duolines raketas.

Originaliai valdžia buvo su
tikusi, kad tos raketos būtų 
dislokuotos 1986 m. Bet da
bar tos raketos bus priimtos 
tiktai 1988 m., jeigu Tarybų 
Sąjunga tebevykdys savo 
SS-20 raketų dislokavimą.

Balsavimas įvyko po 17 
vai. užtrukusių debatų. Mi
nistras pirmininkas Ruud 
Lubbers aiškino, kad papil
domi dveji metai gal suteiks 
pakankamai laiko Amerikai 
ir TSRS pasiekti kokio nors 
susitarimo nusiginklavimo 
srityje. Dabar tie pasitari
mai nutrūkę, nes TSRS ne
nori tartis, kol JAV bran
duolines raketos tebedislo- 
kuojamos NATO blokui pri
klausančiose valstybėse. 
Olandija priklauso tam blo
kui.

Roma. — Italijos prokuro
ras Antonio Albano teismui 
įteikė pranešimą, . kuriame 
tvirtina, kad Bulgarija, grei
čiausia remiama TSRS, buvo 
autorė atentato prieš popie
žių Joną Paulių II, norint 
nutraukti jo paramą Lenkijo
je kylančiam Solidarnošč uni
jos judėjimui. Bulgarija ir 
Tarybų Sąjunga paneigia bet 
kokį įsivėlimą. Tass savo 
pranešime sako, kad proku
roras remiasi turko Agca 
pareiškimu, bet tuo pačiu 
laiku visiškai neatkreipia dė
mesio į kitus jo faktų iškrai
pymus.

Kanada jau turi 
naujų premjerų

John Turner
Ottawa. — Birželio 16 d. 

čia įvykusioje Kanados libe
ralų partijos konvencijoje 
nauju vadu tapo išrinktas 
John Turner, 55 m. amžiaus, 
D. Britanijoje gimęs, bet 
Kanadoje augęs ir ten moks
lus baigęs. Automatiškai jis 
taps Kanados premjeru, kai 
tą postą paliks Pierre Tru
deau dar šio mėnesio pabai
goje.

Naujasis premjeras yra ša
lininkas gerų santykių su 
Amerika, su kuria dažnai 
nesutardavo Trudeau. Tiki
masi, kad nauji rinkimai Ka
nadoje bus šiemet. Prieš 
Turner į premjerus eis opozi
cijos konservatorių partijos 
kandidatas Brian Mulroney.

Jie pakils į erdvę ateinančią savaitę

pakils naujai erdvės tyrinėjimo misijai. Iš k. į d.: Mike Coats, Judith Resnick, laivo 
vadas Hank Hartsfield, Charles Walker. Už jų — Richard M. Mullane ir Steven 
Hawley. Tai jau antras kartas, kai skridime dalyvauja moteris.

BRITŲ ŽURNALAS RAŠO, KAD KALY 
DALYVAVO ŠNIPINĖJIMO MISIJOJE

Jei viskas gerai vyks, birželio 25 d. ši astronautų įgula erdvėlaiviu “Discovery”

London. — Dukart per 
mėnesį išeinantis žurnalas 
“Defense Attache”, plačiai 
skaitomas britų gynybos in- 
dustrijojenir aukštai vertina
mas D. Britanijos gynybos 
ministerijoje, atspausdino 
rašinį, kuriame teigiama, 
kad pereitų metų rugsėjo 
mėnesį TSRS nušautasis Pie
tų Korėjos lėktuvas KAL-7 
dalyvavęs sudėtingoje JAV 
šnipinėjimo misijoje.

Nors rašinio autorius nepa
sirašęs savo pavarde, bet 
esąs žinomas pačiai redakci
jai ir kol kas nenori savo pa
vardės išduoti. Autorius tei
gia, jog tasai keleivinis lėk
tuvas tyčia pasukęs savo 
kursą per Tarybų Sąjungos 
teritoriją, kad pradėjusi 
veikti tarybinė gynybos sis
tema elektroniškai galėtų 
būti amerikiečių užrekorduo-

Autorius ^nurodo, kad pa
našaus profilio JAV kariškas 
sprausminis lėktuvas pra- 
skridęs netoli tarybinių rada
rų, vos minutes prieš tai, kai 
keleivinis lėktuvas įskridęs į 
tarybinę erdvę.

Autorius dar primena, kad 
ir pati Tarybų Sąjunga esan
ti atkreipušTpasaulio dėme
sį, jog tam tikras koordinavi
mas buvęs tarp keleivinio 
lėktuvo ir Ferret satelito, 
pro tą vietą pakartotinai 
skraidžiusio. Be to, dar ir 
erdvėlaivis Challenger prie 
to prisidėjęs. < Jis buvęs pa
leistas 36 valandas prieš tą 
incidentą ir, nors jo orbitoje 
nebuvusi TSRS teritorija, 
bet jis galėjęs būti pakanka
mai arti, ka^ galėtų užrekor- 
duoti kokius nors pavojaus 
signalus iš tarybinių gynybos 
pozicijų.

Kaip ir buvo galima tikė
tis, Pentagono kalbėtojai pa

kartojo tą patį apie civilinio 
keleivinio lėktuvo incidentą, 
kurio metu žuvo visi 269 
keleiviai, ką tada buvo skel
bę Baltieji rūmai ir Valsty
bės departamentas — bū
tent, kad JAV čia nebuvusi 
įsivėlusi ir kad KA|L-7 neda
lyvavęs šnipinėjimo misijoje.

Po to prabilo ir pats JAV 
gynybos sekretorius Caspar 
Weinberger, tardamas, kad

Dramblys, kurį 
Baltieji Rūmai ilgai atsimins
Washington. — Birželio 19 

d. prez. Reagan priėmė 18 
mėnesių drambliukę iš su 
oficialiu vizitu atvykusio Šri 
Lankos (buv. Ceylono) prezi
dento Junitis Jayewardene. 
Paglostęs ją bei patraukęs 
per straublį, panašiai, kaip 
prezidentiniai kandidatai 
sveikinasi su rinkėjais, iš
tiesdami ranką, prez. Rea
gan pareiškė apgailestavimą, 
jog neturėsiąs laiko jos ap
lankyti Washington© nacio
naliniame zoologijos sode, 
kur bus jos namai.

Pasirodo, abudu preziden
tai turi nemažai bendro: ne 
tik tai, kad dramblys yra 
jiedviejų partijų emblema, 
bet ir tai, kad srilankiečio 
drambliuke vadinasi “Jaya- 
thu”, kas reiškia “petrgalė”, 
kurios ieškoti dabar pasiry
žęs prez. Reagan šio rudens 
prezidentiniuose rinkimuose.

Jis nuo to ir pradėjo, dėko
damas svečiui, kad šis respu
blikonų partijos simbolis, ir 
dar tokiu vardu, ateina kaip 
tik tinkamu laiku. Jis tą 
dovaną laikė geru ženklu jam 
ir jo partijai.

Spauda rašė, kad ši[ dram
bliuke sudariusi nemažai bė

britų žurnalas pakartojęs pa
žodžiui “tuos pačius melus”, 
kuriuos skelbusi Tarybų Są
junga po lėktuvo nušovimo.

Įdomu ir tai, kad redakcija 
nuo savęs dar prideda, jog ji 
nebūtinai sutinka su visais 
autoriaus tvirtinimais, bet 
juos spausdina, norėdama, 
kad klausimas nebūtų pa
mirštas.

dos JAV ir Šri Lankos diplo
matiniuose sluoksniuose. 
Washingtonas norėjęs nujun
kyto drambliuko, nes ši 
drambliuke maitinama britiš
ka formule sudarytu maistu, 
o amerikiečiai niekaip nega
lėję ją išversti į JAV ekvi- 
ientą.

Tačiau Šri Lanka buvo 
užsispyrusi i ir tvirtino, kad 
drambliuke jdabar sveria 285 
svarus, o nujunkytas ji turė- 

’ tų būti trejų metų ir prireik
tų atskiro lėktuvo jai atvežti, 
ko Šri Lankos biudžetas ne
pakeltų, kai tuo tarpu dabar 
pakako vien tik nedidelės dė
žės milžiniškame prezidenti
niame džete. O kad ameri
kiečiams nebūtų vargo su 
“kūdikio” formulės išverti
mu, srilankiečiai prieš savo 
prezidento atskridimą į Wa- 
shingtoną, atskiru lėktuvu 
atvarė keletą dėžių tos for
mulės bonkučių

Tai jau antroji tokia dova
na Amerikai. Pirmąją “Shan 
ti” (“Taika”) Šri Lanka dova
nojo 1977 m. prezidentienei 
Rosalynn Carter ir jos duk
rai Amy, kai JAV • šventė 
savo 200 metų sukaktį.

Nerado pritarimo 
aparteido politikai

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — Spauda praneša, kad, 
nepaisant iškilmingo pasitiki
mo namie, iš kelionės po 
Vakarų Europą sugrįžęs 
premjeras Pieter Botha nie
kur nerado pritarimo savo 
rasinės diskriminacijos poli
tikai. Valstybių vadovai su 
juo sveikinosi, bet vėliau jam 
primindavo, kad jo vadovau
jama politika yra nepriimti
na. Ypatingai prisidėjo ir 
gyventojų demonstracijos 
daugelyje valstybių, kur tik 
tasai premjeras lankėsi.

Spauda rašo, kad daug kur 
valstybių vadovai net neno
rėjo viešai sveikintis su Pre-, 
torijos premjeru. Sako, Fed. 
Vokietijoje kancleris Kohl 
net įsakęs darbininkams iš
nešti sofą, ant kurios jis 
paprastai sėdėdavęs ir svei- 
kindavęsis su užsienio sve
čiais.

Botha buvo priimtas ir 
popiežiaus, bet Vatikanas, 
informuodamas spaudą apie 
susitikimą, lygiagrečiai pa
brėžė Vatikano nusistatymą 
prieš aparteido politiką.

John Scott-, vietos kores
pondentas, lydėjęs Bothą ke
lionėje, rašo, jog Botha išsi- 
reiškę, kad jis nekeliavęs 
Europon ieškoti pritarimo 
savo vidaus reikalų politikai. 
“Tai buvo visiškai realistiš
kas pareiškimas”, rašė Scott, 
“nes net labiausiai simpatin
gi Europos vadai, kuriuos jis 
buvo sutikęs, jam tokio pri
tarimo nebūtų suteikę”.

Kritikuoja 
teisingumų 
Salvadore

Danbury, Conn. — Salva
dore 1980 m. nužudytosios 
vienuolės Jean brolis Mi
chael Donova, komentuoda
mas žinią, kad Salvadoro 
teismas nuteisė peiįkis Sal
vadoro milicininkus įūž ketu
rių Amerikos vienuolių nužu
dymą, čia pareiškė, kad tasai 
sprendimas nieko bendra ne
turi su teisingumu toje JAV 
vyriausybės remiamoje šaly
je. “Tai tik vienintelis atve
jis, kada byla pateko į teis
mą, ir tik dėl to, kad kitą 
dieną Salvadoro generolai 
pasirodytų Washingtone ir 
gautų $85 milijonus Ameri
kos paramos”.

Jis pareiškė, kad nuo 1979 
m. daugiau kaip 40 tūkst. 
žmonių Salvadore nužudyta, 
ir niekas už tai nebuvo pa
trauktas atsakomybėn, net 
niekas tų atvejų neinvestiga- 
vo.

Panašiai atsiliepė ir vie
nuolija Maryknoll, N. Y., 
tardama, kad tas nuteisimas 
nereiškiąs tikro teisingumo. 
Esą “mūsų pagrindinis susi
rūpinimas yra ne tai, kiek 
metų kalėjimo gaus nusikal
tėliai, bet tai, kad būtų laiko
masi įstatymų ir tikrieji nu
sikaltėliai nebūtų slepiami”.

Penki milicininkai Salvado
re už amerikiečių vienuolių 
nužudymą nuteisti 30-čiai 
metų kalbėjimo, bet daug 
kas abejoja, ar tikrai tą 
bausmę atliks. Nužudytųjų 
tarpe buvo ir viena lietuvių 
emigrantų duktė — Dorothy 
Kazei, iš Clevelando. Gydy
tojų tyrimai parodė, kad 
prieš nužudymą jos buvo 
išprievartautos.

Mikronezijos salų klausi as
Jungtinėse Tautose

Jungtinės Tautos. — Lie
tuvos TSR užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Juo
zas Grigutis, pusantro mėn\ 
šio išbuvęs New Yorke, daly
vaudamas JT Kolonijų Tary-> 
bos sesijos posėdžiuose, bir
želio 16 d. per Montrealį 
išskrido namo.

Tarybos sesija, kuri nagri
nėjo Mikronezijos salų eko
nominę, socialinę, kultūrinę 
ir politinę padėtį, savo darbo 
dar galutinai neužbaigė. Jis 
bus tęsiamas kada nors šį 
rudenį, gal jau tada, kai bus 
prasidėjusi JT generalinės 
asamblėjos 39-oji sesija.

Taryba priėmė savo komi
teto parengtą pranešimą, ku
riame pateikiamos išvados ir 
rekomendacijos dėl padėties 
tose Pacifiko salose. Jas pa
gal Jungtinių Tautų mandatą 
administruoja Amerika.

Pranešimas priimtas trim 
balsais prieš vieną. Už balsa
vo Prancūzija, D. Britanija ir 
JAV, prieš — Tarybų Sąjun
ga.

Tarybų Sąjungos atstovas 
Vsevolod L. Oleandrov 
paaiškino, kad priimtosios 
išvados ir rekomendacijos di
džiumoje visiškai neatitinka 
reikalavimų ir objektyviai 

^neatspindi tikrosios jjadĮęties^ 
Mikrpnezijoje. jis pasigedo 
tikrovės įvertinimo. Jis pri
kišo Amerikai, kad ji nepa
rengė Mikronezijos salų gy
ventojų nepriklausomybei. 
Jis tvirtino, jog Amerika 
darė viską, kad padarytų 
salos gyventojų ekonominį 
gyvenimą priklausomą nuo 
jos. Taip pat jis aiškino, kad 
Mikronezijos teritorijos nau
dojimas JAV kariniams tiks
lams nebuvo pakankamai iš

skeltas. Neatsižvelgta į tai, 
kad JAV nepakankamai rū
pinosi gyventojų sveikatos

Karingai nusiteikę sichai degina Indijos vėliavą New Delhi, 
federalinėje sostinėje. Sichai, kurių daugumas gyvena 
Punjab valstijoje, reikalauja sau plačios autonomijos ir 
dabar labai įniršę ant Indiros Gandhi vyriausybės, 
pasiuntusios kariuomenę šturmu paimti Amritsar šventyk
lą, kurioje buvo susikūręs sichų karinis centras.

Juozas Grigutis

reikalais, šalinant nuo bran
duolinių bandymų atsiradu
sią radiaciją ir kt. (Bikini 
sala taip pat priklauso Mi- 
kronezijai.)

Juozas Grigutis aktyviai 
reiškėsi Tarybos darbuose, 
kai Mikronezijos salų gyven
tojų atstovai darė Tarybos 
sesijai pranešimus.

Mikronezija yra vienintelė 
ir paskutinė kolonijinė teri
torija, esanti Jujigtįpjų .Jau
tų žinioje. Ją, kaip specialią 
teritoriją, administruoja 
Amerika, bet laukiama, kad 
netrukus JAV Kongresas 
nutars ją viena ar kita forma 
priimti į Amerikos “prieglob
stį”, ir tada pasibaigs JAV 
mandatas.

Mikroneziją sudaro apie du 
tūkstančiai salų, kuriose gy
vena apie 120 tūkst. gyven
tojų. Iš viso tik apie 100 salų 
yra apgyvendintos. Pagal 
užimamą žemės plotą tas 
visas salynas prilygtų Rhode 
Island valstijos teritorijai.
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Po 99 metų . . .
1898-aisiais metais galinga Britanijos imperija privertė 

Kinija pasirašyti sutartį, pagal kurią Hong-Kohgas, vienas 
žymiausių Azijos uostų, atplėšiamas nuo Kinijos ir pereina 
britų kontrolėn. Kinija tada buvo pusiau feodališka, silpna, 
visų Vakarų imperializmo jėgų stumdinėjama ir eksploa
tuojama — ne tik britai, bet ir prancūzai, vokiečiai, italai ir 
kiti turėjo savo “koncesijas” Šanchajuje ir kituose 
didmiečiuose, tai yra, ištisas miestų dalis, kurias 
svetimieji valdė kaip kolonijas.

Hong-Kongą britai norėjo pasisavinti atvirai, ne kaip 
“koncesija”, o kaip tikrą koloniją — “karūnos koloniją”, 
kaip britai sakė. Bet, kad neatrodytų, kad Hong-Kongas 
atplėšiamas nuo motinos Kinijos be jokio pateisinimo 
amžiams, britai sutiko pasirašyti sutartį: jie valdys Hong- 
Kongą per 99-erius metus .... O paskui? Britų kolonialis- 
tai apie tai nesirūpino,—jie buvo įsitikinę, kad kai ta sutar
tis pasibaigs, nauja bus pasirašyta — ir viskas bus kaip po 
senovei.

Tai buvo prieš 86-erius metus. Nuo to laiko britų 
imperija beveik iširo, bet Britanijoje dabar prie vairo stovi 
senoviškai galvojanti konservatorių valdžia, kuri labai ir, 
labai norėtų pasilaikyti Hong-Kongą kaip paskutinę 
imperijos liekaną. Bet — viskas pasikeitė Kinijoje — 
vietoje pusiau feodalinės pairusios bejėgės valstybės, 
Kinija dabar yra socialistinė šalis, ginanti savo nacionali
nius interesus . . . Kuomet britai prieš kelerius metus 
pradėjo duoti kinams signalus, kad gal reikia bent kai 
kuriam laikui, gal kokiam dešimtmečiui ar dviem, pailginti 
Hong-Kongo “nuomavimo” sutartį, kinai atsakė paprastai 
bet griežtai: ne. 1897-aisiais metais, sakė jie, Hong-Kongas 
turės pilnai sugrįžti į Kinijos suverenitetą. Britai dar 
bandė derėtis, bet greit pamatė, kad čia nuolaidų nebus — 
ir jie sutiko su Kinijos reikalavimu.

Tad, 1997-aisiais metais iš pasaulio žemėlapio išnyks. 
paskutinė atvirai laikoma kolonija. Bet Britanijoje yra 
pažangių žmonių, kurie klausia: o kodėl laukti dar 13 metų? 
Kodėl nepripažinti, kad kolonijos iš viso atgyveno savo 
laiką? Kodėl nepasitraukti dabar? Tai būtų logiškas 
žingsnis, bet reakcinė Thatcher valdžia vargiai palinkusi 
taip elgtis. Britiškas imperialistinis liūtas, kad ir pasenęs ir 
susilpnėjęs, liks įsikabinęs į Kinijos uostą iki paskutinės 
minutės.

Sikai ir Indija
Sikai yra maža religinė sekta Indijoje; jie sudaro tik apie 

du nuošimčiu visų gyventojų tarpe — jų yra apie 16 
milijonų. Šešiolika milijonų kitur būtų nemaža tauta, bet 
Indijoje, kuri turi gal 800,000,000 gyventojų, tai tik lašas 
jūroje. Visgi, visgi sikai vaidina labai svarbią rolę Indijoje: 
Jie iš seno turi militarines tradicijas ir todėl užima svarbias 
vietas kariuomenės vadovybėje ir policijoje. Taip buvo, kai 
Indiją valdė britai, taip liko nepriklausomoje Indijoje.

Dauguma sikų gyvena Punjabo valstijoje Indijos šiaurva
karinėje dalyje, bet jų nemažai yra didmiesčiuose kitur — 
Delhyje, Bobaejuje ir t. t. Daug sikų taipgi emigravo į 
užsienį. Taip, pavyzdžiui Londono viešajame transporte 
tarnauja labai daug sikų, kurie eina vairuotojų, kondukto
rių ir kitas pareigas. 

• • •
Sikų religija susikūrė 15-ajame šimtmetyje ir ji yra 

hinduizmo ir islamo mišinys. Praeityje sikai dažnai 
susikirsdavo su musulmonais, bet paskutinėmis savaitėmis 
jie įsivėlė tiesiog į pilietinį karą prieš centralinę Indijos 
valdžią. Sakoma, kad bent tūkstantis žmonių žuvo kovose. 
Daugiausia nukauta, kai Indijos valdžios kariuomenė 
šturmavo svarbiausią sikų šventyklą Punjabe, kur ginkluo
ti sukilėliai buvo įsitvirtinę. Indijos valdžia dabar sako, kad 
sukilimai numalšinti.

Kyla klausimas, kodėl Indijoje laikas nuo laiko į paviršių 
įsiveržia kraujingi susikirtimai tarp religinių sektų, tarp 
kalbinių grupių, įvairių teritorijų gyventojų? Mums atrodo, 
kad pamate to viso neramumo glūdi ne “senos aistros”, 
kaip kai kas analizuoja, o ekonominiai prieštaravimai, 
Indija yra nepaprasto kontrasto tarp skurdo ir prabangos 
šalis. Nežiūrint fakto, kad Indijos valdžia kartais kalba apie 
socialines reformas ir net apie socializmą, biednuomenė 
didmiesčiuose gyvena tokiame skurde, koks Vakaruose net 
neįsivaizduojamas, o dauguma kaimo gyventųjų gyvena 
taip skurdžiai, kad eilinis valstietis kitose Azvjos šalyse 
(būk tai socialistinėje Kinijoje arba kapitalistinėje Japoni
joje) palyginamai yra turtuolis.

Indijoje gyvenimas nenurims, ten nesustos kraujo 
liejimas,! iki nebus įvykdinti pamatiniai socialiniai pakeiti
mai.

Berlingerio mirtis
Italijoje mirė tos šalies Komunistų partijos vadovas 

Enrikas Berlingeris. Italijos Komunistų partija yra stip
riausia ir skaitlingiausia Vakarų kapitalistinėse šalyse: 
beveik trečdalis Italijos gyventojų už ją balsuoja, ji 
vadovauja svarbiausioms unijoms, turi didžiulę įtaką 
inteligentijoje, jaunime. Nestebėtina, kad, nors Berlingeris 
buvo vadovas partijos, kuri stovi opozicijoje, jo laidotuvės 
buvo beveik valstybinės — dalyvavo kabineto nariai, 
krikščionių-demokratų ir socialistu lyderiai ir t. t.

Berlingeris atstovavo tam tikrą komunizmo kryptį, taip

NETURI PASITIKĖJIMO
Birželio 14-tą dieną prezi

dentas Reaganas spaudos 
konferencijoje sakė, kad jis 
pasirengęs “susitikti ir tartis 
bile kuomet” su Tarybų Są
jungos vadovu Konstantinu 
Černenka. Birželio 15-tą die
ną visi spaudos organai, vi
sos televizijos stotys, radijo 
komentatoriai išreiškė savo 
nuomones apie prezidento 
pasisakymą. Ir ką jie visi 
sakė? Nuo New Yorko Times 
ir Washington© Pošt iki ma
žiukų provincinių laikraštu
kų, nuo televizijos didžiųjų 
stočių NBC, CBS ir ABC iki 
mažiukių radijo stotelių viso
je šalyje, visi analizavo vie
ną klausimą: kokiais politi
niais priešrinkiminiais su
metimais Reaganas tą pada
rė, kokia yra jo priešrinkimi
nė strategija? Kitaip sakant, 
niekas netiki, kad mūsų pre
zidentas dabar tikrai, nuošir
džiai nori pagerinti tarptau
tinius santykius, ypatingai 
santykius su Tarybų Sąjun
ga.

Kaip Reagano stragegija 
analizuojama? Beveik visi 
sutinka, kad jis jau susipra
to, jog jo labai kovingas, 
militantiškas nusistatymas 
link Tarybų Sąjungos jam 
nepadės, o pakenks rinki
muose. Simptomų jau yra 
tiek ir tiek, bet ryškiausias 
simptomas pasirodė prieš ke
liolika dienų, kuomet vado
vaujantieji republikonai se
natoriai, tarp jų Bakeris, 
pasmerkė ginklavimąsi kos
mose ir beveik įsakė prezi
dentui: tarkis su TSRS, arba 
mes eisime savu keliu. Mat, 
republikonai kongrese bijo, 
kad įžūli, stačiokiška] Reaga
no taktika nukreips balsuoto
jus prieš republikonus bend
rai ir, ko gero, jie gali 
prarasti savo vietas kongre
se.

Pačioje spaudos konferen
cijoje vienas žurnalistas po 
kito klausė Reagano, ar jis 
nuoširdžiai nori derybų, ar 
tai tik priešrinkiminė strate
gija, jis, žinoma, teigė, kad 
“nori nuoširdžiai”. Bet klaus
tas, ar jis pasirengęs kviesti 
Černenką, Reaganas atsakė, 
kad apie diplomatinių derybų 
prirengimą negalima atvirai 
kalbėti. . .

Prezidentas Reaganas per 
paskiausią spaudos konferen
ciją bandė pataisyti padėtį, 
sutvirtinti pasitikėjimą juo- 
mi tarp žmonių. Bet rezulta
tas buvo diametriškai prie
šingas, nes atsiliepimas pa

Vakarėjantis vardas
Temsta laikas, nuleidžia blakstienas — 
jau stogai. Ir vis tiek — nors trumpai —- 
noris mums dar įtempti kiekvieną 
savo snaudžiantį dirgsnį. Kvapai

pavėsingi — prasmė pragaištinga 
augalų atminties — vėl atgis.
O erdvė — ir šalta, ir sustingus — 
kaip žuvies, negyvos jau, akis.

Nuo erdvės lig palaimos — be galo 
dar toli. Žulsta medžiai pulkais 
į pakalnę. Kažkas nuo portalo 
atsiskyrė ir eina takais 

prakeikties, prieraišumo beskausmio. 
Klūpo keliąs — lyg laiko kančia. 
Kas už kalno, už rankos, už jausmo? 
Toluma — apgaulingai tuščia.

Vis rečiau nuo pavargusios žemės 
atsiplėšia nužvarbus dvasia.
Balsas vėlei į sutemą remias. ‘
Ir jau šauksmas uždūsta balse.

Z

Pašvaiste aš dar sykį pražysiu 
virš pasaulio niaukaus, išrankaus 
ir ant sielos daiktų parašysiu 
vakarėjantį vardą dangaus.

Jonas Jakštas

vadinamą “eurokomunizmą”, kuris atmeta kai kurias 
marksizmo-ieninizmo tradicijas. Ne visi Italijos komunistai 
su juęm sutiko tais klausimais, bet visvien pripažino jo 
vadovybę. Italijos K. P. prarado žymų vadą, bet nėra 
abejonės, kad ji ir toliau ieškos kelio kartu su (kitomis 
pažangiomis šalies jėgomis pasukti tą puikią šalį į 
socializmo kelią. /

rodė, kad šalis nepasitiki jo 
nuoširdumu.

VATIKANAS IR BANKAI
Kai popiežius Jonas Pau

lius Il-asis aną savaitę lankė
si Šveicarijoje, jis laikė mi
šias Flueli kaimelyje kalnuo
se, kur 15-ajame šimtmetyje 
gyveno “Brolis Klaus”, her- 
mitas, kuris paskui buvo 
paskelbtas šventuoju. Buvo 
tikėtasi, kad per savo pa
mokslą popiežius kalbės apie 
brolio Klauso dvasinį paliki
mą, bet vietoje to jis įsivėlė į 
ilgą kalbą apie bankus, ko
merciją ir panašius dalykus. 
Šveicarijos bankai, kaip ži
nia, yra lyg tarptautinės 
slėptuvės, kur savo didžiules 
santaupas laiko viso Vakarų 
pasaulio spekuliantai (kurie 
nenori mokėti įeigos mokes
čių savo šalyse), šiaip tur
čiai, kurie nesijaučia pakan
kamai saugūs savo šalyse, 
kur gali pasikeisti socialinės 
santvarkos. Santaupas ten 
taipgi laiko įvairūs Lotynų 
Amerikos ir Azijos diktato
riai (Irano Šacho milijardai 
buvo laikomi Šveicarijoje).

Kodėl pipiežius taip susi
domėjo Šveicarijos bankais 
ir jų morališkumu? Kaip tai 
nurodo New Yorko Times 
(birželio 15 d.), Vatikanas 
gan artimai susirišęs su to
kiais dalykais. Times kores
pondentas Henry Kamm pra
neša iš Šveicarijos, kad te
nykštė spauda taip aiškina 
visą dalyką:

Milane neseniai bankruta
vo Banco Ambrosiano. Dide
lis skaičius taupytojų prara
do savo santaupas, bet Vati
kano bankas pranešė, kad jis 
atlygins taupytojams, iš viso 
išmokėdamas net 224 milijo
nų dolerių sumą! Manoma, 
kad Vatikano bankas turėjo 
glaudžius ryšius su Banco 
Ambrosiano, kuris savo 
ruožtu turėjo ryšius su Švei
carijos bankais .... /

Vatikano bankas, kaip tai 
žinoma, nėra kokia nors ma
ža religinė įstaiga, kuri rūpi
nasi bažnyčios finansais — 
toli to, — jis veikia kaip 
tarptautinis bankas, kuris 
įsivėlęs į nejudomojo turto 
supirkimo spekuliacijas (pa
vyzdžiui, statant didžiulį 
New Yorko World Trade 
Center, pastatą, Vatikano 
bankas ten investavo daug 
milijonų). Matyti, kad lanky
damasis Šveicarijoje popie
žius daug galvojo apie ban
kus ir finansus — ir pamiršo 
vargšą hermitą Klausą ....

Į gražiųjų Meno darbuoto- ! 
jų rūmų Raudonąją salę pa
sveikinti įžymaus pažangiųjų 
užsienio lietuvių visuomenės 
veikėjo, ilgamečio “Vilnies” 
laikraščio vyriausiojo redak
toriaus Stasio Jono Jokubkos 
7$-ųjų gimimo metinių ir 
Lietuvos TSR nusipelniusio 
žurnalisto garbės vardo su
teikimo proga birželio penk
tosios dienos popietę susirin
ko respublikos sostinės 
mokslo, kultūros ir meno 
darbuotojai, žurnalistai, be
simokantis jaunimas.

Iškilmes pradėjo “Tėviš
kės” draugijos prezidiumo 
pirmininkas P. Petronis. Vi
sų susirinkusiųjų vardu jis 
nuoširdžiai pasveikino S. J. 
Jokubką gražios sukakties ir 

> garbingo apdovanojimo pro
ga ir palinkėjo Jubiliatui 
geros sveikatos ir didelės 
sėkmės pažangiojoje užsienio 
lietuvių veikloje.

Susirinkusieji plojimais su
tiko žinią, kad šiame iškil
mingame pagerbime daly
vauja viešnios iš JAV—-Ame- 
rikos-Rusijos instituto gar
bės prezidentė K. Karosienė, 
“Laisvės” laikraščio direkto
rių tarybos narė N. Ventienė 
ir “Laisvės” laikraščio direk
torių tarybos sekretorė N. 
Buknienė.

Žodis suteikiamas Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininkui, “Tiesos” 
laikraščio redaktoriui A.

. Laurinčiukui.
— Mums visiems labai ma

lonu, — pasakė jis, — kad su 
įžymiais pažangiųjų užsienio 
lietuvių veikėjais, viešinčiais 
Tarybų Lietuvoje, šiandien 
susitiko Lietuvos K.P. Cen
tro Komiteto pirmasis sekre
torius P. Griškevičius, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininkas R. Songaila, CK 
sekretorius L. Šepetys, kad 
jiems įteikti apdovanojimai.

A. Laurinčiukas papasako
jo susirinkusiems apie pir
mąjį ir vėlesnius susitikimus 
su S. J. Jokubką Tarybų Lie
tuvoje ir už tolimojo Atlanto, 
apie Jubiliato pasiaukojamą 
darbą leidžiant “Vilnį”, jo 
plačiašakę visuomeninę ir 
kultūrinę veiklą.

“Minties” leidyklos vyriau
siasis redaktorius E. Juškys, 
apibūdindamas S. J. Jokub
ką, pasakė, kad svarbiausi jo 
būdo bruožai — tai proto 
svarbumas, politinių įvykių 
vertinimas iš klasinių pozici
jų, didelė meilė darbo žmo
nėms, giliai suprastas inter
nacionalizmas. E. Juškys pa- 
liflkėjo Jubiliatui didžiulės 
ištvermės kovojant už švie
siausius žmonijos idealus.

— Chicagoje yra du adre
sai, kuriuos gerai žino kiek
vienas kas atvyksta į JAV iš 
Tarybų Lietuvos, — kalbėjo 
Vilniaus V. Kapsuko univer
siteto docentas, istorijos 
mokslų kandidatas B. Raguo
tis. — Tai “Vilnies” laikraš
čio redakcija ir Jokubkų na
mai. !

Skaitydami “Vilnį”, mes- 
visuomet prisimename ir jos 
ilgametį redaktorių S. J. 
Jokubką, kuris garbingai tę
sia savo pirmtakų ir mokyto
jų V. Andrulio, L. Joniko, L. 
Prūseikos beveik prieš 65 
metus pradėtą darbą. Kartu 
mes pažįstame draugą Jo
kubką ir kaip puikų publicis
tą ir literatą, skaitome jo 
talentingai parašytus 
straipshius, knygas.

Daug šutų žodžių kalbėto
jas paskyrė ištikimąją! Jubi
liato gyvenimo draugei Onu
tei Jokubkienei, kurios sve
tingumą Chicagoje patyrė ne 
vienas ir iš buvusiųjų S. J. 
Jokubkos pagerbimo iškilmė
se.

Poetas L. Valbasys minti
mis grįžo į tolimąją Braziliją, 
kurioje S. J. Jokubką pradė
jo savo revoliucinę ir kultūri
nę veiklą. Šioje šalyje jis 
kartu su kitais lietuviais emi-

I

Nuotraukoje: Iškilmingas S. J. Jokubkos pagerbimas 
Meno darbuotojų rūmuose. Prezidiume [iš dešinės] — K. 
Karosienė, LKP CK Užsienio ryšių skyriaus vedėjas M. 
Sadovskis, S. J. Jokubką, “Tėviškės” draugijos prezidiumo 
pirmininkas P. Petronis, viešnios iš New Yorko — N. 
Ventienė ir N. Buknienė.

l' > Algirdo Sabaliausko nuotraukos

Nuotraukoje: Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis
sekretorius P. Griškevičius įteikia “Darbo veterano” 
medalį N. Ventienei. Greta —S. J. Jokubką.

I

Nuotraukoje: LKP CK sekretorius L. Šepetys ir viešnia 
iš San Francisko K. Karosienė.

grantais patyrė visą išnaudo
jimo ir beteisiškumo praga
rą, ką vėliau aprašė puikioje 
apsakymų knygoje “Brazili
jos plantacijose”.

Viešnia iš San Francisco 
K. Karosienė papasakojo su
sirinkusiems, su kokia meile 
ir atsidavimu pažangieji JAV 
lietuviai puoselėja ir remia 
savo spaudą — “Laisvės” ir 
“Vilnies” laikraščius, su ko- 
kius; nekantrumu laukia jų 
pasirodant. Ji palinkėjo S. J. 
Jokubkai ir toliau sėkmingai 
darbuotis leidžiant “Vilnies” 
laikraštį, buriant apie jį pa
žangiąją išeiviją.

Vilniaus universiteto stu
dentas, busimasis žurnalistas 
G. Aleknavičius pasakė, kad 
pažangiųjų užsienio lietuvių 
veikla yra pavyzdys jauni
mui, kaip reikia siekti savo 
užsibrėžto tikslo, mylėti gim
tąją žemę, tėvų kalbą.

Šiltai susirinkusiųjų sutik
tas, žodį tarė “Vilnies” laik
raščio vyriausiasis redakto
rius S. J.Jokubką.

— Mano darbo aukštas 
įvertinimas Tarybų Lietuvo
je, — pasakė jis, — yra 
kartu ir visos pažangiosios 
lietuvių išeivijos nuopelnų 
įvertinimas. Tai džiugina 
mus ir skatina su dar dides
niu ryžtu žengti pažangos 
keliu.

Drg. S. J. Jokubką nuošir
džiai padėkojo Lietuvos KP 
Centro Komitetui, asmeniš
kai Lietuvos KP Centro Ko
miteto pirmajam sekretoriui 

draugui P. Griškevičiui, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumui ir res
publikos vyriausybei už pa
ramą ir dėmesį, Lietuvos 
TSR nusipelniusio žurnalisto 
garbės vardo suteikimą.

Svečias iš JAV plačiai pa
pasakojo apie pažangiųjų lie
tuvių veiklą kovojant už tai
ką, demokratiją ir socializ
mą, skleidžiant tiesos žodį 
apie Tarybų šalį, stiprinant 
ryšius su tėvų žeme. Jis 
palinkėjo Tarybų Lietuvos 
darbo žmonėms naujų laimė-. 
jimų įgyvendinant didingus 
Komunistų partijos nubrėž
tus uždavinius.

Pagerbiant S. J. Jokubką 
dalyvavo Lietuvos KP Cen
tro Komiteto1 užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas M. Sadovs
kis, Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministras V. Zenke
vičius, kiti respublikos atsa
kingi partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai.

Po iškilmingosios dalies su
sirinkusieji nuoširdžiai svei
kino Jubiliatą, įteikė jam 
gražiausių gėlių puokštes.

V. Petkevičienė

Cairo. yr Prez. Hosni Mu
barak paSĮčyrė penkis atsto
vus iš kairiųjų partijų f į 
neseniai išrinktąjį Egipto 
parlamentą, kuriame vado
vauja centro ir dešiniosios 
politinės partijos. Preziden
tas turi teisę pagal konstitu
ciją paskirti 10 narių.
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KĄ REIŠKIA AMERIKOS 
RAKETOS EUROPAI?

POVILAS VENTA 
Antrojo pasaulinio karo veteranas, 
buvęs Amerikos armijos seržantas

“DAINŲ DAINELEI” NUSKAMBĖJUS

Kada tik tenka lankytis 
mūsų brangiojoje gimtinėje 
Tarybų Lietuvoje, visada 
matau gražius, naujom sta
tybom pasipuošusius, nuolat 
augančius jos miestus, jos 
žalią turtingą kaimą. Visa tai 
atsirado ir toliau turtėja tai
kaus kuriamojo darbo dėka. 
Todėl Lietuvos, visos Tary
bų Sąjungos žmonės ypač 
brangina taiką. Jos kainos 
niekas taip gerai nežino, kaip 
tarybinė liaudis. Dvidešimt 
milijonų tarybinių žmonių 
tarp jų ir daug tūkstančių 
lietuvių — žuvo Antrajame 
pasauliniame kare, kad šian
dien Europoje būtų taikus 
dangus. Žuvo už tai ir 200 
tūkstančių amerikiečių. Man, 
kaip Antrojo pasaulinio karo 
veteranui, neišeina iš atmin
ties tie sunkūs karo metai.

Gaila, kad Amerikoje kai 
kas jau pamiršo, kiek kaina
vo pasauliui šiandieninė tai
ka, bando beatodairiškai ir 
beprotiškai jai pakenkti. Vėl 
kyla rimčiausias pavojus, 
kad gali užsiplieksti naujas 
pasaulinis gaisras. Ir vėl iš 
Europos. Tik ši kartą visų 
mūsų, amerikiečių, gėdai su 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
“pagalba”. Pentagono “Per- 
shingai” ir ypač sparnuoto
sios raketos jau dislokuoja
mos Anglijoje, Italijoje, Va
karų Vokietijoje! Ką gi tai 
reiškia?

Tai reiškia, kad virš Euro
pos pakibo naujas pats di
džiausias pavojus. Juk iš 
tiesų dabar europiečiams nė
ra opesnės problemos, kaip 
nustumti nuo savęs mirtiną 
grėsmę, kai buvo pradėtos 
šiame žemyne dislokuoti tos 
masinio į žmonių naikinimo 
pabaisos. Daugeliui ameri
kiečių net į galvą neateina, 
kas būtų, jeigu tokiu pat 
būdu Tarybų Sąjunga dislo
kuotų savo raketas pačioje 
JAV pašonėje — kur nors 
Kanadoje ar Meksikoje? Ko
kį triukšmą tada sikeltų Bal
tieji rūmai ir jiems paklusni 
didlapinė spauda, televizija?

Vakarų Europa jau ir taip 
prikimšta sunkiųjų amerikie
tiškų ginklų, dabar ten nuo 
1983 metų rudens dar grūda
ma beveik 600 raketų. Tai 
naujos nuklearinio ginklo rū
šys, galinčios pasiekti Tary
bų Sąjungos teritoriją per 
keletą minučių. Jungtinių 
Valstijų ir NATO vadovybė 
patylomis svajoja, kad nau
josios raketos užtikrins 
Amerikai strateginį pranašu
mą prieš Tarybų Sąjungą. 
Taip pat dešinieji “vanagai” 
tikisi, kad Europon su
smaigstytos raketos padėtų 
jiems kada nors laimėti “ri
botą nuklearinį karą”. Tokią 
“puikią” ateitį europiečiams 
ir visai žmonijai pradėjo 
ruošti dar prezidentas Carte- 
ris su savo liūdnai pagarsėju
sia “Direktyva No. 59”. Ji 
buvo patvirtinta 1980 metų 
liepos mėnesį dar demokratų 
administracijos, o paskui 
pratęsta Reagano vyriausy
bės.

Štai kaip gražiai tarpusa
vyje sutaria abi stambiųjų 
piniguočių partijos. Jos tik 
prieš mus, eilinius mokesčių 
mokėtojus, kartais pavaidina 
“labai nesutariančias”. Tiek 
demokratai, tiek respubliko
nai puikiai žino, kokia yra 
tos “Direktyvos No. 59” es
mė. Washingtonas pasilieka 
sau teisę, kada tik nori 
apkaltinti Tarybų Sąjungą, 
kad ji pažeidžianti Amerikos 
“gyvybinius interesus” bet 
kurioje Žemės rutulio dalyje. 
Niekur, tiesa, nepasakyta, 
kas suteikė Washingtonui 
teisę savintis visą planetą,

mą “gyvybinių interesų” pa
žeidimą numato smogti “pa
sirinktinius” nuklearinius 
smūgius į Tarybų Sąjungos 
teritoriją iš savo bazių Vaka
rų Europoje.

“Vanagų” apskaičiavimai 
labai negudrūs ir labai pavo
jingi. Jie vis dar galvoja, kad 
Tarybų Sąjunga nesugebės 
atsakyti plačiu nukleariniu 
smūgiu į pačių JAV teritori
ją, o apsiribos irgi tokiu 
pačiu “pasirinktiniu” vienu 
bumbtelėjimu per Amerikos 
sąjungininkus Europoje. To
kiu būdu nuklearinis, arba 
lietuviškai sakant branduoli
nis, karas neturėtų pasiekti 
paties Amerikos kontinento. 
Tokiu atveju, kaip mano Wa
shington© strategai, būtų nu
siaubta Tarybų Sąjunga ir 
Vakarų Europos valstybės, o 
pati Amerika daug nenuken
tėtų. Kitaip sakant, Ameri
kos generolai numato euro
piečiams branduolinių įkaitų” 
(“nuclear hostages”) rolę.

Jungtinių Amerikos Valsti
jų ir NATO vadai visaip 
stengiasi įtikinti europiečius, 
kad naujų nukleariniu ginklų 
padėjimas jų teritorijose yra 
tiesiog būtinas Europos apsi
gynimui nuo “rusų įsiverži
mo”. Tačiau visi rimti specia
listai vienu balsu sako, kad 
tikėtis Vakarų Europą ap
saugoti nukleariniu ginklu 
yra aiški beprotybė.

Pasirodo, kad jau prieš 
trisdešimt metų Vakarų 
Europoj buvo padėtos pirmo
sios amerikoniškos taktinės 
nuklearinės raketos. Iki da
bar jų jau prigrūsta septyni 
tūkstančiai! Net patyrę 
Amerikos kariniai specialis
tai sakė, kad, kilus Europoje 
karuai su tokiomis raketomis 
žūtų nuo 20 iki 100 milijonų 
paprastų nekariškų žmonių.

Amerika bando raminti 
europiečius, kad iš tikrųjų 
praktiškai nuklearinis gink
las vargu ar bus kada nors 
pavartotas. Esą tas ginklas 
pirmiausia turįs tik politinį 
tikslą, nes juo norima tik 
“pagąsdinti” Tarybų Sąjun
gą, kad ji susilaikytų nepuo
lusi Vakarų Europos. Bet 
argi visas pasaulis nemato, 
kokias titaniškas pastangas 
deda Tarybų Sąjunga, kad 
tik būtų išsaugota visuotina 
taika, kad visų pirma stiprė
tų tautų saugumas Europoje.

Primesti Tarybų Sąjungai 
agresyvumo, noro užpulti 
Vakarų Europą kaltinimus 
gali tik tie, kas yra apakę 
neapykanta tarybiniams 
žmonėms, kas tyčia stengiasi 
apnuodyti tarptautinę padėtį 
ir paruošti kelią “kryžiaus 
žygiui prieš komunizmą”.

Tačiau nė vienas Vakarų 
politinis veikėjas, kaip, saky
kim, Vakarų Vokietijos kanc
leris Kohlis, kaip Anglijos 
premjerė Thatcher ar net 
kaip ir pats mūsų šalies 
bosas Reaganas vengia vie
šai atsakyti į tiesų klausimą: 
ar yra bent kokia grėsmė iš 
Tarybų Sąjungos pusės, kad 
kiltų karas Europoje? Ne, 
tokios grėsmės tikrai nėra!

Tie veikėjai dažniausiai mi
glotai kalba apie tai, jog toks 
pavojus “gali kilti ateityje”, 
jeigu Tarybų Sąjunga įgis 
lemiamą persvarą prieš Va
karus. Niekų kalbos! Tarybi
niai vadovai ne kartą aiškiai 
ir nedviprasmiškai pareiškė, 
kad TSRS niekada nesiekė ir 
niekada nesieks karinio pra
našumo jau vien todėl, jog 
tokio melagingo tikslo vaiky
masis vestų tik į ginklavimo
si varžybų didėjimą, sukeltų 
dar didesnę nuklearinės ka
tastrofos grėsmę.

Nuotraukoje: Dainuoja Molėtų pirmosios vidurinės mokyklos mišrus ansamblis, 
pelnęs “Komjaunimo tiesos” laikraščio prizą.

Tarptautinės vaikų gynimo 
dienos išvakarėse iš Vilniaus 
Valstybinio akademinio ope
ros ir baleto teatro scenos 
nuskambėjo “Dainų dainelės- 
84” laureatų atliekamos dai
nos. Didžiulė teatro salė ne
galėjo tą vakarą sutalpinti 
visų, norėjusių patekti į šio 
labai populiaraus Lietuvoje 
moksleivių ir darželinukų 
konkurso nugalėtojų koncer
tų. Tačiau ir tie, kurie na
muose prisėdo prie žydrųjų 
ekranų, neliko nuskriausti — 
koncertą transliavo Lietuvos 
televizija, jis įrašytas į vaiz
do magnetofono juostą.

“Dainų dainelė-84” vyko 
visoje Lietuvoje. Zoniniuose 
konkursuose dalyvavo apie 
2500 moksleivių, vaikų dar
želių auklėtinių, ir autorite
tingai vertinimo komisijai, 
vadovaujamai Lietuvos TSR 
Valstybinės konservatorijos 
profesoriaus Z. Paulausko, 
nelengva buvo atrinkti ge
riausius iš geriausiųjų. Lau
reatų koncerte Vilniuje daly
vavo 29 solistai ir 24 ansam
bliai — iš viso 181 daininin
kas.

Šių metų “Dainų dainelė” 
buvo skirta Tarybų Lietuvos 
išdavimo iš fašistinių oku
pantų 40-osioms metinėms. 
Todėl šalia aukštaitiškų, že
maitiškų, dzūkiškų liaudies 
dainų, dainų apie Motiną, 
Tėvynę, Darbą, plačiai 
skambėjo posmai apie Taiką, 
tarybinį karį, atnešusį Per
galę.

Dainininkams įteikti lau
reatų diplomai, laikraščių ir 
žurnalų bei televizijos žiūro
vų prizai, Kauno konditerijos 
fabriko dovanėlės.

Televizijos žiūrovai malo
niai buvo nustebinti, kad 
šalia didžiųjų Lietuvos mies
tų gražiai pasirodė Utenos ir 
Molėtų rajonų dainininkai, o 
Salantai laureatų skaičiumi 
net prilygo Vilniui ir Kaunui. 
Tai didelis muzikos mokytojų 
ir vaikų darželių auklėtojų 
nuopelnas, kurie ieško ir 
surankda muzikai gabių vai
kų, o neretai ir padeda jiems 
pasirinkti tolesnį gyvenimo 
kelią. Juk ir šiandien ne 
vienas buvęs “Dainų daine
lės”, konkurso laureatas yra 
pasirinkęs dainininko ar mu
zikanto profesiją arba studi
juoja Valstybinėje konserva
torijoje. V. Petkevičienė

PASINAUDOJO 
BULDOZERIU...

Anglijoje, Catendeno mies
te, nežinomi piktadariai api
plėšė paštą. Teisingiau, ne 
vien apiplėšė, bet ir-sugrio
vė, nes buldozeriu nustūmę 
pašto skyriaus sieną ir pagro
bė seifą su vertybėmis. Be 
buldozerio, plėšikai nepaliko 
jokių pėdsakų, rašo „Taims" 
laikraštis.

l Tarybinės vadovybės pa- 
tačiau Pentagonas už taria-' reiškimai yra ne kartą pa-

tvirtinti naujomis konkre
čiomis Tarybų Sąjungos pa
stangomis, kad būtų siekia
ma visiško ir visuotino nusi
ginklavimo. TSRS taikingieji 
pasiūlymai iki šiol nesusilau
kė rimto atsako iš Vakarų 
valstybių.
(tąsa sekančiame numeryje]

^Kultūros JAtqaršiai

Nuotraukoje: Dainuoja vilnietė darželinukė Loreta Fran- 
konytė.

Nuotraukoje: Dainuoja televizijos žiūrovų prizininkė 
Vilniaus septintosios vidurinės mokyklos dešimtos klasės 
mokinė Danutė Bukleravičiūtė.

A. Sabaliausko nuotraukos

Saulėlydžio luotas
Kam tau žydinčios slyvos, pasauli? — 
Kad atsimuša jos vandeny? 
Tą japonai žinojo.- Nenauja, 
Nieks nenaujei, jei tu gyveni 
Vieną kartą -4 tai nauja? 
Tai vienintelis1 žemėj, manai? 
Juk nenauja sakyti, kad nauja, 
Kad prieš tūkstančius jau gyvenai, 
Nauja viena: iš naujo patirti 
Vien tave, o pasaulių jungtie, 
Tai tiesa, ji taip sukrečia širdį, 
Jog atrodo išlėksi, širdie, 
Paskui žydintį viešpaties medį 
Arba smiltį, kuri smėlyje 
Ilsis/ didžiąją rimtį supratus. 
Panašus tu nebūsi į ją, 
Kolei gyvas, nebent tarp dantų ji 
Sugirgždės, dreskiant vėjams nuo jūros: 
O dangaus vandenų sukurtoji 
Ir į kruviną nieką sužiurus 
Mūsų tėve sodinta slyva, 
Kas bebūtų, ilgiau dar žiūrėki, 
Mano širdį raudoną prariekus, 
Būk numirus ir būk —

net gyva.
SIGITAS GEDA

MOTERŲ PROTESTAS
, Birželio 14-ą dieną virš 
šimto moterų dailininkių pi- 
kietavo New Yorko Moder
niško meno muziejų. Priežas- 

' tis: muziejus surengė didelę 
šiuolaikinio meno pasaulinę 
parodą ir statistika rodo, kad 
tik 14 nuošimčių išstatytų 
paveikslų yra moterų darbai. 
Protestą surengė keturios 
organizacijos: Meno institutų 
moterų dėstytojų asosiacija; 
Moterų meno centras; Femi
nistinis meno institutas; mo
terų dailininkių žurnalo “He
resies” (“Herezijos”) redakci
ja. Pikiete-demonstracijoje 
dalyvavo eilė žymių dailinin
kių, taipgi kritikės, tarp jų 
garsi socialiste kritikė Lucy 
Lippard. Kartu su dailinin
kėmis proteste dalyvavo ir 
grupė vyrų dailininkų, tuomi 
išreikšdami savo solidarumą. 
Dalyvavo ir meno institutų 
studentai.

Susirūpinęs, muziejus iš
leido specialų pareiškimą, 
kuris buvo pasiųstas spaudai 
ir dalinamas publikai. Jame 
sakoma, kad “muziejų įsteigė 
moterys”, kad “muziejuje 
moterys dirba atsakingose 
pareigose”, kad “muziejus 
neturi kvotų”. Protestuojan
čios dailininkės sekančią die
ną atsakė šiuo pareiškimu:

“Kaslink teigimo, kad ‘mo
terys įsteigė muziejų’, tas 
nieko nereiškia. Muziejų 
prieš 50 metų virš įsteigė ke
lios turtingos mecenatės. 
Tam yra sena tradicija. Bet 
muziejus iš pat pradžios lai
kėsi įprasto metodo skaityti 
vyrus dailininkus tikrais dai
lininkais, o moteris dailinin
kes ‘išimtimis’. Kaslink teigi
mo, kad moterys veikia atsa
kingose pareigose, mes tą 
skaitome melu. Muziejaus di
rektorius, vyriausias kurato
rius ir šios ypatingos inter
nacionalinės parodos rengė
jais visi yra vyrai. Moterys 
darbuojasi muziejuje kaip 
kuratorių asistentės, konser- 
vuotojos, raštininkės, maši
ninkės ir taip toliau. Pagal 
mūsų samprotavimą tas 
neatsveria fakto, kad moterų 
sukurtas menas neranda pa
kankamos vietos muziejaus 
sienose . . . .”

KNYGŲ BRANGUMAS
Vidutinė kietų viršelių 

knygos kaina Amerikoje da
bar yra 24 doleriai, o viduti
nė minkštų viršelių knygos 
kaina 10 dolerių. Tos kainos 
darosi vis labiau neprieina
mos eiliniams skaitytojams ir 
tas ypatingai kenkia studen
tams, kurie nepajėgia nusi
pirkti knygų, kurių skaity
mo reikalauja jų dėstytojai. 
Štai New Yorko miesto uni
versiteto laikraštukyje stu
dentas rašo:

“Mano profesorius mums 
davė uždavinį perskaityti 
dviejų kritikų, Lawrence Al
loway ir Donald Kuspit, tik 
dabar išleistus rinktinius 
raštus. Abi knygas išleido 
Michigano universiteto leidy
kla, bet, nors abi knygos be 
iliustracijų ir išleistos nepra
bangiai, vienos kaina 28 do
leriai, kitos 38. Mat, abiejų 
pirmosios laidos ‘kietų virše
lių’, o ‘minkštų viršelių” ver
sija išeis tik metai vėliau. 
Kokiems galams reikalingi 
tie kieti viršeliai? Kodėl toks 
kainų skirtumas? Užsukau į 
mūsų mokyklos biblioteką, 
manydamas, kad ten galėsiu 
tas knygas studijuoti, bet 
bibliotekininkė mums pasa
kė, kad jų fondai dabar taip 
sumažinti, kad jie įsigyja 
knygas tik po to, kai išeina 
‘minkštų viršelių’ versija — 
tai yra, po metų .... Kas 
man daryti?”

Neseniai kelių leidyklų di
rektoriai per NBC televizijos 
programą buvo klausinėjami, 
kodėl knygos taip brangsta.

Jie padavė visokius aiškini
mus apie popieriaus, spaudos 
ir kt. brangumą, bet vienos 
leidyklos savininkas nediplo- 
matiškai išplepėjo tikrą mo
tyvą: jis sakė, kad galint 
parduoti pusę kokios nors 
knygos skaičių už tiek pat 
pinigų, kam spausdinti dvi
gubai daugiau?

ABIEJOSE VOKIETIJOSE
Nežiūrint pasaulinių santy

kių įtempimo, nežiūrint vis 
menkėjančių ryšių pasauli
ne plotme tarp Rytų ir Vaka
rų, kultūriniai ryšiai tarp 
abiejų Vokietijų laipsniškai 
darosi tempresni. Kaip tai 
sako “Frankfurter Algemei- 
ne Zeitung”, Visos geriausios 
Federalinėje Vokietijos Res
publikoje (Vakarų Vokietijo
je) pasirodančios knygos 
skaitomos ir Demokratinėje 
Vokietijos Respublikoje (Ry
tų Vokietijoje), o visos De
mokratinėje Vokietijos Res
publikoje svarbios knygos 
skaitomos ir Federalinėje 
Respublikoje. Tas pats su 
teatru: geriausios teatro tru
pės lankosi iš vienos Vokieti
jos dalies į kitą. Taipgi pasi
keičiama ir filmais.

Tas nereiškia, kad kultūri
niai gyvenimai abiejose Vo
kietijos dalyse panašėja ir 
susilies. Kol Vokietija pada
linta į dvi dali su skirtingo
mis socialinėmis santvarko
mis, tol ir kultūrinis gyveni
mas bus skirtingas. Bet kas 
sukuriama vienoje dalyje 
laipsniškai pasiekia ir kitą 
dalį — jeigu kūrinio meniš
kas lygis yra aukštas.

Ypatingai pasikeitimas gy
vas Pačiame Berlyne. Ge
riausieji rimtieji teatrai, pri
pažįsta “Frankfurter Alge- 
meine Zeitung” randasi Ry
tuose, ir daugelis Vakarų 
Berlyno gyventojų periodi
niai vyksta į teatro spektak
lius Rytų Berlyne. R. B.

TRUMPAI
Washington. — Reagano 

administracija nutarė nepar
duoti Stringer raketšaudžių 
Kuwaitui, bet siūlo jam kom
piuterio sistemą, pagal kurią 
Kuwaitas galėtų gauti gyny
bai reikalingą informaciją iš 
JAV AWACS radarais aprū
pintų lėktuvų, patruliuojan
čių Persijos įlankoje. Ameri
ka bijo parduoti Stringer, 
kad jie nebūtų panaudojami 
prieš Izraelį, nors Kuwait 
pasižada to nedaryti.

Varšuva. — Valdžios pra
nešimu vietiniuose rinkimuo
se Lenkijoje pereitą sekma
dienį dalyvavo apie 75 pro
centai. Nauji rinkimai bus 
pravesti 85-iose apylinkėse, 
kur per mažai gyventojų 
dalyvavo balsavimuose. Bu
vę Solidarnosc unijos vadai 
agitavo gyventojus nebalsuo
ti. Vyriausybė kvietė lenkus 
nutraukti su buvusiais unijos 
agitatoriais ir stoti į savo 
krašto atstatymą. Balsavi
muose dalyvavo ir apie 38 
proc. dvasiškijos, kuri betgi 
palaiko savo vyresnybę, rei
kalaujančią generalinės am
nestijos disidentams ir buvu
siems unijos veikėjams. Esa
ma nuomonės, kad amnestija 
būsianti paskelbta ryšium su 
Lenkijos nepriklausomybės 
švente liepos mėn. Tik neži
nia, kokias kalinių kategori
jas ta amnestija palies.

PĖSČIOMIS PER 
ŽEMYNĄ

Anglas Džordžas Micuenu 
parėjo Amerikos žemyną per 
šešenus metus. Jis 1977 me
lais išvyko iš pietinės Argen
tinos dailės ir neseniai atėjo Į 
Aliaską. Nueita 19 tūkstančių 
mylių. Kartu su juo paskuti
nes devynias mylias žingsnia
vo žmona ir vaikai. Keliauda
mas Džoidzas sunešiojo dau
giau kaip dvylika porų batų
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LIETUVIŠKU FILMŲ KELIONĖ
APLINK PASAULĮ

Tai buvo Los And žele. 
1961 metais Holivude leidžia
mas kino, teatTo, šou, kitų 
renginių vertinimo savaitraš
tis „Varaįati" paminėjo Van
kuverio (Kanada) festivalyje 
parodytą lietuvišką filmą 
,,Adomas non būti žmogu
mi". Apskritai jis įvertintas 
teigiamai, pažymėta jo puiki 
vaizdinė pusė, operatoriaus 
darbas. Džiaugėmės, kad Ta- atiteko 
rybų Lietuvos filmai prasi
veržė už europinio kontinen
to ribų ir išeina į pasaulio
areną.

Si vaidybinė juosta sukur
ta pagal V. Sirijos Giros ro
maną „Buenos Aires". Reži
sierius — V. Zalakevičius 
(jis su rašytoju ir scenarijaus 
autorius) šiuo darbu pateikė 
svarią kūrybinę paraišką 
ateičiai. Tą patį galima pa
sakyti ir apie panevėžiečius 
aktorius D. Banionj, V. Blėdį 
ir kitus.

Nuo to laiko prabėgo ket
virtis amžiaus. Neseniai ki
nematografininkai pažymėjo 
filmo „Adomas nori būti 
žmogumi“ gyvavimo 25-me- 
tį, pagerbė jo autorius.

1960-ieji metai Tarybų Lie
tuvos kinui buvo itin svar
būs — filmai demonstruoja
mi ne tik sąjunginiuose, bet 
ir tarptautiniuose festivaliuo
se. Už „Adomas nori būti 
žmogumi“ 1960 m. sąjungi
niame festivalyje Minske 
įteikti diplomai operatoriui 
A. Mockui, dailininkui A. 
Ničiui; jo kūrėjai laimėjo 
„Didįjį gintarą“ Pabaltijo 
ir Baltarusijos kino festiva
lyje.

Vėliau Lietuvos kino stu
dijoje sukurti keturių nove
lių „Gyvieji didvyriai“ vėl, 
kaip sakoma, išplaukė į pla
čiuosius vandenis. Tais pa
čiais 1960 m. tarptautiniame 
Karlovy Varų festivalyje Če
koslovakijoje jie laimėjo Di
dįjį prizą.

Negaliu neprisiminti 1931 
—1935 m. laikotarpio ikika
rinėje Lietuvoje. Tuo metu 
joje būta gabių kino opera
torių, bet sukurti vaidybi
nį brandų filmą, juo la
biau — pasiekti jam už
sienio šalis, trukdė anuome
tinės valdžios abejingumas, 
stigo kvalifikuotų pajėgų.

Pirmieji lietuvių filmų ke
liai po pasaulį kėlė džiaugs
mą, o daug kam ir nuostabą. 
O vėliau tai tapo įprastiniu 
reiškiniu. Šiandien mūsų res
publikos kinematografininkų 
darbai demonstruojanti ne 
viename kontinente. Tie ro
domi daugiau kaip 90-ties 
šalių kino ekranuose.

Sevastopolis, 1973 m. rug
sėjis. Išlipęs iš ekskursinio 
„Litva“ laivo, vaikščiojau 
nuostabaus miesto-didvyrio 
gatvėmis. Ir staiga pamačiau 
plakatą: rodomas Lietuvos operatoriaus darbu, 
kino studijos filmas „Herkus 
Mantas"...

Tokia žinia apie mūsų ki
nematografininkų kūrinį bu
vo tik viena iš tūkstančių. 
Lietuvių filmai gausiai rodo
mi šalyje, vis dažniau apie 
juos rašo spauda. Atsirado ir 
patiems pradžioje vargiai įti
kėtinos, bet vėliau pasiteisi
nusios nuomonės apie mūsų 
kino mokyklą. Pradėjo gar
sėti mūsų režisierių, opera
torių darbai.

Antai Jonas Gricius „Len- 
filmo“ studijoje nufilmavo 
V. Šekspyro • „Hamletą“ ir 
„Karalių Lyrą“, šiuos kūry
binius darbus palankiai įver
tino patys britai, anksčiau tu
rėję savo „Hamletą" su L.

ŠIMTAS DVIDEŠIMT KLASIKINĖS LITERATŪROS TOMŲ
Prieš metus spaudoje buvo paskelbta, kad „Vaga" numato 

išleisti pirmąją l/tuviškąją „Pasaulinės literatūros biblioteką". 
D dnil paruošiamąjį darbą reikia atlikti jos redakcinei tarybai, 
leidyklos darbuotojams. Čia nemaža pasiūlymų, patarimų „Va
gai" pateikia organizac!Jos, skaitytojai.

Kas jau padaryta „Pasaulinės literatūros bibliotekos" labui, 
kaip atsižvelgta | skaitytojų pageidavimus! Šiais Ir kitais klau
siniais plaCiau pasidalyti mintimis paprašėme „Vagos" leidyk
los vyriau3iąjj redaktorių Kazj Ambrasą.

Pasaulinė literatūra. .. Kiek 
socialinio gėrio ir estetinio 
grožio gavome ir gauhame 
iš jos! Reikėtų išleisti šią 
literatūrą, žinoma, jei ne vi
są Dėtuvių kalba, tai bent 
kiek galima daugiau. Tai 
kiekvienam aišku. Bet taip 
pat turėtų būti kiekvienam 
aišku, kad šito padaryti ne
same jaajėgūs. Kiek ir kokių 
kūrinių lieka už borto!

Leidėjai dėkingi organiza
cijoms ir skaitytojams, prisi- 
dėjusiems prie „Pasaulinės 

Olivjė. J. Griciaus nuotrau
kos sumirgėjo Londone, ki
tuose užsienio miestuose. . .

1965 m. Lokarno tarptauti
niame festivalyje režisierius 
A. Žebriūnas laimėjo „Sidab
rinių burių“ prizą ir diplo
mą už „Paskutinę atostogų 
dieną”, o po metų, 1966 m. 
tarptautiniame jaunimo fes
tivalyje už tą patį filmą jam 

Didysis prizas. Kiek 
vėliau, 1973 m. tarptautinia
me kino festivalyje Maskvo
je aukso prizas paskirtas V. 
Žalakcvičiui už filmą „Tas 
saldus žodis — laisvė“. 1975 
m. tarptautiniame San Rėmo 
festivalyje premija ir diplo
mu pažymėtas A. Grikevi- 
čiaus ir A. Dausos filmas 
„Jausmai“.

1981 m. Kanuose, Prancū
zijoje, aktorė J. Solovej pel
nė antrąją premiją už mo
ters vaidmenį filme „Faktas" 
(režisierius A. Grikevičius, 
scenarijaus autorius V. Žala- 
kevičius). Sis reikšmingas fil
mas pristatytas šių metų
LTSR valstybinei premijai.
Pagaliau Italijoje, Avelino 
mieste 1982 m. įvykusiame 
filmų vaikams ir jaunimui 
festivalyje, aukso medaluu 
įvertintas „Andrius“ (reži
sierius A. Araminas). I 

Sąjunginiuose festivaliuose 
lietuvių sukurti filmai bei 
paskiri aktoriai apdovanoti 
prizais, diplomais daugiau 
kaip 20 kartų. Pats naujau
sias įvertinimas buvo XVII 
sąjunginiame festivalyje Ki
jeve — Jūratė Onaitytė, Kau
no dramos teatro aktorė, pri
pažinta geriausia moters 
vaidmens atlikėja (režisie
riaus A. Puipos filmas „Mo
teris ir keturi jos vyrai“).

Europos, kitų kontinentų 
žiūrovams plačiai žinomi R. 
Adomaičio, D. ‘Banionio, J. 
Budraičio, V. Mainelytės, A. 
Masiulio, ' V. Paukštės, V. 
Tomkaus ir kitų aktorių var
dai. Antai tik D. Banionis iki 
1980 m. filmavosi keturioli
koje užsienio šalių.

Pagal oficialius duomenis 
nuo 1969 m. Lietuvos kino 
studijos filmai buvo rodomi 
keturiuose kontinentuose. 
Antai su „Žingsniais naktį" 
susipažino JAV, Danijos, Ar- 
tįlūųjų Rytų šalių, net ir to
limosios Kampučijos žiūro
vai. " Norvegijos ekranuose 
ėjo filmas baletas „Eglė žal
čių karalienė".

Vis dėlto nepralenkiamu 
lioka V. Žalakevičiaus „Nie
kas nenorėjo mirti". Šis fil
mas buvo parodytas (kino 
ekranuose, o kai kur ir tele-
vizijoje) iš viso — 48 pasau
lio šalyse. Tai akivaizdžiai 
liudija: jis patraukė užsienie
čių dėmesį kvalifikuotu pas
tatymu, daugelio aktorių 
meistriška vaidyba, puikiu

Kiti užsienyje rodyti fil
mai — „Laiptai į dangų", 
„Gražuolė", „Vyrų vasara", 
„Herkus Mantas“, „Naktibal
da 
nuotaka", „Perskeltas 
gus 
tas“ 
nai' 
nio 
sų“.

Po Kanų festivalio didelį 
dėnjesį sukėlė „Faktas“. Jį 
įsigijo ir ekranuose rodė, ša
lia socialistinių, tokios šalys 
kaip VFR, Prancūzija, Italija 
ir nemaža kitų. „Faktą" pa
lankiai vertino Paryžiaus, 
Havanos spauda. Norvegijos 
„Film og kino" leidinys pa
žymėjo: „Filmas patraukia.

„Saduto tūto", „Velnio 
dan- 

', „Sodybų tuštėjimo me- 
, „Dulkės saulėje", „Mai- 
, „Riešutų duona“, „Vel- 
sėkla", „Pasigailėk mū-

literatūros bibliotekos" for
mavimo. I dalį pasiūlymų at
sižvelgta. Leidžiame 120 to
mų: tai ir daug, ir mažai. 
Šiuo metu mūsų respublikai 
tai yra optimalus leidinių 
skaičius. Tiesa, siūlyta nę$S- 
leisti tų kūrinių, kurie ?jau 
yra išėję. Bet su tuo negali
ma sutikti — tada „Bibliote
kos" vaizdas atrodytų iš
kreiptas, geriausi kūriniai, 
kurie jau buvo išleisti, į ją 
nepatektų. Be to, yra kitų 
sunkumų: neturime ir verti

Labai paprastai ir neįkyriai 
jame Įkūnytos humanistinės 
idėjos".

Po „Fakto", užsienio šalis 
pasiekė ir kiti filmai, kaip 
„Andrius", „Atsiprašau". Be
je, į užsienio kino teatrų bei 
televizijos ekranus patenka 
maždaug trečdalis Lietuvoje 
sukurtų vaidybinių filmų.

Nemažą paklausą turi Cen
trines televizijos užsakymu 
pagamintos kino juostos. 
Kaip pastebėjo Lietuvos ki
no studijos direktorius V. 
Vilimas, tokie filmai sustip
rina internacionalinį mūsų 
kino rezonansą, leidžia reži
sieriams išbandyti savo jė
gas. Kaip pavyzdį čia tektų 
paminėti du daugiaserijinius 
filmus „Amerikoniškoji tra
gedija“ (režisierius M. Gied
rys) ir „Turtuolis, vargšas..." 
(režisierius A. Žebriūnas).

Televizijos ekranuose ir 
kino teatruose daug kas yra 
matęs „Meškutės Nidos nuo
tykius“ ... trylikos serijų fil
mą. Jo autorius didelis 
gamtos bičiulis, ilgametis 
Lietuvos kino studijos reži
sierius bei operatorius P. 
Abukevičius. Apie mūsų 
krašto žvėris, paukščius, apie 
Neringą, kitas gražias vietas 
jis sukūrė jau 30 filmų. Tie 
darbai nę kartą rodyti Cent
rinės televizijos laidoje „Gy
vūnijos pasaulyje".

Dvidešimt metų trukęs P. 
Abukevičiaus kūrybinis ke
lias nuo Žuvinto rezervato 
iki Čiukčių pusiasalio toli
muose šalies šiaurės rytuose 
negalėjo būti nepastebėtas. 
Neseniai jo filmais susidomė
jo ir Prancūzijos bei Angli
jos kino komercininkai. 1980 
m, tarptautiniame kino ir te- 
lefilmų festivalyje Niujorke 
P. Abukevičiaus „Juodasis 
gandras, elniukas ir Nida" 
buvo įvertintas sidabro me
daliu. O šiais metais P. Abu
kevičiaus kūryba pristatyta 
LTSR valstybinei premijai.

Gamtotyriniai lietuvių fil
mai apie meškutę, vilkus, 
stumbrą, lapę ir kitus gyvū
nus, dar ir apie Neringos 
gamtą yra pasiekę apie pen
kiolikos Europos valstybių 
televiziją, o kur dar JAV, 
Austrhlija, Jėjx>nija, visa 
virtinę Artimųjų Rytų, Azi
jos, Afrikos, Lotynų Ameri
kos šalių! Antai viėną iš 
paskutiniųjų filmų — Stum
brą" paskubėjo įsigyti *ir to
kių šalių, kaip Brazilija, Pe
ru, Bolivija, Urugvajus ar 
Angola, Gvinėja, Zambija, 
Liberija, Kongas, Etiopija, te
levizija. Šiais gamtotyriniais 
filmais domisi ir Afganista
nas, Iranas, Norvegija, Ma
dagaskaras, Kuveitas, Seiše-t 
lių salos...

Tarybų Lietuvos kultūros 
dienų proga užsienio šalyse 
tūkstančiai žiūrovų gali pa
matyti dokumentinių filmų, 
pasakojančių apie Nemuno 
kraštą. Juos pateikia Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugija. Tie filmai rodomi ir 
kitomis progomis įvairių pa
saulio miestų kultūros cent
ruose, ambasadose Į ir pan. 
Draugijos rūpesčiu lietuviš
kas dokumentinis kinas dabar 
pasiekia jau 76 šalis.

Taigi mūsų respublikos ki
nematografininkų kūryba — 
vaidybinė, dokumentinė, 
mokslo populiarinimo — se
niai nebe svetima pasauliui. 
Neabejotina, kad sėkmė nė
ra laikina. Ji turės dar aukš
čiau pakilti.

Vytautas ALSEIKA

mų, ir vertėjų, kad galėtų 
mums laiku išversti reikia
mus kūrinius. O versti dar 
vis tiek reikės, ir nemažai. 
Beje, čia galima pabėdavoti, 
kad vertėjų, atskirų regionų 
literatūrų specialistų (pvz., 
prancūzų ir kt.) pas mus ren
giama dar nepakankamai.

Taigi 120 'tomų . šiandien 
yra tas optimalus vidurkis, 
kurį mes galime ir turime 
gražiai ir protingai išleisti. 
Tokia bus po 10 metų pirmo
ji ’ietuviškoji „Pasaulinės li
teratūros- biblioteka".

Pastaruoju metu „Bibliote
kos" leidybos klausimą de
taliai svarstė „Vagos" redak
cinė taryba. „Pasaulinės li
teratūros bibliotekos" redak
cinė taryba sprendė atskirų 
tomų sandarą, jų apipavida
linimą, numatė įvadų auto

„Faktas"

„Paskutinė atostogų diena'8

„Andrius'’

„Moteris ir keturi jos vyrai" Iš Vilniaus “Tiesa”

rius ir kt. Daug buvo kon
sultuotasi su atskirais spe
cialistais. Pagaliau paaiškėjo 
kai kurie tikslūs „Bibliote
kos" dalių duomenys.

Iš viso joje bus atstovau
jama 46 tautoms ir 252 rašy
tojams. Daugiausia vietos 
užims rusų, vokiečių, pran
cūzų, anglų, amerikiečių, se
noji graikų ir senoji romėnų 
literatūros. Lietuvių klasiki
nis palikimas sudarys 5 to
mus ir apims 12 autorių (K. 
Donelaitis, A. Baranauskas, 
Maironis, J. Janonis, Žemai
tė, J. Biliūnas, Vaižgantas, 
V. Krėvė, V. Mykolaitis-Pu- 
linas, A. Vienuolis, P. Cvir
ka, S. Nėris). J daugelį to
mų įeina po du ir daugiau 
autorių.

Vis dar ieškoma būdų bei 
medžiagų, kaip būtų galima 

„Biblioteką" išleisti geriau
siai, gražiausiai ir ekonomiš
kiausiai.

Paskutiniame „Bibliotekos" 
redakcinės tarybos posėdyje 
buvo patvirtintas, žinoma, 
vietomis dar preliminariai, 
tomų išdėstymas pamečiui. 
Kaip prisimename, „Bibliote
ką" sudarys trys serijos (li
teratūra iki XIX a., X1X a. 
ir XX a. kūriniai), leidžia
mos paraleliai. Daugiausia, 
beje, bus naujosios — ypač 
XX a. literatūros.

Redakcinė taryba jau pa
tvirtino 1986 m. ir 1987 m. 
leidinius. Čia matysime M. 
Lermontovą, F. Dostojevskį, 
V. Majakovskį, M. Solocho- 
vą, „Kalevalą", antikinį ro
maną ir pasakėčią, antikinę 
tragediją (Eschilas, Sofoklis, 
Euripidas), H. Fildingą, F. 
Rablė, V. Šekspyrą, F. Šile
rį, Dž. Bokačą, A. Mickevi
čių, V. Skotą, Solom Aleiche- 
mą, XX amžiaus dramą (B. 
Brechtas, L. Pirande.las, L E. 
ONilas ir kt.), Dž. Londoną,

UŽSIENIO REIKALŲ 
KOMISIJOS POSĖDIS

įvyko Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Užsienio 
reikalų komisijos posėdis. Jj vedė Užsienio reikatų^ko- 
misijos pirmininkas deputatas A. Laurinčiukas. Komisi
jos pirmininko pavaduotoju deputatai išrinko Adomaus 
ko rinkiminės apygardos deputatą, Lietuvos kultūrinių 
ryšių su tautiečiais užsienyje „Tėviškės" draugijos pre
zidiumo pirmininką Praną Petronj.

Komisija apsvarstė Užsienio turizmo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tarybos viršininko A. Petraičio 
pranešimą apie užsienio turistų priėmimą, turistinių iš
vykų j užsienio Šalis ruošimą ir užsienio turizmo res
publikoje plėtojimo perspektyvas.

Kalbėję deputatai ir kiti posėdžio dalyviai pažymėjo, 
kad nepaisant pablogėjusios tarptautinės situacijos, JAV 
administracijai atgaivinus šaltąjį karą, užsienio turizmas 
pasiliko stabilus, o mūsų Šalyje ir respublikoje jis turi 
tendenciją augti toliau. 1983 m. užsienio turistų skaičius 
į respubliką lyginant su 1982 m. padidėjo beveik dvigu
bai ir pasiekė per 19 tūkst. svečių, atvykusių iš 50 pa
saulio šalių. Didesnę svečių dalį sudaro socialistinių Ša
lių piliečiai: Vokietijos Demokratinės Respublikos, Bul
garijos Liaudies Respublikos ir kitų. Nemažai turistų 
buvo iš Vokietijos Federacinės Respublikos, Prancūzijos, 
Jungtinių Amerikos Valstijų ir kitų šalių.

Pastačius ir įrengus užsienio turistams skirtą „Lietu
vos“ viešbutį, dabar sudarytos tinkamos sąlygos svečiams 
priimti. Viešbutyje įrengta €50 vietų, maitinimo komp
lekse — 1200 vietų. Turistams rengiamos turiningos 
programos, aplankoma daug kultūros objektų Ir kultūri
nių renginių, svečiai supažindinami su respublikos pra
monės, žemės ūkio, mokslo ir kultūros laimėjimais.

Komisijos posėdyje pabrėžta, kad būtina gausinti už
sienio turistams skirtas pramogas, ' gerinti prekybos, 
transporto, komunalinio ūkio, aptarnavimo sferos dar
buotojų darbą. Buvo nagrinėjami tarybinio turizmo j 
užsienio šalis klausimai ir perspektyvinės užsienio turiz
mo plėtojimo problemos. *-

Deputatai taip pat apsvarstė Lietuvos TSR valstybi
nio Darbo raudonosios vėliavos ordino akademinio ope
ros ir baleto teatro direktoriaus — meno vadovo, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos deputato V. Noreikos ataskaitą 
apie teatro kolektyvo gastroles Švedijoje. Pažymėta, kad 
gastrolių metu, nuo vasario 4 iki kovo 22 d^ dvyli
koje Švedijos miestų buvo surengta 30 „Kopelljos" ba
leto spektaklių arba koncertinių programų. Tai faktiš
kai ilgiausia teatro užsienio gastrolių kelionė, kurioje 
dalyvavo didžiausias <aktorių kolektyvas. Trupės dalyviai 
turėjo susitikimus darbininkų kolektyvuose, Švedija— 
Tarybų Sąjunga draugijoje, buvo priimti daugelio muni
cipalitetų ir gubernijų vadovybių. Vilniaus baleto artistų 
gastrolės vyko labai sėkmingai, organizuotai, kiekvienas 
pasirodymas susilaukė plataus ir aukšto spaudos įverti
nimo.

Posėdyje kalbėjo deputatai N. Vadelšaitė, F. Strumi
las, R. Petrauskas, A. Cekutls, P. Petronis, Vilniaus m. 
Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas J. Pilkauskas.

Dalyvių kalbas apibendrino komisijos pirmininkas 
deputatas A. Laurinčiukas.

Posėdžio darbe dalyvavo ir įkalbėjo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorius J. Gu- 
reckas.

VYTAUTAS BURKAUSKAS

VASAROS MALONUMAI
IR RŪPESČIAI

Su saulėta vasara drauge atė
jo ir Ilgai lauktas maudymosi se
zonas —; puikus poilsio metas 
suaugusioms ir valkams.

Vasaros: maudymosi sezonas at
neša ne vien malonumų, bet ir 
nelaimių. Kaip tik šiuo metu at
skrieja daugiausia žinių apie tai, 
kad vandens telkiniuose tragiš
kai žūsta žmonės. Praėjusiais me
tais Kretingos rajone nuskendo 4 
suaugę ir valkas, užpernai — 6 
suaugusieji ir 6 valkai. Saulėtos 
dienos daug poilsiautojų sutrau
kia prie Kašučių ežero. Tačiau 
čia ne visuomet pasirūpinama 
skęstančiųjų gelbėjimo priemonė
mis, pasigendama visuomeninių 
gelbėtojų.

Bevelk su maudymosi sezonu 
prasideda ir moksleivių stovykla
vimo dienos. Label svarbu, kad 
moksleiviai visose stovyklose bū
tų mokomi plaukti, kad jie nesi
maudytų nepatikrintose, uždraus
tose vietose. Deja, kaip rodo 
praėjusių metų patirtis, ne visuo
met ir ne visur pasirūpinama 
moksleivių mokymu plaukti sto
vyklose. Kai kuriose stovyklose 
laikomasi opsldraudėliško princi
po: kad kas neatsitiktų, mokslei
viai neleidžiami arti vandens. O 
juk kiekvienoje stovykloje yra 
plaukimo vadovo pareigybė...

Respublikoje baseinų no per 
daugiausia, taigi kuo sumaniau^»

O'Henrį, Lu Sinį, J. Kavaba- 
tą, Z. Moricą, K. Capeką, 
K. Hamsuną, B. Bjernsoną. 
Lietuviškąjį tomą 1987 m. 
sudarys Žemaitės ir J. Biliū
no apsakymai, Vaižganto 
„Nebylys" ir V. Krėvės „Ra
ganius".

Numatyti „Bibliotekos" to
mų įvadų bei komentarų au
toriai. Tarp jų žinomi kultū
ros, mokslo, meno veikėjai 
— Just. Marcinkevičius, M. 
Sluckis, H. Zabulis, V. Kubi
lius, J. Lankutis, E. Cervins- 
kienė, E. Kuosaitė, E. Safro
nova ir kiti.

Artimiausių metų tomai 
ruošiami spaudai. Maždaug 
po metų bus paskelbta „Bib
liotekos" prenumerata. Rei
kia manyti, kad visuomenė 
dėmesingai sutiks pirmąją 
lietuviškąją „Pasaulinės li
teratūros biblioteką". Tiesą 
sakant, jau dabar nuolat tei
raujamasi ape ją, dar tebe- 
pląukia patarimai, pasiūly
mai.

Kazys AMBRASAS

Išnaudokime plaukimo pamokoms 
palankias vasaros dienas, kurios 
bus praleistos stovyklose.

KIAULE PO ĄŽUOLU
„Prancūzų kompozitorius Klodu 

Debiusi rašė, kad niekas savo 
muzikalumu negali prilygti saulė- 
lydžiui. Aš dar pridurčiau: kai 
besileidžiančios saulės spindulius 
matai pro aukštcllemenlų egHų 
kamienus..

Šias eilutes perskaičiau Kretin
goje, žvelgdamas j rajono „Švy
turio'8 laikraštį. Straipsnelio au
torius — šventosios girininkijos 
girininku R. Kviklys — skyrely
je „Gamta ir m«T dalijosi min
timis apie mišką. Jo apsaugą, 
apie žmogui telkiamą gamtos pa
laimą. Girininko rašinys pulsavo 
meile miškui, ir nejučia jslmlnė 
keli skeletal bei faktai: miestietis, 
tausojantis sveikatą, per metus 
turi bent 300 valandų praleisti 
gamtoje. Čia pailsėję, | namus su
grįžtame žvalūs, gerai nusiteikę 
einamo | darbavietę ir būnamo 
darblngesnl. Už tai mes dėkingi 
gamtai, saugome ją ir puoselė
jame. Bet ar visli..

Nemažai poilsiautojų gamtos 
prieglobsčiui, deja, kitaip atsidė
koję. Miškuose, laukuose, prie 
vandens telkinių ir pakelėse 
paliekamos tonos šiukšlių. Taip 
elgiasi ne tik poilsiautojai. Vis 
dar yra žmonių, besitaikančių J 
nuošalesnes gamtos vietas Iš
versti neperdirbtas gamybos at
liekas, nors «ž tai Ir baudžiama.

Kretingos rajono valstybinės 
gamtos apsaugos bei medžioto
jų ir žvejų draugijos skyriaus 
pateiktais duomenimis, Įsigud
rinta šiukšles su savanoriškosios 
gaisrininkų draugijos rajono ta
rybos tarnybiniais popieriais su
versti Daktarų miškelyje, K. Po
žėlos kolūkis Šiukšlynu pavertė 
seną žvyro karjerą Kretlngsody- 
je, gamybinėmis atliekomis už
terštas miškelis greta žvėrininkys
tės Ūkio, kilnojamoji mechani
zuota kolona statybos darbų at
liekas sustūmė j tvenkinj. Kur
paičių gyvenvietės grožĮ taip 
pat sudarkė ūkis, (rengęs sąvar
tyną tvenkinio apsauginėje zo
noje...

Pasitaiko, kad gamtos teršėjai 
lieka nepastebėti. Tuo tarpu 
šiukšles kuopti tenka tiems, ku
rių teritorija teršiama. Ir pikla, Ir 
apmaudu.

Taikliai yra pasakęs girininkas 
R. Kviklys: „Kai a! matau galiū
ną ąžuolą, man kyla noras nusi
imti prieš j| kepurę. O kai jo 
papėdėje thalaų pikniko liekanas 
— prisimenu pasakėčią apie kiau- 
lę .po ąžuolu". .

Arnoldas ČAIKOVSKIS
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DRAUGIŠKAS SUSITIKIMAS NAUJI SVEIKATOS RŪMAI KETURI MĖNESIAI

Nuotraukoje: Po susitikimo su Lietuvos KP ir respublikos vyriausybės vadovais [iš 
kairės] — LKP CK sekretorius L. Šepetys, “Vilnies” laikraščio vyriausiasis 
redaktorius S. J. Jokubka, “Laisvės” laikraščio direktorių Tarybos sekretorė N. 
Buknienė, Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius P. Grinkevičius. 
Amerikos-Rusijos instituto garbės prezidentė K. Karosienė, “Laisvės” laikraščio 
direktorių tarybos narė N. Ventienė, Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininkas R.
Songaila.

“Tėviškės” draugijos kvie
timu, Tarybų Lietuvoje vie
šėjo įžymūs pažangių lietu
vių organizacijų Jungtinėse 
Amerikos Valstijose veikėm 
jai: Amerikos-Rusijos insti
tuto garbės prezidentė K. 
Karosienė, “Vilnies” laikraš
čio vyriausiasis redaktorius 
S. Jokubka, “Laisvės” laik
raščio direktorių tarybos na
rė N. Ventienė ir “Laisvės” 
laikraščio direktorių tarybos 
sekretorė N. Buknienė.

Birželio 5 d. pažangiųjų 
užsienio lietuvių organizacijų 
atstovus priėmė Lietuvos 
KP Centro Komiteto pirma
sis sekretorius P. Griškevi
čius.

Susitikime dalyvavo Lie
tuvos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininkas R. >Songaila ir 
Lietuvos KP Centro Komite
to sekretorius L. Šepetys.

Jame taip pat buvo Lietu
vos KP Centro Komiteto už
sienio ryšių skyriaus vedėjas 
M. Sadovskis, Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdybos

Dvidešimtasis “Poezijos pavasaris”
Paskutinį gegužės savait

galį Lietuvoje vyko tradici
nis “Poezijos pavasaris”. Jau 
dvidešimtąjį kartą poetai su 
savo kūrybos posmais, ‘ su 
šios šventės emblema — tai
kos simboliu balandžiu ketu
rias dienas keliavo po gimtąjį 
kraštą. Galima pasidžiaugti, 
kad per du dešimtmečius 
“Poezijos pavasario” paukštė 
jau apskriejo visą Lietuvą. 
Šį kartą šventė buvo paskir
ta Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš hitlerinių grobikų 40- 
mečiui, lietuvių tarybinės 
poezijos pradininkų: Liudo 
Giros 100-osioms ir Salomė
jos Nėries 80-osioms gimimo 
metinėms. Reikia priminti, 
kad ir “Poezijos pavasario” 
idėja kilo minint S. Nėries 
60-metį.

Pirmieji poezijos posmai 
nuskambėjo senojo Vilniaus 
universiteto Auloje. Čia savo 
kūrybą skaitė šios mokyklos 
auklėtiniai Justinas Marcin
kevičius, Algimantas Balta
kis ir kiti lietuvių poetai, jų 
svečiai iš Rusijos, Baltarusi
jos, Ukrainos, Gruzijos, Ka
relijos. Įvyko taip pat susiti
kimai su miesto gamyklų 
darbininkais ir specialistais, 
su jaunimu.

Skambiausias šventės 
akordas, kaip ir ankstesniais 
metais, nuaidėjo Kaune. Ap
silankę miesto įmonėse ir or
ganizacijose, “Poezijos pava
sario” dalyviai, tūkstančiai 
kauniečių susirinko Lakštin
galų krantinėje netoli S. Nė
ries namo-muziejaus. Čia 
įvyko iškilmingas šventės 
atidarymas, buvo uždegtas 

pirmininkas, “Tiesos” laik
raščio redaktorius A. Lau- 
mičiukas, “Tėviškus” drau
gijos prezidiumo pirmininkas 
P. Petronis.

Draugas P. Griškevičius 
supažindino svečius su res
publikos partinės organizaci
jos veikla įgyvendinant 
TSKP XXVI suvažiavimo ir 
Lietuvos KP XVIII suvažia
vimo nutarimus, papasakojo, 
su kokiais laimėjimais respu
blikos darbo žmonės pasitin
ka šiemet sukankantį Lietu
vos TSR išvadavimo iš fašis
tinės okupacijos 40-metį ir 
Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-ąsias metines-, 
kurios plačiai bus pažymimos 
ateinančiais metais.

Pokalbyje buvo pabrėžta, 
kad pažangiųjų lietuvių orga
nizacijų veikla užsienyje tar
nauja taikos reikalui, kad ji 
padeda demaskuoti JAV ad
ministracijos agresyvų kur
są, kuriuo siekiama didinti 
tarptautinį įtempimą ir neža- 

aukuras. Kauno marių pakran
tėse aidėjo Salomėjos Nė
ries, Liudo Giros, Pauliaus 
Širvio eilėraščių posmai. Šil
tai kauniečių sutikti savo 
naujausias eiles skaitė da
bartiniai poetai, koncertavo 
“Ląliumų” liaudies choras, 
Kauno medicinos instituto 
kaimo kapela.

Kaune buvo apdovanotas 
ir dvidešimtasis poezijos pa
vasario laureatas. Juo tapo 
poetas Albinas Bernotas, ku
rio knyga “Nusigręžusi 
žvaigždė” pripažinta geriau
sia praėjusių metų poezijos 
rinktine. Vilkaviškio rajono 
S. Nėries kolūkis prizu už 
geriausius eilėraščius apdo
vanojo poetą Petrą Keidošių.

r Nuotraukoje: “Poezijos pavasario” dalyviai universiteto Serbievijaus kieme.
i , A. Sabaliausko nuotrauka

Algirdo Sabaliausko nuotr.

bojamas ginklavimosi varžy
bas. Draugas P. Girškevi- 
čius palinkėjo visiems lietu
viškosios emigracijos pažan
gaus judėjimo aktyvistams 
didelės sėkmės jų nelengva
me, bet tauriame darbe.

Svečiai padėkojo už gali
mybę dar kartą susipažinti 
su Tarybų Lietuvos laimėji
mais ir pareiškė, kad lietu
viškosios emigracijos pažan
gios organizacijos ir jų spau
dos organai nepagailės jėgų 
ir energijos kovoje už taiką, 
už ryšių su tėvų žeme stipri
nimą.

Draugas P. Griškevičius 
įteikė S. Jokubkai diplomą 
dėl Lietuvos TSR nusipelniu
sio žurnalisto garbės vardu 
su telkinio ir N. Ventienei 
“Darbo veterano” medalį.

K. Karosienei įteiktas Lie
tuvos TSR\žurr|alistų sąjun
gos valdybos* garbės raštas, 
N. BuknieneiX— “Tėviškės” 
draugijos prezidiumo garbės 
raštas. V. Petkevičienė

Taip pat paskirti kitų darbo 
kolektyvų prizai poetams ir 
skaitovams.

Šventės dalyviai su savo 
kūryba viešėjo Vievyje, 
Elektrėnuose, Panevėžyje, 
Mažeikiuose, Radviliškyje, 
Kapsuke. Čia jie susitiko su 
gamyklų darbįnirtkais, su 
kaimo žmonėmis, jaunimu. 
Baigiamasis vakąras buvo 
surengtas Vilniuje! Paveiks
lų galerijoje. “Poežijos pava
sario” laureatų eilių klausėsi 
visa Lietuva prie televizijos 
ekranų.

Daugelis skaitytojų šios 
šventės atminimui įsigijo al
manachą “Poezijoj pavasa
ris” su mėgstamų savo poetų 
autografais. J.JŽukauskas

Beveik tūkstantis žmonių 
kiekvieną rytą praveria pla
čias stiklines Vilniaus respu
blikinės klinikinės ligoninės 
duris. Tūkstantis žmonių — 
gydytojai, medicinos sese
rys, laborantės, sanitarės 
ir . . . medicininės elektroni
kos inžinieriai. Visi čia ateina 
bendram darbui, bendram 
tikslui: kad tūkstantis ligo
nių kuo greičiau pasveiktų, 
sustiprėtų, grįžtų namo savo 
šeimos, savo draugų džiaugs
mui.

Ši naujoji Vilniaus ligoninė 
pastatyta Lietuvos sosti
nės pakraštyje, netoli senųjų 
Verkių, gražios gamtos prie
globstyje. Važiuojant nuo 
Molėtų ar nuo Utenos, jau iš 
tolo švyti didingas šių svei
katos rūmų siluetas. Įvairių 
aukštų korpusai, galerijos, 
vidaus kiemeliai teikia pasta
tui lietuviško jaukumo, tarsi 
tirpdo tą keistą nerimo įspū
dį, kurį kiekvienam ligoniui 
kelia žodis “ligoninė”. Ir rū
mų viduje daug jaukumo ak
centų: ryškiaspalviai vitra
žai, nuotaikingos žymių daili
ninkų tapybos drobės. Daug 
gėlių. Budinčių seselių pos
tuose dar ir mielą akiai 
rankdarbį gali išvysti — stal
tiesėlę, takelį.

Čia yra terapiniai ir chirur
giniai skyriai, galintys vienu 
metu priimti 1000 ligonių, 
respublikinė konsultacinė po
liklinika, kurioje dirbantys 
aukščiausiosios kvalifikacijos 
specialistai suteikia per me
tus daugiau kaip). 300,000 
konsultacijų, čia tąip pat 
įsikūręs Vilniaus universite
to gydytojų tobulinimosi fa
kultetas. Atskirame flygely- 
je baigiamas įrengti respu
blikinis inkstų persodinimo 
centras. Šimtai palatų, kabi
netų, laboratorijų. Tikslaus 
jų skaičiaus, turbūt, nei pats 
šio pastato projekto autorius 
Lietuvos TSR liaudies archi
tektas E. Chlomauskas, nei 
vyriausiasis gydytojas Lietu
vos TSR iaudies gydytojas 
V. Žygas iŠ karto mums ne
pasakytų. Žinia, per dieną 
visko neapėisi . . . Funkcinės 
diagnostikos skyriaus vedėja 
I. Lasienė rodo distancinių 
konsultacijų kabinetą. Nedi
delis pultas, telefonai, kar- 
diografas . . Ištisą parą budi 
gydytojas ir medicinos se
suo. Specialios aparatūros 
dėka čia galima užrašyti 
elektrokardiogramą ligonio, 
esančio ir už kelių šimtų kilo
metrų. Žymūs Vilniaus kar
diologai — profesorius J. 
Rugienius, docentai S. Sut- 
kienė, V. Žvironaitė, A. Vi
dugiris ir kiti pagal telefono 
laidais priimtas kardiogra
mas čia konsultuoja sunkius 
ligonius, esančius Nemenči
nėje, Anykščiuose, Elektrė
nuose, Pasvalyje, Kupiškyje. 
Per' pirmuosius tris šių metų 
mėnesius suteikta pusantro 
tūkstančio tokių distancinių 
konsultacijų.

Net tris ligoninės aukštus 
užima kardiochirurginis cen-

Nuotraukoje: Naujoji Vilniaus respublikinė klinikinė 
ligoninė.

Nuotraukoje: Reanimacijos skyriaus palatoje prie ligonio 
[iš kairės] skyriaus vedėjas medięinos mokslų kandidatas, 
Alis Baublys, Vilniaus universiteto širdies ir kraujagyslių 
chirurgijos laboratorijos mokslinis bendradarbis Kęstutis 
Verseckas, skyriaus gydytojai Vaclovas Jurkuvėnas ir 
Vaclovas Beniušis.

Nuotraukoje: Distancinės diagnostikos kabineto [stovi] 
funkcinės diagnostikos skyriaus vedėja Irena Lasienė ir 
kabineto budinti medicinos sesuo Ramunė Bigelytė.

K. Jankausko nuotraukos

tras, kuriam vadovauja pro
fesorius A. Marcinkevičius. 
Čia atliekamos įgimtų ir įgy
tų širdies ydų operacijos, 
teikiama chirurginė pagalba 
ligoniams, sergantiems iše
mine širdies liga. Operaci
jos — sudėtingos ir sunkios. 
Bet nemažiau sudėtinga ir 
pooperacinė slauga. Šiai tar
nybai — kardiochirurginės 
reanimacijos skyriui — vado
vauja medicinos mokslų kan
didatas A. Baublys. Persi
rengę specialiais drabužiais, 
įeiname į vieną iš palatų. 
Tai — didžiulė salė. Žybsi 
aparatų skalės, displėjų ek
ranuose bėga ir bėga danty
tos kreivės, tyliai privažiuoja 
ir po kelių minučių vėl išslen
ka didžiulis kilnojamasis 
rentgeno aparatas. Ligoniai 
čia — tik trys. Po širdies

AUGA NAUJA ĮMONĖ
Rytinėje Klaipėdos dalyje 

iškilo įspūdingas pastatų 
kompleksas. Erdvioje statyb
vietėje išsirikiavo „Baltijos” 
žvejų kolūkio žuvies apdo
rojimo įmonės gamybinis ir 
administracinis-buitinis kor
pusai, 1500 tonų talpos šal
dytuvas, kiti statiniai.

— Naujos įmonės projek
tinis galingumas — 6 tonos 
karšto rūkymo žuvies per pa
mainą, — aiškina kolūkio 
pirmininko pavaduotojas sta
tybos reikalams Pranciškus 
Graznovas. — Joje per me
tus bus pagaminama du mi
lijonai sutartinių indelių 
šprotų.

Pagal suderintus terminus 
įmonė, kurios sąrhatinė vertė 
viršija keturis milijonus rub
lių, turi stoti rikiuotėn šių 
metų pabaigoje. Tačiau ge

operacijų. Tiek automatinio 
sekimo aparatų kreivės, tiek 
ir jų pačių nuotaika rodo: 
viskas klostosi gerai.

Aplankėme dar skyrius, 
kuriuose gydomos kraujo, 
inkstų, virškinimo sistemos, 
nervų ligos, apžiūrėjome fi
zioterapijos kabinetus ir pra- 
vėrėme duris, ant kurių už
rašyta “Skaičiavimo cent
ras”.

— Taip, taip, nesistebėki
te, — sako vyriausiasis gy
dytojas V. Žygas. — Be 
kompiuterių pagalbos tokia 
didžiulė medicinos įstaiga jau 
negalėtų gerai funkcionuoti. 
Elektroninė skaičiavimo ma
šina analizuoja ligonių srau
tus, “pataria” mums, kaip 
kuo geriau organizuoti visų 
tarnybų, Visų grandžių dar
bą. Vida Petrauskaitė

neralinis rangovas — Klaipė
dos statybos tresto pirmosios 
valdybos kolektyvas siekia 
įkurtuves surengti mėnesiu 
anksčiau. Šaldykloje jau su
montuoti įrengimai.

Spartą lemia gera rangovo 
ir subrangovinių organizaci
jų statybininkų drausmė, su
siklausymas, ritmingas me
džiagų tiekimas, konkreti už
sakovų parama. Pastarieji 
savo jėgomis pagamino įmo
nei nestandartines detales, 
atsiuntė į pagalbą talkinihkų 
ir mechanizmų. Damų ritmą 
statyboje užtikrina Mečislo
vo Šukio, Vytauto Dulebos 
ir kitos statybininkų briga
dos, sukaupusios didelę pa
tirtį pramoninių objektų sta
tyboje.

ELTA

ORBITOJE
SKRIDIMO VALDYMO 

CENTRAS. VI. 0. (TASS- 
ELTA). Pasibaigė ketvirtas 
kosmonautų Leonido Kizimo, 
Vladimiro Solovjovo ir Ole
go Atkovo darbo orbitoje 
aplink Žemę mėnuo.

Praėjusią savaitę p* gal 
skridimo programą buvo at
liekami geofiziniai ir astro- 
fiziniai .eksperimentai, me
dicininiai tyrimai, buvo iš
kraunamas transporto laivas.

šiandien kosmonautai to
liau dirba pagal geofizinių 
eksperimentų programą. Pa
gal okeanologų užduotis nu
matytos tiys kai kurių At
lanto ir Ramiojo vandenyno 
akvatorijų rajonų stebėjimų 
ir fotografavimo serijos.

Pagal medicinines kontro
lės rezultatus ir pranešimais 
iš orbitos, Leonido Kizimo, 
Vladimiro Solovjovo n Ole
go Atkovo sveikata ir savi
jauta gera.

Pilotuojamo komplekso „Sa
lint-7“ -- „Sojuz T-11” - 
,.Progres-22'' sistemos veikia 
normaliai.

INSTITUTUI —
NAUJI RŪMAI

Beveik po 12 tūkstančių 
žmonių kasmet pakelia savo 
kvalifikaciją Respublikinia
me liaudies ūkio specialistų 
tobulinimosi institute.

Dabar institutas keičia sa
vo adresą. Baltupiuose, Did
laukio gatvėje, iškilo nauji 
jo rūmai.

Juos suprojektavo Miestų 
statybos piojeklavimo insti
tuto architektas K. Pempė, 
pastalė „Vilniaus statybos” 
tiestas.

Balandžio 27 d. įvyko nau
jųjų rūmų atidarymas. Lie
tuvos TSR aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo mi
nistras H. Zabulis, Respubli
kinio liaudies ūkio specialis
tų tobulinimosi instituto di
rbk tonus R. Jonušas padėko
jo už gražią šventinę dova
ną, puikias mokymosi sąly
gas.

Atidarant naujuosius insti
tuto rūmus, dalyvavo Lietu
vos KP CK sekretorius A. 
Birzauskas, Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojai A. Cesnavi- 
čius ir V. Kazanavičius, 
respublikos /statybos mi- 
nisuas B. šėsplaukis, LKP 
Vilniaus miesto komiteto ant
roji sekretorė V. Klikūnie- 
nė, kiti atsakingi partiniai ir 
tarybiniai darbuotojai.

ELTA

PALANGOJE
VASAROS SEZONĄ 
PRADĖJUS

Palangos kurorte pradėtas 
vasaros sezonas. Tris die
nas vyko spalvingi dailės, muzi
kos Ir sporto renginiai. Skambė
jo pučiamųjų orkestrai, poilsiau
tojus sukvietė skulptūrų paroda, 
nauja gintaro darbų ekspozicija, 
meno saviveiklininkų koncertai. 
Visi susidomėję stebėjo žirginio 
sporto varžybas, kuriose rungty
niauta dėl „Gintarinės pasagos“ 
prizo. Vakarop „Trimitas“ pa
kvietė ant tilto | jūrą palydėti be
sileidžiančios saulės.

Sj vasaros poilsio sezoną mū
sų respublikos populiarusis ku
rortas sutiko dar gražesnis Ir jau
kesnis. Išsiplėtė poilsio bazės, po 
remonto svetingesnį lapo visuo
meninio maitinimo punktai, dieti
niai patiekalai gaminami ne tik 
sanatorijų, bet ir poilsio namų 
valgyklose. Birželiui (pusėjant lyg 
tyčia atvėso. Tuo mieliau svečiai 
lanko baseiną su patildytu jūros 
vandeniu. Atvykusiųjų paslau
goms — masažo ir gydytojų ka
binetai, fizloteropinės procedūros. 
Kviečia po apylinkes pasidairyti 
apžvalgos ratas, pasivažinėti eik
lūs žirgai su karietomis. Sutvar
kytos ir sutvirtintos audrų Išdras
kytos kopos, atnaujinti žalieji 
plotai Ir gėlynai. Miesto tvarky
mo darbams buvo pakviesti visi 
palangiškiai, kad kiekvienas pa
dirbėtų ne mažiau kaip dešimt 
valandų.

AR ROKAI!!
Kurorto vlsuomenlnfty etgėnlza- 

cijų Iniciatyva botanikos parkas 
paskelbtas sveikatos parku ir ja
me griežtai uždrausta rūkyti. Apie 
tai poilsiaujantiems Palangoje 
primena ir perspėjimo ženklai. 
Ateityje numatoma plėsti zonas, 
kur bus draudžiama rūkyti.

Si iniciatyva kilo palaikant So
čio gyventojų kovą su blogais 
Įpročiais. Sočio miesto vykdomo
jo komiteto sprendimu rūkyti už
drausta viešose susibūrimo vie
tose, įstaigose, jmortėse, autobu
sų stotelėse... Specialistų stebė
jimai parodė, kad kolektyvuose, 
kur nėra rūkančiųjų, geresnė dar
bo kultūra. Norintys, bet nesuge
bantys atsikratyti žalingo įpročio, 
siunčiami j pslchoneurolcgljos 
dispanr***i knr atitinkamai qydo- 
ml. Arnoldas ČAIKOVSKIS
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Nuotraukoje: Groja Joensu miesto suomių akordeonistų 
ansamblis.
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Nuotraukoje: Baigiamasis koncertas.
V. Gulevičiaus ir A. Sabaliausko nuotraukos

Kaip ir kasmet pavasarį, 
Vilniaus senamiesčio kieme
liuose vyko liaudies muzikos 
festivalis “Skamba skamba 
kankliai”. Si savotiška liau
dies gegužinė turi senas išta
kas. Jei prieš pusę amžiaus 
ir ar anksčiau jaunimas pa
vasarį rinkdavosi priemiesčio 
miškuose, kad revoliucinė
mis dainomis pareikštų savo 
protestą prieš socialinį ir 
nacionalinį beteisiškumą, sa
vo ryžtą kovoti už liaudies 
laisvę ir laimę, tai dabartinės 
gegužinės, persikėlusios į se
nuosius sostinės kvartalus, 
įgavo naują turinį — jos sim
bolizuoja tautų draugystę ir 
kovą už taiką. Tai parodo 
išaugęs festivalių populiaru
mas, jų dalyvių gausumas. Iš

FAKTĄ KOMENTUOJA SPECIALISTAS

MIEGOJO. 20 METŲ
Letargo — liguistos būsenos, primenančios miegą, —r 

nuo seno domina gydytojus. Dv idešlmt(l) metų užmarštyje 
Dnepropetrovsk  o gyventoja Nadežda Lebedlna. „Izvestljų" 
pondentas kreipėsi į Dnepropetrovsk© medicinos Instituto 
ligų katedros vedėją, profesorę Viktoriją MIRTOVSKAJĄ 
prašė papasakoti apie savo pacientės iiklmą.

— Gerbiama profesore, skaity
tojai nepaliauja domėtis Dnepro- 
petrovsko {vykiu. Paskutinį laiš
ką gavome prieš kelias dienas..

— O, jeigu jūs žinotumėt, 
kiek laiškų iš visos šalies ir 
iš užsienio ateina mano adre
su! Per vienuolika metų, pra
ėjusių nuo N. Lebedinos pa
budimo, jų susirinko 200 tūks
tančių! Džiaugiuosi, nors da
bar, šiuo interviu galėdama 
atsakyti jų autoriams.

— Ar žino med clna daug!<:» 
tekio l’go letargo miego atvejų?

— Vienintelį tiki 4 dvide
šimties metų letargo miego 
atvejį aprašė akademikas I. 
Pavlovas. Tiesa, retkarčiais 
šmėkštelėdavo pranešimai 
spaudoje, tačiau jų patvirti
nimų medicininėje literatūro
je man neteko sutikti. Taigi 
nė kiek neperdedant atsitiki
mas su N. Lebedina pagil 
miego ilgumą unikalus.

... 1953 metais 33 metų 
Nadežda pajuto nedidelį ne
galavimą. Išvakarėse ji va
žiavo į gimtąjį kaimą aolan- 
kyli mamos ir persišaldė. Po 
savaitės ji staiga užmigo, bet 
miegojo ir sekančią, ir trečią 
dieną... Visi bandymai pri
kelti ją iš užmaršties buvo 
nesėkmingi. Ligonę teko mai
tinti zondu, į jos orga
nizmą įvesdavo būtinas 
maisto medžiagas. Šioks toks 
pagerėjimas atėjo po pusant
rų metų, bet miegas tęsėsi. 
Po keturių metų Nadeždos 
mama įkalbėjo gydytojus iš
rašyti dukrą iš klinikų ir išsi
vežė ją į savo kaimą.

Slinko metai, tačiau ligonė 
tebemiegojo. Mūsų speciaiis- 

įvairių Lietuvos miestų ir 
rajonų į šventę atvyko dau
giau kaip dvidešimt etnogra
finių ansamblių, kaimo kape
lų. Atvažiavo svečių ansam
bliai iš kaimyninių Latvijos 
ir Baltarusijos, iš Moldavijos 
ir Gruzijos, iš tolimosios Baš
kirijos. Atvyko svetelių ir iš 
užsienio — Suomijos Joensu 
miesto, kuris yra susigimi
niavęs su Vilniumi. ,

Festivalio metu senamies
čio kiemuose dainavo ir šoko 
Lietuvos Mokslų Akademijos 
ir kaišiadoriškis liaudies folk
loro ansambliai, moldavų 
dainų ir šokių liaudies an
samblis ir kiti kolektyvai. O 
pabaigoje dideliam koncertui 
visi sugužėjo į aikštę prie 
Meno darbuotojų rūmų.

mįslės 
išbuvo 
kores- 
nervų 
Ir pa-

tai ne kartą lankėsi ligonės 
šeimoje, apžiūrėdavo pacien
tę. Ir iš naujo įsi'.ikinclavo: 
biologiniai procesai o:gan:z- 
me vyksta normaliai. . .

— Enciklopedija tvirtina, kad 
letargo priepuoliai paprastai ky
la netikėtai ir taip pat netikėtai 
baigias!. Matyt, taip buvo Ir su 
Nadežda Lebedlna?

— Iš giminaičių pasakoji
mų paaiškėjo, kad ligos išva
karėse N. Lebedina pergyve
no nervinį sukrėtimą. Tai iš
ties galėjo tapti letargo pnę- 
žaslfmi, bet kada ji nubus, 
spėti niekas nesiryžo. Ligonė 
jau galėjo valgyti pati, bet 
darė ji tai grynai mechaniš
kai. Mūsų klinikose pasitai
kydavo pacientų, kurių mie
gas užtrukdavo tris—penkias 
dienas. Teko stebėti mergai
tę, kuri letargo būsenoje iš
buvo keturiasdešimt parų, o 
vėliau grįžo į normalų gyve
nimą. Su N. Lebedina buvo 
kitaip.

Tik 1973 metais giminaičiai 
ėmė pastebėti, kad ji tarsi 
reaguoja, kai šalia jos kalba
ma apie mamos ligą. Vėliau 
jie pasakojo, kad jiems ne 
kartą atrodė tarsi Nadežda 
miegodama pergyvena dėl se
nutėlės mamos sveikatos. 
1973 metų, liepos pirmą die
ną senoji moteris mirė. Atsi
sveikinti su ja į trobą suėjo 
artimieji, kaimynai. Ir tą 
liūdną valandą Nadežda atsi
merkė. Atsimerkė pirmą kar
tą po dvidešimties metų! . .

— Kaip atrodė ji, grįždama | 
sąmoningą gyvenimą?

— Mes pastebėjome daug 
nuostabių dalykų. N. Lebedi-

f*

TRUMPAI APIE PHILADELPHIEClUS
Prieš dešimtmetį ir dar 

anksčiau Philadelphijoje 
Laisvė turėjo didelį būrį ge
rų veiklių draugų kurie reng
davo parerįgimus, pikn 
daug žmonįų lankėsi lai

elno,
Vii-

eiklą

ščius 
’ašy-

nesi- 
ijos. 
augų 
, ne

ikus; 
švie

čiu rengimuose, daug moterų' 
ir vyrų juose dirbdavo, 
stengdamiesi uždirbti p 
laikraščiams Laisvei ir 
niai išleidinėti.

Apie philadelphiečių v 
didelę dalį informacijos para
šydavo į mūsų laikra 
Juozas Kazlauskas; pasi 
davo “Pregresas” ir kita p.

Dabartiniu laiku visai 
girdėti iš Philadelph 
Daugumos veiklių dr 
nebėra, daugelis išmirė 
beliko kam veikti. Laįsvės 
korespondentas Juozas 
lauskas jau atšventė 90 Metų 

Dėkui, 
mano 
.uris 
širdį 
šlai-

Kaz-

jubiliejų. Jis rašo: 1 
jums už užuojautą, 
liūdesio dienomis, k 
skaudžiai prislėgė mano i 
ir sielą. Esu vienišas na: 
tis, be žmonos ir draugų

Kai įvyksta toki nuoty 
kiėk jaunesnio amžiaus žmo
gui — tai jaunas dar 
daugiau atsparumo, gal 
voti. Bet kuomet žrr 
praslenkia 90 metų, 
viskas klostosi kitaip.

Juozas toliau rašo:

kiai,

turi 
ko- 

ogui 
tubmet

štus

Juo- 
i

Daug 
skaitau ir rašau . . . Neži
nau, kas ir kada mano rą: 
skaitys . . .”

Gerbiamasis drauge 
zai, tavo rašomos korespon
dencijos iš Philadelpl 
veiklo 
visų laifeviėęių skaitomos 

 

drauge Juozai, būtų ir 
rašomi atsi

ijos 
būdavo įdomioms ir 

Tai 
tavo

inimai, rašiniai 
įdomūs, ne tik čia Ameriko
je, bet ir Lietuvos žmonėms. 
Juk Philadelphijoje prasidėjo 
pažangusis judėjimas! Pnila- 
delphijoje 1916 m. buvo 
suorganizuota Lietuvių Ųite- 
ratūros Draugijos 10-oji 
pa. Gimusi LLD kuopa 
rado minėtame mieste
mingai veikiančią LSS 1 
kuopą ir savaitraštį K 
kuris skleidė socialist 
įdėjas.

Abiejų kuopų klasi

tuo
jau 

sėk-

ovą, 
nes

niai

bu-

ga-

Jai 
susilaikyki su 

ote-

tik 
iku- 
lsa-

' ..»vevi- 
ibsą. 
bflse-

nos psichinė būsepa 
vo visiškai normali. Jai įrįžo 
kalbos dovana, ji puikiai 
siminė, kas su ja atsitiko, iki 
letargo miego. Tačiau Cit su 
didžiausiu vargu Nadežda 
Įėjo patikėti, kad tiek metų 
ji praleido - užmarštyje, 
sunku buvo 
mintimi, kad suaugusi nii 
ris, kuli kalbėjosi su ja, 
duktė Valia. Ir pažino j« 
iš rando nuo nudegimo,Ji 
šio dukrai iš vaikystės, 
biau už viską paveikė tė j 
zija ir skridimai į kosni

— Vadinasi, Iš letargo 
nos N. Lebedlna Išėjo vldškal 
sveika?

— Iš pažiūros pagal savo 
metus ji netgi atrodė jau: 
ne. (Bet judėti negalėjo. Spręs 
kite patys: šitiek laiko n 
dantį Aštuonis mėnesius 
Lebedina praleido ligoninėje, 
išėjo gydymo vitaminaisAkur
są, užsiiminėjo gydomąja 
nastika. Mylinti gyvėn 
veikli, greit ji, kaip bedi 
binėjo ją ilsėtis, šoko į 
galbą auklėms ir medicinos 
seserims. Neabejotina, ir 
prisidėjo prie to, kad pac 
tė palyginti greit adaptaVosi. 
Su džiaugsmu sutiko du 
ištekėjimą, 

pri-

nes-

eju- 
N.

gim
imą, 
kal-
pa-

tai 
ien-

cros 
anūkės gimimą. 

Dabar Nadežda gauna pensi- 
s.

la M

•mos 
čios

ku- 
dina

ją, dukrai paskirtas ‘ bute
— Ir vis dėlto, kas šukei 

rėlSklnį?
— Visų pirma išsiaiškinki

me, kas yra letargas. Žinoi 
trys priežastys, sukėliau 
šią būseną. Dvi iš jų susiju
sios su rimtomis ligomis, 
riomis, laimei, N. Lebe 
neserga. Greičiausiai tu ime 
,, isterinio letargo" atvejį. 
Nervinis sukrėtimas priv< 
mūsų pacientę 'giliai užir 
ki^as sukrėtimas grąžino 
sąmonę.

ertė 
igti.

O. DZIUBA 
„Izveštijčs"

“LAISVĖ”

tikslai buvo vienodi. Laikui 
bėgant Philatįelphijoj skir
tingose miesto^ dalyse sukur
ta dar ir 4-oji kuopa. Sėk- 
mingesniam Visuomeniniam 
darbui tos kuopos sudarė 
bendrą veikimo komitetą, 
kuris koordinavo visą veiklą. 
Lietuvių Literatūros Draugi
jai kadaisia priklausė V. 
Kapsukas, V. Tauras, J. 
Šukys ir kiti žinomi kairio
sios srovės lietuviai veikėjai.

Dar 1960 metais 10-oji 
kuopa buvo jau gana veik
li — turėjo 40 narių. Tais 
metais LLD 10-osios kuopos 
valdybą suda'rė: E. Bekam- 
pienė — organizatorė; J. 
Kazlauskas — protokolų sek
retorius; R. Merkis — fin. 
sekr.; F. Valentą — iždinin
kas.

Po antrojo Pasaulinio karo 
Philadelphijos draugai su
rengdavo didžiulius piknikus 
ir parengimus. Iš New Yorko 
nuvykdavome didžiuliais 
autobusais, suvažiuodavo 
šimtai žmonių. Visi Philadel
phijos aktyvūs LLD kuopos 
nariai sušilę dirbdavo steng
damiesi išlaikyti LLD ir mū
sų laikraščius. Visada matė
me dirbančią visą R. Merkių 
šeimą, P. F. Valentus, J. 
Kazlauską ir daug kitų vei
kėjų.

Juozas Kazlauskas dirbo 
ne tik parengimuose bet nuo
lat parašydavo apie parengi
mus Laisvei ir Vilniai.

Sumažėjus veikėjų skaičiui 
nebeišgalėjo surengti tų ma
sinių parengimų nei piknikų.

A. P. Ramanauskai, 
Kingston, Pa. įsigijo namą ir 
didelį sodą. Per kelis metus 
vasaros laiku Ramanauskų

PRIEŠ 9 METUS ŽUVO J. BERNOTAS
Birželio-June 23 d. suėjo 9 

metai, kai nelaimingai žuvo 
progresyvių lietuvių judėji
mo veteranas Jurgis Berno
tas.

J. Bernotas pragyveno 
dirbdamas siuvėju, priklausė 
kriaučių .unijai-profsajungai 
ir joje aktyviai veikė.

Kuri laiką buvo ir “Lais
vės” bendrovės tarybos di
rektorium. Buvo ir Lietuvių 
Namo bendrovės direkto
rium, o Walteris Keršulis 
buvo prezidentas, gi Jurgis 
Bernotas buvo ir viceprezi
dentas. Prieš 9-erius metus 
Laisvės namas buvo gerai 
užlaikomas, nes visi direkto
riai gerai dirbo.

J. Bernotas su “Laisvės” 
laikraščio redaktorium Anta
nu Bimba buvo artimi geri 
draugai, abudu mėgėjai žu
vauti. Kai atsirasdavo kiek 
laisvo laiko nuo įtempto dar
bo abu važiuodavo į Rock
away ant tilto pakvėpuoti 
jūros tyrų orų ir mesdavo 
meškeres į vandenį pagauti 
žuvį. Dažnai žuvininkų lai
vais išplaukdavo į jūrą ir 
pagaudavo didelių žuvų. Tai 
buvo jųdviejų maloniausiais 
sportas.

Prieš 9 metus, birželio 23 
d. A. Biniba buvo labai 
užimtas “Laisvės” laikraščio 
reikalais. J. Bernotas nuva
žiavo žūklio laimės pamėgin
ti. Vietoj laimės — tą dieną 
įvyko skaudi nelaimė! Nuvy
kęs prie Rockaway tilto, no
rėjo pereiti per kelią į kitą 

LAKE RONKONKOMA, N. Y.

MIRUS

Mary Adams-Žvirblienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės dukte

rėčiai Nelei Ventienei ir jos šeimai bei velionės 
sūnums ir jų šeimoms.

HELENA ir ROBERTAS FEIFERIAI
St. Petersburg, Florida

sodyboje draugai philadel- 
phiečiai pas juos surengdavo 
piknikus, ir iš visos apylin
kės suvažiuodavo didelis bū
rys žmonių.

A. Ramanauskui mirus, 
žmona sodybą pardavė. Vėl 
susidarė sunkumų susirasti 
vietą, kurioje būtų galima 
suvažiuoti renginiams.

R. Merkio sūnūs Al. Mer
kis Philadelphijos priemies
tyje įsigijo pora namų ir 
sodą; viename iš tų riamų 
įrengė salę, kurioje galėjo 
sutalpinti 60 žmonių, ir ten 
buvo rengiami piknikai.

Viename tų piknikų daly
vavo Pranas Ulevičius; jis 
buvo atvykęs į Ameriką 
rinkti medžiagos apie Ameri
kos lietuvių pažangiųjų isto
rinę veiklą; tuo tikslu buvo 
nuvykęs ir į Philadelphiją 
susipažinti su veikėjais.

Labai gaila, kad P. Ulevi
čius tada sunkiai susirgo. 
Grįždami namo į New Yor- 
ką, parsivežėme ir Praną, o 
kitą dieną išlydėjome į Lietu
vą. Už keleto dienų gavome 
liūdną žinią, kad — Pranas 
Ulevičius mirė!

I

Kol dar buvo sveikas ir 
gyvas Al. Merkis prisisodi
nęs pilną mašiną atvažiuoda
vo į New Yorką, į Laisvės 
renginius.

Širdingai sveikinam Juozą 
Kazlauską, sulaukusį 90 me
tų amžiaus, o jam linkime 
geros sveikatos ir pergyven
ti tą liūdną nelaimę.

Prašome, jai dar turite 
LLD 10 kuopos protokolu 
knygą, ir savo rašomus atsi
minimus prisiųsti.

P. Venta

tilto pusę. Tuo momentu 
pilnu greičiu važiavo polici
jos mašina, ir J. Bernotą pri
trenkė. Skubiai nuvežtas į 
ligoninę, neatgavęs sąmonės 
ligoninėje ir mirę.

Paliko žmoną Uršulę našlę, 
dukterį Aldaną Bernotaitę- 
Katinienę, žentą Joną Kati
ną, anūkus ir daug draugų.

Buvo visiems draugams di
delis nuostolis, ne tik arti
miesiems ir veikėjams, nete
kus gero žmogaus. P. V.

Mirė
Benediktas Banis

Birželio 18 d. Kennedy Me
morial ligoninėje, Cherry 
Hill, N. J. Aiirė Benediktas 
Banis, jr., 82 m. amžiaus.

Prieš šešias savaites kris
damas susižeidė klubą, ir 

‘ nuo to jau neatsigavo.
Banis į JAV atvyko 1922 

m. Trumpai pagyvenęs Phi
ladelphia, Pa. persikėlė į 
New Jersey.

Visą savo gyvenimą buvo 
Laisvės skaitytoju.

Liko žmona Eleonora, sū
nus Benedict, Jr., duktė 
Martha ir penki anūkėliai.

Laisvės redakcija ir admi
nistracija Banio šeimai reiš
kia giliausią užuojautą.

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

Y
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EKSKURSIJA I 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

SUGRAŽINS
Šventyklą sichams

New Delhi. — Indijos vy
riausybė ; paskelbė, kad ka
riuomenė, dalyvavusi Amrit
sar Golden Temple apgulime 
ir kovose prieš sichus, pasi
traukia ir sugrąžins šventyk
lą sichams. Federalinės vy
riausybės žygis prieš sichus 
vis dar diskutuojamas pačio
je Indijoje, ypač Punjabe, ir 
pasaulyje, kur gyvena sichų. 
Amerikos sichai netrukus 
šaukia savo kongresą, kuria
me nutars, kaip toliau kovoti 
prieš Indijos vyriausybę, sie
kiant sichams autonomijos 
Punjabo valstijoje.

BRIEFS
Dr. Erhard Eppler, leader 

in both the Social Democra
tic Party and the Protestant 
Church of West Germany 
spoke to a gathering of New 
York peace activists at Ri
verside Church and accord
ing to Riverside Church Dis
arming Notes he said: 
“There will be no subsiding 
of activities until the missiles 
disappear. The deployment 
of the Pershing II and cruise 
missiles will not be the end 
of the peace movement but 
the beginning of a new phase 
for the peace movement.

• • •
They say for much of the 

past 37 years, since the 
United States detonated ato
mic bombs over two Japa
nese cities, hardly anyone 
except government officials, 
scientists and military stra
tegists paid much attention 
to the arcane details of 
nuclear weaponry, deter
rence and arms control.

But in the ’80s, books on 
nuclear war have become 
best-sellers; voters have ap
proved resolutions calling 
uį)on Wąshington and Mos
cow to freeze production of 
nuclear arms, and citizens’ 
groups have openly chal
lenged their government’s 
nuclear policies.

It’s as if large numbers of 
Americans have awakened 
to the realization that this 
country’s strategy for sur
vival in the nuclear age must 
be determined by more than 
a handful of officials in 
Washington.

• • •
Alan Rodhazer from 

Brooklyn, New York, writes

Stockholm. —Čia posė
džiaujančioje Europos nusi
ginklavimo konferencijoje 
pasklido žinia, kad Igor An
dropov, neseniai mirusio Ta
rybų Sąjungos vadovo Juri
jaus Andropovo sūnus, at
stovavęs TSRS, yra paskir
tas TSRS ambasadorium 
Graikijoje.

San Salvador. — Žmogaus 
Teisių Komisija pirmą sykį 
posėdžiavo su kariuomenės 
atstovais ir diskutavo likimą 
apie penkių tūkstančių din
gusių žmonių, kurie buvo 
valdžios saugumo agentų su
laikyti.

in his letter to the editor of 
New York Post:

In 1980 candidate Ronald 
Reagan promised he would 
reduce corruption and waste 
in the federal budget. Now 
the government is paying 
$31 for 8-cent nails. Is milita
ry waste exempt?

• • •
It was a pleasure to have 

G. Zimanas," well known 
Lithuanian journalist and ac
tivist to visit us in New 
York. He left June 18th. 
Juozas Grigutis, who atten
ded United Nations sessions 
here, left at the same time.

• •
Today, our country and 

the world may be as close to 
the nuclear brink as they 
have ever been.

Today, we are more deep
ly involved in illegal, unde
clared wars — in Central 
America, in the Middle 
East — than we have been 
at any time since Vietnam.

• • •
Good old summertime is 

here. People are taking trips 
to the country, to the sea
shore, and traveling to diffe
rent places and cities to visit 
friends, to see the country 
and enjoy the change from 
the winter routine.

Anne Yakstis, well known 
activist, LDS secretary for 
over 40 years and the treas
urer at present, and also a 
regular correspondent to 
LDS popular paper “Tiesa” 
has done a lot of traveling 
including visiting Lithuania. 
Good health and energy to 
Anne to continue her impor
tant activities. Bse




