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73-IEJI METAI

Nikaragva ruošiasi 
savo pirmiesiems 

rinkimams
Managva. — Kalbėdamas 

daugiau kaip 150 tūkstančių 
miniai, susirinkusiai paminė
ti penktųjų sandinistų revo
liucijos metinių, vyriausybės 
koordinatorius Daniel Orte
ga Saavedra pareiškė, kad iš 
dalies bus nuimti nepaprasto 
stovio suvaržymai rinkimi
nės kampanijos metu.

Rinkimai, pirmieji po Sa- 
mozos diktatūros nuvertimo, 
Nikaragvoje įvyks šių metų 
lapkričio 4 d. Kadangikrašto 
saugumui tebegraso Ameri
kos remiami partizanai, nepa
prastos padėties stovis nega
li būti pilnai nuimtas. Kovo
se su partizanais ligšiol yra 
žuvęs 7,391 gyventojas.

Daniel Saavedra Ortega 
pažadėjo, kad rinkiminės 
kampanijos metu kandida
tams bus leidžiama keliauti 
po visą kraštą, šaukti susi
rinkimus ir kalbėti bei rašyti 
atvirai apie viską, išskyrus 
gynybos klausimus.

Tuo tarpu prez. /Reagan, 
kuris iš naujo siekia, kad 
JAV Kongresas patvirtintų 
$21 milijoną Centrinės žval
gybos remiamai kovai prieš 
sandinistus, jau iš anksto 
tuos rinkimus pasmerkė ir 
pareiškė, kad šiuo metu Ni
karagvoje “laisvės esama 
mažiau nei prieš penkerius 
metus”. O tada, kaip žinia, 
kraštą valdė diktatorius So- 
moza. Prez. Reagan dabar 
Nikaragvą kaltiną dalyvau
jant ir narkotikų kontraban
doje.

Šį ir kitus kaltinimus Orte
ga atrėmė, tardamas, kad 
Amerika ir jos remiami par
tizanai, siekiantys nuversti 
revoliucinę vyriausybę, yra 
atsakingi už tai, jog buvo 
įvestas nepaprastas stovis. 
Taigi dabar “nereikia būti 
demagogais ir antidemokra- 
tais”, kalbėjo Ortega. O kai 
dėl kaltinimų narkotikų kon
trabandoje, tai Ortega juos 
pavadino dar vienu nauju 
prez. Reagano administraci
jos prasimanymu kampanijo
je prieš Nikaragvą.

Hong Kong. -+| Lankyda
masis čia naujai išrinktasis 
Panamos prezidentas Nicolas 
Ardito Barleta, kuris perims? 
valdžią šių metų spalio mė
nesį, pareiškė, kad su prez. 

‘ Reaganu jis diskutuosiąs an
tro kanalo reikalus. \

Jis aiškino, kad Japonija ir 
Amerika studijuoja galimy
bes naujam kanalui iškasti, 
nes vienas Panamos kanalas 
negali patenkinti susisiekimo 
reikalavimų.

)

Lagos. — Nigerijos užsie
nio reikalų ministras Ibrahim 
Gambari pranešė, kad buvęs 
susisiekimo ministras Uma- 
huru Dikko bus teisiamas už 
korupciją. Tai tas pats Dik
ko, kurį liepos 5 d. britų 
policija rado dėžėje, kai ji 
buvo vežama pakrauti į lėk
tuvą, skrendantį į Nigeriją. 
Britai jį išlaisvino ir suėmė 
asmenis, susietus1 su jo pa
grobimu. Dikko pasilieka D. 
Britanijoje.

ATOSTOGAUSIME
“Laisvė” neišeis rugpjūčio 

3 ir 10 dienomis. Tas savai
tes bus mūsų atostogos. Pra
šome visų skaitytojų tai įsi
dėmėti.

Geraldine Ferraro 
daro istoriją

Demokratų viceprezidentinė kandidatė Geraldine Ferraro 
[viduryje] Washingtone prie Kongreso rūmų entuziastingai 
sutinkama moterų kongresmanių.
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Washington. — New Yor-f 
ko kongresmanė. Geraldine 
Ferraro, Kurią demokratai 
patvirtino savo kandidate vi
ceprezidento postui, kartu su 
kandidatu į prezidentus Wal
ter Mondale, pagal viešosios 
opinijos įstaigų duomenis sa
vo populiarumu Amerikoje 
eina lygiomis su prezidentu 
Reaganu ir viceprezidentu 
George Bush.

Spauda ir TV tvirtina, kad 
tai esą dėka to, kad Geral
dine Ferraro yra pirmoji mo
teris, vienos didžiųjų partijų 
pastatyta kandidate, ir kad 
tai esanti naujovė, kurios 
Amerikos žmonės jau seniai 
laukia.

Net ir pats prez. Reagan, 
anądien kalbėdamas savo 
spaudos konferencijoje, pri
pažino, jog tai esantis “logiš
kas žingsnis’ ir gal net pavė
luotas, no^s jis tvirtino, kad 
jos kritikavimas prezidento 
socialinių programų ir kiti 
užsipuolimai neturį pagrin
do. '

Tuo tarpu, praėjus pradi
nei susijaudinimo bangai, pa
ti kongresmanė Ferraro pra
dėjo rimtai rengtis rinkimi
nei kampanijai, kuri jau pra
sidėjo, kai ji tik sugrįžo iš 
demokratų konvencijos į sa
vo ramų kongresinį distriktą 
Queens dalyje.

Liepos 24 d. ji buvo nuvy
kusi į Kongresą ir entuzias
tingai sutikta. Ją nariams 
pristatė Kongreso spykeris 
ir jos šalininkas Thomas P. 
O’Neill Jr., o ji trumpoje 
kalboje prisiminė savo sėk
mes ir nesėkmes per tą 
laikotarpį, kai ji tapo kon- 
gresmane prieš šešerius me
tus. Šiuo metu ji jau tęsia 
savo trečią kadenciją.

Apie 30 kongresmanų savo 
kalbose gyrė demokratų 
žingsnį, parenkant moterį 
kandidate į viceprezidentus. 
Jų tarpe buvo vienuolika de
mokračių kongresmanių. Ge- 

ro žodžio Geraldine Ferraro 
susilaukė ir iš vyrų kongres- 

’manų, gyrusių ją už jos su
gebėjimus ir kvalifikacijas.

Demokratas Stephen J. 
Solarz, iš Brooklyno, papasa
kojo Kongresui, kad jis bu
vęs užjūryje tuo metu, kai 
paskelbta apie jos nominavi- 
mą. Esą pasaulio spaudos 
pirmieji puslapiai sumirgėjo 
pranešimais kartu su jos ir 
Mondale fotografijomis. Jis 
pabrėžė, kad ta žinia turinti 
daug prasmės net ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasau
lio moterims. K

Panašiai apie reikšmę 
Amerikos ir pasaulio mote
rims kalbėjo tą pačią dieną 
Jungtinėse Tautose JAV am
basadorė Jeane J. Kirkpat
rick. Korespondentams pa
reiškė, kad ji apsidžiaugė, 
išgirdusi apie nominavimą, ir 
dabar džiaugiasi visą laiką. 
Klausiama, ar ji balsuosianti' 
už ją, paaiškino, kad ji esanti 
įsipareigojusi balsuoti už 
prez. Reagano bloką.

Kad ir registruota demo
kratė, ji šiuo metu yra Rea- 
ghno kabinete. Ji, beje, da
rys pagrindinį pranešimą 
apie JAV užsienio reikalus 
būsimoje respublikonų kon
vencijoje, kuri nominuos 
Reaganą su Bush sekančiai 
kadencijai. /

New Delhi. — Perorgani
zuodama savo ministrų kabi
netą, premjerė Indira' Gan
dhi, šalia savo pareigų, dar 
prisiėmė ir nauja^ —- užsie
nio reikalų ministro. Buvusį 
užsienio reikalų ministrą Na- 
rasimha Rao ji paskyrė vi
daus reikalų ministru ir pa
vedė rūpintis įstatymo ir 
tvarkos palaikymu, ypač at
kreipiant dėmesį į Pumjab ir 
Assamo valstijas, kur pasta
ruoju metu buvo kilę, nera
mumų dėl įvairių priežasčių. 
Ateinančiais metais Ihdijoje 
laukiama visuotinių ^nkimų.

Pasibaigė Britų 
dokerių streikas

London. — Pasibaigė de
šimt dienų streikas, supara- 
lyžavęs visą D. Britanijos 
prekybą, pasiekus susitari
mo tarp unijų ir Uostų darb
davių nacionalinės sąjungos.

Unija davė parėdymą savo 
nariams sugrįžti į darbą net 
nelaukiant sutarties ratifika
vimo. Streikas buvo prasidė
jęs liepos 10 d., protestuo
jant dėl to, kad British Steel 
Corporation ėmė naudoti 
neunijinę darbo jėgą, pa
kraunant geležies krovinius. 
Unijos nariai šiuos pakrovi
mus boikotavo, solidarizuo
dami su angliakasiais, kurie 
jau trečias mėnuo streikuoja, 
protestuodami prieš valdžios 
ketinimus uždaryti pelno ne- 
nešančias anglies kasyklas.

Dokerių streikas buvo pa
lietęs 90 uostų ir sulaikė apie 
75% visos D. Britąnijos im
porto-eksporto prekybos. 
Tūkstančiai tonų vaisių ir 
daržovių sugedo sunkveži- 
muose. Prancūzija žada iš 
britų ieškoti kompensacijos 
už savo nuostolius.

Paris. — Prancūzas Pierre 
Pflimlin, 77 metų amžiaus, 
ilgametis Prancūzijos vy
riausybės narys ir paskutinis 
premjeras )1958 m., kai prez. 
De Gaulle atėjo į valdžią, 
išrinktas Europos parlamen
to pirmininku. Jus visą savo 
gyvenimą yra darbavęsis už 
Europos valstybių ryšių stip
rinimą. Parlamentas jokios 
galios neturi, tik simbolišką.

Washington. — Grįždamas 
iš Europos, kur ieškojo drau
gų ir finansinės pagalbos, 
Salvadoro prez. Jose Napo
leon Duarte lankėsi čia ir 
susitiko su prez. Reaganu. 
Jis kaltino Nikaragvos revo
liucinę vyriausybę ir Kubą 
už ginklų siuntimą Salvadoro 
sukilėliams.

Tarptautinė liuteronų
konvencija Vengrijoje
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Vengrijos sostinėje Budapešte prasidėjo Septintoji Liute
ronų Pasaulinės Federacijos konvencija. Vaizdas iš atidary
mo: kairėje Federacijos prezidentas Josiah Kibirą, iš 
Tanzacijos, ir pirmininkas Johannes Hanselmann, vid., iš 
Fed. Vokietijos. Dešinėje sekretorė. *

Budapest. — Liepos 23 d. 
čia prasidėjo dvi savaites 
užtruksianti tarptautinė Liu
teronų Pasaulinės Federaci
jos konvencija. Šaukiama 
kas ;š$šęri metai vis skirtin
gose pasaulio šalyse, ji dabar 
pirmą sykį vyksta socialisti
nio bloko valstybėje. Vengri
joje esama apie pusės milijo
no liuteronų. Federacijai pri
klauso 97 bažnytinės bend- 
ruoąnenės visame pasaulyje.

Konvencija prasidėjo pa
maldomis, kuriose dalyvavo 
apie 10 tūkst. žmonių ir

Lenkija mini savo nepriklausomybės 
40 metų sukaktį

Varšuva. — Lenkijos sei
mas (parlamentas), atžymė
damas respublikos 40 metų 
sukaktį, paskelbė amnestiją, 
kuri palies politinius ir kri
minalinius nusikaltėlius. Pir
mieji kaliniai jau išleisti į 
laisvę, o visi turės būti išleis
ti į laisvę trisdešimties dienų 
laikotarpyje. Politinių kali
nių esama 652, o kriminalinių 
skaičius siekia iki 35 tūkst.

Politinių nusikaltėlių tarpe 
yra ir buvę uždarytosios So- 
lidarnošč unijos veikėjai ir 
net jų vadai, kurie pereitą 
savaitę buvo pradėti teisti už 
savo nelegalią veiklą.

Ši amnestija betgi yra są
lyginė ta prasme, jog tuo 
atveju, jei paaiškėtų, kad pa
leistieji dvejų metų laikotar
pyje vėl pradėtų savo politi
nę veiklą, byla prieš juos 
būtų atnaujinta. Amnestija 
liečia ir tuos, kurie savano
riškai išeis iš pogrindžio ir 
prisistatys valdžios orga
nams.

Apie amnestiją plačiai kal
bėjo respublikos vadovas 
gen. Wojciech Jaruzelski, 
pabrėždamas, kad ji paskelb
ta humanitariniais sumeti
mais, nes susistabilizavusi 
padėtis krašte leidžianti tai 
padaryti. Tačiau jis įspėjo, 
kad tas aktas nebūtų laiko
mas valdžios silpnumo ženk
lu.

Savo kalboje parlamentui 
gen. Jaruzelski pabrėžė, kad 
Lenkija pergyvenusi ekono
minę blokadą, tačiau atmini
mas apie nepatikimus part
nerius, kaip JAV ir Prancū
zija, pasiliksiąs ilgesniam lai
kui.

Čia jis turėjo galvoje JAV 
ir kitų Vakarų šalių uždėtas 
ekonomines sankcijas, kai 
Lenkijoje buvo paskelbtas 
karo stovis 1981 m. gruodžio 
mėn. JAV iš dalies sankcijas 

kurios buvo transluojamos 
per vengrų TV.

Konvencijos darbotvarkė
je, šalia bažnyčios ir tikinčių
jų reikalų, yra punktų, lie
čiančių pasaulio taikos, rasiz
mo ir žmogaus teisių klausi
mus. Konvencija taip pat 
turės nuspręsti ir klausimą 
dėl suspendavimo dviejų Pie
tų Afrikos bažnyčios bend
ruomenių, kurias sudaro bal
tieji. Jie kaltinami už Preto- 
rijos vyriausybės rasinės dis
kriminacinės politikos rėmi
mą.
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Lenkijos vadovas gen. Wojciech Jaruzelski, dešinėje, 
Varšuvos aerouoste pasitinka Tarybų Sąjungos premjerą 
Nikolajų Tichonovą [kairėje], atvykusį į Lenkijos nepri
klausomybės 40 metų sukakties minėjimą.
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karo

nuėmė, kai karo stovis buvo 
panaikintas, bet pilnos sank
cijos dar tebėra galioje. Ir 
tik dabar, po amnestijos, ti
kimasi, kad JAV ir 
šalys padarys kokių 
ekonominių lengvatų.

Nors tuojau pat po 
stovio panaikinimo JAV lei
do skraidyti Lenkijos lėktu
vų linijos “Lot” čarteruo- 
tiems reisams, bet draudimo 
skraidyti nuolatiniam susi
siekimui nenuėmė. Taip pat 
tebegalioja draudimas; JAV 
finansuojamiems moksli
niams mainams. JAV dar te- 
beblokuoja Lenkijos priėmi
mą į Monetarinį Fondą, yra 
nutraukusi vyriausybinius 
kreditus pirkti maistui ir 

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI ATSISAKO 
DALYVAUTI VYRIAUSYBĖJE

t-

Paris. — Prancūzijos ko
munistų partija, ankstyves
nėje respublikos vyriausybė
je turėjusi keturis kabinete 
narius, atsisakė dalyvauti 
naujoje vyriausybėje, kuriai 
vadovauti prez. Francois 
Mitterrand pakvietė ekono
mistą Laurent Fabius.

Partija savo atsisakymą 
motyvuoja tuo, kad socialis
tų vadai laikosi ekonominės 
politikos, vedančios prie dar
bų sumažinimo ir pramonės 
sunaikinimo.

Savo sprendimo Komunis
tų partija pasiekė Centro 
Komiteto posėdyje, po susi
tikimo su busimuoju premje- 
ru\Jjaurent Fabius, kuris ir 
dabar partijai siūlė keturias 
ministrų vietas. Ligšiol 
Prancūzija buvo vienintelė 
JAV alijantė, turėjusi komu
nistų atstovus savo vyriau
sybėje.

Nepaisant užimtos pozici
jos, Komunistų partija pa
reiškė, kad ji save laiko 
Prancūzijos parlamento kai
riojo sparno didžiuma ir (ret
karčiais galės parlamente pa
remti naujosios vyriausybės 
/politiką.

Nors valdžios sluoksniai 
tvirtina, kad mažai kas pasi
keis komunistams nedaly
vaujant vyriausybėje, bet 
prisibaiminama komunistų 
įtakos, kurią jie turi didžiau
sioje Prancūzijos.darbo uni
joje — Generalinėje Darbo 
Federacijoje. Ši unija veikli 
savo demonstracijomis ir 
protestais.

Tuo tarpu naujai sudary
toji Prancūzijos socialistinė 
vyriausybė jau paskelbė, kad 
nuo ateinančių metų suma
žins pajamų ir socialinio ap-

kitokiem gaminiams bei nėra 
atstačiusi Lenkijai vadinamo 
“most-favored-nation treat
ment” prekyboje, kuriuo 
Lenkija naudojosi iki 1982 m.

Savo kalboje seimui gen. 
Jaruzelski daug vietos skyrė 
Lenkijos nepriklausomybės 
40 metų sukakčiai paminėti. 
Tame minėjime, tarp užsie
nio svečių, buvo ir Tarybų 
Sąjungos premjeras Nikolaj 
Tichonov.

Gen. Jaruzelski peržvelgė 
Lenkijos keturių dešimčių 
metų pasiekimus įvairiose 
gyvenimo srityse ir pareiškė 
padėką Tarybų Sąjungai už ; 
brolišką pagalbą, suteiktąją 
atsistatant iš karo griuvėsių.

rūpinimo mokesčius 8 pro
centais.

“Šie sumažinimai nėra ko
kia išimtis, bet tęsinys mano 
septynerių metų prezidenta
vimui”, aiškino prez. Mitter
rand. Anksčiau buvusi ma
žiausiai apmokestinta valsty
bė, socialisto Mitterrand val
dymo laikais nuo 1981 m. 
Prancūzija buvo pasukusi 
diametrališkai priešingu kur
su.

Y

PirmąSan Salvador.
sykį nuo 1980 m. čia per 
radiją buvo perduotas pasi
kalbėjimas su sukilėlių vadu. 
Pasikalbėjimą padarė telefo
nu katalikų radijo korespon
dentas su Guillermo Ungo, 
viešinčiu Panamoje. Ungo 
yra demokratinio revoliuci
nio fronto vadas. Frontas 
yra dalimi Farabundi Marti, 
kurį sudaro penkios sukilėlių 
grupės, šiuo metu kovojan
čios su Salvadoro vyriausy
be. Ungo pareiškė, kad ko
vos bus tęsiamos ligi vyriau
sybė sutiks besąlyginiai tar
tis.

Harare. — Ian Smith, bu
vęs Rodezijos premjeru prieš 
ateinant juodųjų valdžiai ir 
šaliai pasivadinant Zimbabve 
vardu, paskelbė, kad į savo 
vadovaujamą politinę partiją 
jis dabar priims visus, nepai
sant rasės, spalvos ar tikėji
mo. Buvusią respublikonų 
partiją jis dabar pavadino 
Zimbabvės konservatorių są
junga. Jis taip pat kreipėsi 
paramos į juoduosius, kurie 
priešingi Zimbabvės premje
ro Roberto Mugabės vyriau
sybės užsimojimams padary
ti Zimbabę vienos partijos 
valstybe.
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Kas ką rašo ir sako
DRAUGŲ ESTŲ ŠVENTĖ

Pažangiųjų Amerikos estų 
laikraštis “Uus Ilin” (“Lais
vas pasaulis”) ne$ėniai pami
nėjo savo 75-eri^| metų su
kaktį. Estų Amerikoje yra 
nepalyginamai mažiau, negu 
lietuvių, įr jų spauda čia, 
žinoma, negali lygintis j su 
lietuvių, tad “Uus Ihii” yra 
mažo formato mėnesinis laik
raštis. Bet to laikraščio istori-

nosi. Taigi, “kvislingas” reiš
kia išdavikas, tarnaujantis 
svetimiems užkariautojams. 
Tad, kaip galima būti “tauti
niu kvisling”? Raila tikriau
siai į tai negalėtų atsakyti. 
Juk, jeigu toks kvislingas 
kaip Kubiliūnas būtų turėjęs 
“visuomeninį užnugarį” ir tas 
užnugaris būtų kvislinginis 
(tokių mažų grupuočių, ku
rias galima būtų apibūdinti

Liaudis atsikratys Reagano!
Demokratų partijos suvažiavimas parodė, kiek mūsų 

šalies liaudyje yra sukaupta karčių jausmų prieš prezidentą 
Reagan. Visi vadovaujantys demokratų lyderiai, viens po 
kito, pabrėžė kad Reaganas nesirūpina žmonių gerbūviu, 
kad jis yra turčių ir pelnagrobių tarnas, kad jam nerūpi 
senosios kartos ir ligonių sunkus gyvenimas, jog jis 
nesirūpina,^ kad jaunoji karta turėtų pilnas galimybes siekti 
mokslo. Virš viso jis buvo kaltintas, kad jis nesirūpini 
taikos reikalais, nenori derėtis su TSRS, nenori taikingoj 
išeities Centralinėje Amerikoje ir t. t. ,

Štai keli apie Reaganą išsireiškimai, padaryti Demokratų 
partijos suvažiavime San Francisco, Cal.—

Demokratų kandidatas į prezidentus Mondale:
“Prezidentas Reagan laikosi nuomonės, kad Amerikos 

ganiališkumą galima rasti korporacijų štabuose ir ištaikin- 
guose turčių privatiniuose klubuose . . .”

Senatorius Ted Kennedy:
“Reaganas nori balansuoti biudžetą atimdamas mediciniš

ką pagalbą iš lovose gulinčių senelių pacientų . . .”
Kandidate į viceprezidentus Geraldine Ferraro:
“Ponas Reaganas yra žmogus be širdies.’’
(Ferraro anksčiau išsireiškė, kad Reaganas nėra geras 

krikščionis, nes tik žmogus, kuris užjaučia kitus, turi teisę 
tokiu vadintis.).

New Yorko gubernatorius Čuomo:
“Amerikos žmonės nepasitiki Reaganu; jis jiems nesako 

teisybės . .
Juodasis kandidatas JAV prezidento vietai Jessie 

Jackson;
“Reaganas nori grąžinti šalį į 19-ąjį šimtmetį. Mes jam to 

neleisime. Mes norime žygiuoti j 21-ąjį šimtmetį. . .
Demokratų partijos suvažiavime Reagano rolė, Republi- 

konų partijos dešiniojo sparno rolė, buvo gan teisingai 
apibūdinta. Nuomonės, kurias praeityje kėlė tik kairiečiai, 
rado savo atgarsį San Francisce.

Suvažiavimas buvo gan skirtingas nuo praeitųjų. Visų 
pirma — pirmasis didelis laimėjimas, tai, kad moterys šiuo 
kartu sudarė delegatų daugumą o . viena jų, Ferraro, 
nominuota į šalies viceprezidentus. Antras žingsnis pir
myn, tai, kad negrai buvo atstovauti skaitlingiau, negu bet 
kada praeityje (jie sudarė apie 20% delegatų) ir jų vadovas 
Jackson pasakė vieną pagrindinių kalbų. Jo kalba buvo 
tokia ugninga, tokia nuoširdi, tokia kovinga, kad daugelyje 
delegatų ji net sukėlė ašarų. Trečias žingsnis, kad darbo 
unijos vėl, kaip Roosevelto laikais, buvo stipriai atstovau
tos — spėjama, kad kiekvienas ketvirtas delegatas buvo 
unijistas. Prie to pridėkime jaunų delegatų skaičių, 
ispaniškai kalbančius delegatus, indėnus ir kitas mažumas, 
ir mes pamatome, kad laikai, kuomet profesiniai politikie
riai (daugumoje balti vyrai) viską nutardavo, nuėjo 
praeitin ir niekad negrįš. ’ .

Mintys, kurios buvo keliamos demokratų suvažiavime, 
mums, pažangiesiems žmonėms, ne naujiena. Mes jau 
seniai konstatavome, kad Reaganas yra vienas labiausiai 
antiliaudiškų JAV prezidentų, o, kad jis savimi, perstato 
pavojų pasaulinei taikai, laipsniškai įsitikina visas pasaulis.

Kokie šansai, kokios galimybės yra dabar jo atsikratyti? 
Kaip galima užtikrinti, kad po lapkričio rinkimų labiau 
demokratiška, labiau humanistinė, labiau taikinga vadovy
bė bus JAV priešakyje? Daug kas priklauso nuo registravi
mosi.

Apskaičiuojama, kad šalyje yra net keliolika milijonų 
jaunų žmonių, kurie turi teisę balsuoti, bet dar neužsiregi
stravo; tų jaunų žmonių dauguma balsuotų prieš Reaganą. 
Apskaičiuojama kad šalyje dar yra apie 6 milijonai juodų 
balsuotojų, kurie dar neužsiregistravo (nors daugiau jų 
registruota negu bet kuomet praeityje) — jie didžia 
dauguma balsuotų prieš Reaganą. Taipgi manoma, kad 
faktas, jog demokratai nominavo moterį į viceprezidentus, 
sukėlė nemažai entuziazmo moteryse ir demokratams 
laimės nemažai balsų. Beje, įdomu, kad Ferraro nominavi- 
mas sutiktas dideliu pasitenkinimu ir vyrų daugumos, 
kurie jaučia, kad tuomi padaryta pažanga, kuri pasitarnau
ja visiems, ne tik moterims.

O O O
Geraldine Ferraro gimė italų imigrantų šeimoje Queens 

rajone, New Yorke. Jos tėvas, darbininkas, mirė dar jai 
jaunai esantį o motina, sunkiai dirbdama, ją išaugino ir 
išmokslino. į

Ferraro yra darbo žmonių dukra, katalikė. Nors ji turi 
nemažai progresyvių nusistatymų, ji turi pilną savo 
kongresinės srities konservatyvių vidurinės klasės žmonių 
pasitikėjimą. Net jos nusistatymas už aborcijų legalizavimą 
to nepakeičia. Demokratai tikisi, kad jos nominavimas 
palenks į jų pusę nemažai korfservatyviai galvojančių 
gnigrantų, kurie kitaip būtų balsavę už Reaganą.

Kitaip sakant, formuojasi galinga koalicija, ir yra vilties, 
kad dabartinė administracija bus ^šluota. Komunistų 
partijos generalinis sekretorius taip apibūno padėtį:

“Atėjo momentas, kuomet visi sąjūdžiai, kurie įeina* į 
antireaganistinį liaudies frontą, turi nusileisti nuo konven
cijos aukščių ir įsijungti į realistinės kasdieninės veiklos 
kovas už reaganizmo nugalėjimą. Nuo šios dienos iki 
lapkričio mėnesio liaudies jėgos turi vieną vyriausią siekį ir 
užduotį — nugalėti reaganizmą. Liaudies jėgos turi padėti į 
šalį visus pasidalinimus, ypatingai antraeiliais klausimais. 
Liaudies jėgos turi greit įsisavinti pačios koalicinės 
politikos taktiką.’’

ja, kaip visų darbininkiškųjų 
svetimkalbių laikraščių Ame
rikoje, ilgas ir garbingas.

Norėdama pagerbti “Uus 
Hm”, Estijoje išeinantis laik
raštis “Kodumaa” (“Tėviš
kė”) pašventė didesnę dalį 
savo liepos 4 d. numerio tai 
sukakčiai. “Kodumtfa” pir
mas puslapis papuoštas “Uus 
Hm” numerių reprodukcijo-, 
mis. Toliau numeryje paduo
ta išsami to laikraščio istori
ja, įvertinimai, atsiminimai. 
Perspausdintas vienas eilė
raštis, pavadintas Toolisau, 
kas reiškia “Darbininko dai
na”. Eilėraščio autorė yra 
Ilse Merkson-Bimbienė.

Kaip žinia, draugė Bimbie- 
nė 1938-40 ir 1945 metais re
dagavo “Uus Hm”. Nors jos 
glaudžiausi ryšiai dabar yra 
su mūsų laikraščiu ir lietu
višku judėjimu, ji tebepalai
ko ryšius su estais ir bendra-
darbiauja “Uus Hm” pusla
piuose. i į.

Bronys Raila “Akiračiuo
se” (kovo m. 1984) taip rašo:

“Naciai net nesurado sau
vertingesnio ‘tautinio’ kvis- 
lingo’ Lietuvoje”.

Pasakyta tvirtai ir drūtai, 
lyg niekas kitas neatsimena 
tų ne taip jau tolimų laikų. 
Nebuvo — ir tiek. Bet kaip 
su Kubiliūnais, Plechavičiais 
ir panašiais? B. Raila štai 
kaip samprotauja:

“Tokie nebuvo net ir gen. 
P. Kubiliūnas ar jo ‘darbo 
tarėjas’ Jonas Paukštys, ka
dangi jie neturėjo jokio vi J 
suomeninio užnugario, nie
kieno neremiami, nei įgalioti, 
buvo tik pakviesti tarnauto
jai Generalbezirk Litauen 
administracijoje [in Stadt 
Kauen]. Tarp kitko, mūsų 
pogrindžio spauda nuolat 
juos smerkė.”

Railos galvosena; pilna vi
sokių išsisukinėjimų. Kas 
per sutvėrimas i yra “tautinis 
kvislingas”? Norvegijos 
Kvisling, iš kurio pavardės 
išaugo tas žodis, buvo atvi
ras išdavikas, tarnavęs na
ciams, kuomet kuone visa 
norvegų tauta jiems prieši-

kaip “kvislinginius užnuga
rius” buvo vienur kitur 
Europoje, pavyzdžiui, Olan
dijoje, Slovakijoje, Kroatijo
je, dalinai Prancūzijoje.4 Bet 
ir ten kvislingai nebuvo “tau
tiniai”, — juk, jeigu jie būtų 
darbavęsi už savo tautas, tos 
tautos nebūtų su jais atsį 
skaičiusios kaip atsiskaitė; 
Prancūzijoje, pavyzdžiui, bu
vo du tokie žymūs kvislingai: 
maršalas Petain ir buvęs 
premjeras Pierre Lavai. Pir
masis dėjosi šalies gelbėtoju, 
antrasis atviriau stojo už 
hitlerinę “Naująją Europą”. 
Abu, be abejo, būtų labai 
norėję, kad juos būtų pripa
žinę “tautiniais” — bet pran
cūzų tauta patupdė Petainą į 
kalėjimą, o su Lavaliu dar 
aršiau atsiskaitė.

Nesąmonė sakyti, kad to- 
kiė lietuviški kvislingai kaip 
Kubiliūnas neturėjo jokio vi-
suomeninio užnugario. Tau
ta, liaudis, žinoma, atmetė 
juos, bet juk buvo politiniai 
judėjimai, kurie tvirtai stojo 
kvislingų užnugaryje, nors 
ne visuomet su jais identifi-
kavosi. Kaip paneigti faktą, 
kad bent dalis tautininų, jų 
atšaka voldemarininkai, ir 
dalis krikščionių demokratų 
savimi perstatė kolaborantiš- 
ką-kvislinginį frontą? Juk 
Kaune spausdinami lietuviš
ki laikraščiai nacinės okupa
cijos metu šaukė lietuvių 
jaunuomenę padėti naciams 
laimėti karą prieš Tarybų 
Sąjungą, kas reiškia, ir prieš 
Vakarų sąjungininkus, JAV 
ir Britaniją.

Raila sako:
“Sukiliminė laikinoji vy 

riausybė, kuri, pasinaudoda
ma kilusio Vokietijos-SSSR 
karo sudarytom aplinkybėm, 
mėgino de facto ir formaliai 
atrungti suverenumą ir val
stybinę nepriklausomybę, 
buvo labai laikina, nes nie
kur nesutiko pasiduoti Rei
chui.”

Naciai nepašalino “laikino
sios vyriausybes” nes ji 
jiems priešinosi. Toli to — ta 
vyriausybė sveikino Vokieti
jos armiją, siūlė jai visą gali-

Nikaragvos sukaktuvės
Prieš penkerius metus, 1979 m. liepos 19 Nikaragvos 

liaudis, vadovaujama Sandinistinio Nacionalinio Išsilaisvi
nimo Fronto, nuvertė Sątnozos diktatūrą, kuri per 
dešimtmečius šalį etigė. Sanio^os diktatūra buvo Jungtinių 
Valstijų remiama, ir ji savimi perstatė vieną labiausiai 
reakcinių režimų Lotynų Afc&erikoje. Per penkerius metus 
nuo revoliucijos Nikaragvos liaudis atsiekė didžiulius 
laimėjimus: panaikintas badas, smarkiai sumažintas kūdi
kių mirtingumas, einama prie beraštingumo likvidacijos,^
keliama apšvieta, gerinamas neturtingųjų valstiečių, taip 
vadinamų kampesinų, gyvenimas ...

Sandinistihis frontas (nuo Sandino, ankstyvesnio kovoto
jo už laisvę) nėra vienalyti^ politiniai: į jį įeina socialistai, 
komunistai, radikalai,) gailesnieji liberalai, pažangūs krikš
čiony s-demokratai. Tai iš tikro platus liaudies frontas. Kad 
Nikaragvoje egzistuoja dėmokratija, aišku kaip ant delno 
visiems, kurie supranta originalą to graikiško žodžio 
prasmę: demokratia, liaudies valdžia.

Atrodytų, kad pasdulis'turėtų simpatizuoti Nikaragvos 
žmonių užmačioms, dargi padėti jiems jų pastangose 
pasiekti geresnio gyvenimo. Dauguma pasaulio šalių, 
įskaitant ir kai kurias,;kapitalistines (Prancūziją, Meksiką ir 
t. t.) draugingai atsineša link sandinistiųio režimo, jau 
nekalbant apie socialistines šalis, kurios Nikaragvai 
paramos ranką ištiesia. Bet Jungtinės Valstybės, Reagano 
diriguojamos Jungtines Valstybės, ne tik rodo aršų 
priešingumą^ Nikaragvos liaudies režimui, bet aktyviai 
karinėmis priemonėmis, per taip vadinamus “kontra” 
samdinius, vis tebebando Nikaragvą sabotuoti: Hondūro ir j 
Gvatemalos rubežių srityje JAV palaiko dešimtis tūkstan
čių to Mkontrų”, kurių didelė dalis yra buvę Samozos 
sekėjai. 4

Prieš tą apgaulingą, pusiau slaptą intervenciją nuolat 
kovoja pažangieji Amerikos žmonės. Dabar tą opoziciją 
aiškiau išreiškė demokratai. Tai žymus posūkis JAV 
viešojoje nuomonėje, kuris su laiku paveiks JAV politiką.

mą pagalbą, džiūgavo dėl 
Lietuvos patekimo po “Di
džiojo Reicho” globa ir t. t. 
Bet naciai ją pašalino, nes, 
tikėdami, kad jie tikrai ir 
lengvai laimės prieš Tarybų 
Sąjungą, jie jautė, kad jiems 
nereikia pagalbos iš “atsili
kusių litauerių,” iš “žemaitiš
kų klumpių” kaip jie juos 
pravardžiavo. Ta laikinoji 
vyriausybė jiems tik maišėsi 
po kojomis su savo reikalavi- 
mėliais apie suverenitetą, 
vėliavas, herbus, pripažini- 
mus ir t. t. Naciai jiems 
paprastai pasakė: “Esate 
mūsų ideologiniai prieteliai, 
tad kovokite šalia mūsų, o 
visokiems menkniekiams 
mes neturime laiko ...”

Vokiečiai paleido-ignoravo 
tą susidarusią laikiną vyriau
sybę ir dėl kitos priežasties: 
krašte atsirado nemenkas 
skaičius labiau tiesioginių 
kvislingų, kurie buvo pasi
rengę tarnauti okupantai, 
tūpčioti aplink juos kaip šu
niukai, nereikalaudami nei 
suvereniteto nei savos vėlia
vos —- viso ko jie norėjo, tai 
gero atlyginimo, šiltų viete
lių ... Iš kokių politinių 
partijų atėjo tie tarnai be 
nugarkaulių? Aišku, iš tų 
pačių “tautinių” grupių, iš 
kur atėjo “laikinoji vyriausy
bė”.

Raila taipgi apsilenkia su 
tiesa sakydamas, kad: “Tarp 
kitko, mūsų pogrindžio spau
da nuolat juos smerkė.” 
“Juos”, reiškia Kubiliūnus ir 
jo plauko atvirus kvislingus. 
Ar iš tikro smerkė? Kas ta 
‘(‘pogrindinė spauda” apie ku
rią kalba Raila?

1 Ta buržuaziniai nacionalis
tinė spauda nacių okupuotoje 
Lietuvoje buvo pusiau-lega- 
lė, ne pogrindinė. Kuomet 
dalykai fronte pradėjo eiti 
blęgyh, naciai okupuotose te- 
ritėrijose pradėjo vesti įman
trią politiką: Iš vienos pusės 
jie naudojo, kaip naudojo iš 
pat pradžios, labiausiai pa
klusnius kvislingus, iš kitos 
pusės leido kitiems profašis
tiniams elementams vystyti 
savo veiklą, įskaitant spau
dą, kurioje anie irgi ragino 
gyventojus kovot šalia vokie
čių, bet taipgi statė vokie
čiams kai kuriuos reikalavi
mus. Toks “pogrindis” vokie
čiams buvo parankus, nes jis 
atitraukė kai kuriuos tikrus 
patriotus nuo tikro, efekty- 
viško anti nacinio-pogrin- 
džio.

Raila sako, kad ta laikina 
vyriausybe “neišdavė mūsų 
tautinių interesų ir nesuter- 
šė Lietuvos vardo. ”

Priklauso kaip galvojama. 
Jeigu galvojama kaip Raila, 
kad tarnauti okupantui visa-J 
me kame esmėje, bet purkš
tauti ir reikalauti garbinges
nio pripažinimo, reiškia neiš
duoti tautinių interesų, tai 
vienas dalykas. Bet mes gal
vojame, kad lietuviškų na
cionalistų veikla vokiečių 
okupuotoje Lietuvoje buvo 
pražūtinga lietuvių tautai. 
Kas abejoja, kad, jeigu na
ciai būtų laimėję, kaip tai 
geidė lietuviški profašistai, 
Lietuvos vardas kaip krašto 
jau seniai būtų, buvęs ištrin
tas, kad žemėlapiai žymėtų 
miestus “Memel”, “Kauen”, 
kad visa sritis būtų žinoma 
kaip Ostlandas, kad lietuviš
kos kultūrinės įstaigos jau 
būtų seniai pranykusios, kad 
nei kalbos nebūtų apie lietu
viškas mokslų akademijas, 
Universitetus, literatū
rą? ... Nejaugi Raila to 
nežino? Nejaugi to nežino už 
jį jaunesni ir budresni “Aki
račių” redaktoriai?

DELIS, VII. 17. (TASS- 
ELTA). Indijos vyriausybė 
priėmė nutarimą atidėti lie
pos 18 d. numatytą Indijos ir 
Pakistano užsienio reikalų 
ministerijų sekretorių susiti
kimą Delyje, taip pat rugpįū- 
čio pradžioje užplanuotą Pa
kistano užsienio reikalų mi
nistro Jakubo Chano vizitą į 
įndiją. Tai pranešė oficialus

< Indijos užsienio reikalų mi
nisterijos atstovas.
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Nuotraukoje: Liaudies rašytojos Ievos Simonaitytės 
memorialinis muziejus Priekulėje.

Priekulėje, kur 1961-1978 metais gyveno lietuvių liaudies 
rašytoja Ieva Simonaitytė, atidarytas mūsų literatūros 
klasikės memorialinis muziejus. Čia viskas — daiktai, 
baldai sutvarkyta taip, kaip buvo rašytojai gyvenant. 
Įrengtoje ekspozicijoje parodytas Ievos Simonaitytės 
gyvenimo kelias nuo kaimo siuvėjos iki liaudies rašytojos. 
Čia pat surinkti jos kūriniai, knygos, išverstos į kitų tautų 
kalbas.

Nuotraukoje: Memorialinio muziejaus atidarymo metu 
kalba rašytojas Raimondas Kašauskas.

B. Aleknavičiaus nuotraukos

'Kaddcettcfte lietau#,
AR TIK DĖL VARDUI

— Štai ils namas mūsų mieste 
laikomas pavyzdiniu, — pasakė 
klaipėdietis Romas Prlalgauskas, 
mane lydėjęs Konstitucijos gat
ve ir parodęs pastatą, pažymėtą 
15-uoju numeriu.
. Klaipėdos Zojoje gamybinės 
butų ūkio valdybos Ivlršlnlnkas 
A. Zulonas] teritorijoje yra 37 
pavyzdiniai namai. Jų gyventojai 
gražiai tvarkosi ir sutaria, rūpi
nasi švara, taupo elektrą ir 
gamtines dujas, palaiko grožį ne 
tik butuose, bet ir greta savo 
namo, sudraudžia visuomeninio 
turto gadintojus, užklydusius į 
kiemą ar laiptines. Gyventojus 
tvarkei sutelkia namų komendan
tai P. Uksas ir V. Lisauskas, S. 
Gedminienė, K. Dargls, kiti.

Stovėdamas uostamiestyje prie 
pavyzdinio namo, mintimis nu- 
skrlejau į Leningradą, kur taip 
pat negalėjau atsigrožėti pavyz
dine tvarka.

— Aš Iškenčiau blokadą, gy
venau griuvėsiuose, — sekė 
pensininkė Antanina Antipova, 
— ir gerai žinau, kas yra žmo
gui jauki pastogė ir kaip ją rei
kia saugoti.

Pasaulyje už butų nuomą pi
giausiai moka • mūsų šalies gy
ventojai. Dauguma sugeba šitai 
įvertinti, puikiai prižiūri savo 
butus, gyvenamuosius namus. 
Miestuose įsigali gražus sąjūdis 

— siekti pavyzdinės tvarkos. Bet 
kartais vieniša Ir liūdna lentelė 
su užrašu „Pavyzdinis..." ant 
namo, kur dažna nesantaika. Iš
teptos sienos Ir vėjas šluoja kie
me šiukšles. Pavyzdingųjų vardas 
Iškovotas, ko ;gi dar!..

O argi tik <dėl verdu gyvena
me!

KUR KLASTINGOS 
DUOBĖS.. .

Prieš kelias dienas „Reporterio 
akiratyje" skaitytojas susipažino 
su A. Jurjonip straipsniu „Bepras
miškų aukų privalomų Išvengti", 
žmonių gyvybės apsaugos tema, 
skyrelis „Vanduo — draugas ir 
priešas" sulaukia nemažai atsi
liepimų. Štai Ir vakar Iš Klaipė
dos j redakciją telefonu paskam
bino skaitytojas Algis Bltvinskas:

— Praėjusio sekmadienio „Die

nos aiduose" buvo pastabų apie 
Kalku Aaugiwf vauodAos J*J- 
kinių Kretingos rajone. Mes, 
klaipėdiečiai, dažnai ir uosta
miesčio svečiai poilsiaujame 
Smiltynėje, kur puikus gamtos 
prieglobstis, čia, nuošalioje vie
toje, jau seniai riogso indros 
išmesto laivo griaučiai, kųrįe 
traukia smalsesnį poilsiautoją. 
Greta laivo jūros bangos išmuša 
klastingas duobes. Praėlusią va
sarą tokioje duobėje paskendo 
berniukas iš Vilniaus, kejblą 
pašalinti laivo likučius...

Spaudoje jau buvo rašyta, 
kad ilgainiui laivas—metalo lau
žas gali būti nelaimių priežastimi. 
Ir ar ne keista: skelbiami meta
lo laužo rinkimo vajai, išnaršomi 
visi užkampiai ieškant „muse
lės" — geležėlės, o .^dramblys" 
stovi kaip stovėjęs.

Laivas laukia, kada jj supjaus- 
fys ir Išgabens kaip metalo lau- 
ią. t
PAKELIUI | <
JURŲ MUZIEJŲ

Neseniai pranešėme, kad Jūrų 
muziejus Ir akvariumas sulaukė 
dumilljoninio lankytojo.

Ypač vasaros dienomis j re
konstruotą Kopgalio tvirtovę 
plūsta klaipėdiečiai ir turistai su
sipažinti su gausiais faunos, et
nografijos, laivybos Istorijos eks
ponatais, su akvariumuose plau
kiojančiais devyniais tūkstančiais 
jūros gyvūnų, su pagausėjusia 
pingvinų kolonija, akį veriančio
mis rečiausiomis kriauklių kolek
cijomis. ..

Per dieną muziejų aplanko 
kartais apie dešimt tūkstančių 
svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir 
iš broliškų respublikų. Keltu per
plaukus Kuršių marias, dar gero
ką kelią prireikia nukakti iki 
muziejaus. Kaitrią dieną ar žilau- 
giant lietui suaugusieji ir maži, 
braukdami aprasojusias kaktas ar 
skėčiais prisidengę, skuba iš
vysti ko nematę.* Bepigu jau
niems, o pagarbaus amžiaus su
laukusiems ar tėvams ir mamoms 
su. maželiais ant rankų!., žvel
giant į juęs, nejučia pagalvoji: 
smagu būtų pasinaudoti kokiu 
žaismingu transportu, pavyzdžiui, 
kaip kad Palangoje kursuojančiu 
autotraukinuku.

Arnoldas ČAIKOVSKIS

Pasiklausiu diemedėlio
Miega vartai, miega sodas, 
Miega šulinys.
Man stovėti nusibodo:
Ko nevadini

Atdaryt duris, įeiti —
Prietema vėsi.
Ant padangės greitai greitai
Tyras spindesys

a &

Pasirodys Vakarinės
Ir žvaigždžių kitų.
Nieks nematė, nieks nežino,
Kur slepiesi tu.

Gal obels raudoj tyliausioj,
Gal baltuos žieduos.
Diemedėlio pasiklausiu — 
Atsaką jis duos.

Paul Drevinis
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Ekrano aktorių sąjungos 
(Screen Actors Guild, trum
pai SAC) prezidentas Ed 
Asner apie prezidentą Rea- 
ganą taip išsireiškė:

“Kaip gaila, kad mūsų bu
vęs kolega, Ronald Reagan, 
nebuvo labiau talentingas 
aktorius! Labai galimas daly
kas, kad, jeigu jis būtų 
talentingesnis ir jis būtų 
buvęs labiau įvertintas, sa
kysime, jis būtų gavęs oske- 
rį-pryzą, jis būtų pasilikęs 
Hollywoode, ir šalis nebūtų 
turėjusi tos nelaimingos naš
tos, kuri^ jis jai užkrovė 
savo prezidentavimu . . .”

Makartizmo laikais Reaga- 
nas užėmė tą vietą, kurią 
užima pažangietis Asneris: 
jis buvo SAG prezidentu. 
Netolima istorija rodo seka
mus faktus, kuriuos dar ge
rai Hollywoode prisimena — 
būdamas aktorium Reaganas 
buvo labai ambicingas, bet 
jam nelabai sekėsi. Žinoma, 
jis buvo pagarsėjusi, 
“žvaigždė”, uždirbantis di
džiules sumas, bet visgi jis 
jautė, kad jis rimtai neverti
namas. Pavyzdžiui, jis nie
kad nelaimėjo taip vadinamo 
oskerio, jis niekad nebuvo 
jam nominuotas.

Asneris ir kit’ prisimena, 
kaip Reaganas labai pavydė
jo, kad tokie liberališkai nu
siteikę aktoriai kaip Frede
rick March ir Melvin Doug
las skaitomi intelektualais, o 
jis pusiau — kaubojišku, 
pusiau — komišku aktorium, 
kuriam netenka rimtos rolės. 
Sakoma, kad jis pradėjo iš
vystyti neapkykantą libera
lams, komunistams (kurie, 
išreikšti jo. nuomone, “kon
troliavo filmus”). Jis taip pat 
pradėjo išreikšti antisemiti
nius pareiškimus pažįsta
miems, teigdamas, kad “žy
dai — intelektualai” kontro
liuoją pryzų išdavimą . . .

Stengdamasis labiau pasi
žymėti, Reaganas pasidarė 
aktyvus Ekrano aktorių gil
dijoje (SAC), kuriai tada, 
panašiai kaip dabar, vadova
vo liberališkai nusiteikę ak
toriai. Reaganas, Murphy, 
John Wayne ir kiti sukūrė 
gildijoje “patriotinę opozici
ją”, bet jai menkai sekėsi. 
Tik makartizmo laikais, kai 
nemenkas skaičius pažangių
jų aktorių neteko Vietos fi- 
muose, Reaganui pasisekė 
įsigauti į vadovybę. Tuomi, 
galima sakyti: prasidėjo jo 
politinė kariera. Jis pasidarė 
aktyvus republikonas, susi
siekė su dešiniaisiais tos par
tijos sparnu, kuris ypatingai 
stiprus Kalifornijoje didelių 
rančų ir plantancijų savinin
kų tarpe. Republikonų parti
ja tuojau suprato, kad Rea- 
ganą galima gerai išnaudoti, 
ir jis greit pasidarė jos įna
giu. Jis metė aktoriavimą, 
kuris jo nepatenkino, ir pra
dėjo nuolat sukinėtis ištai- 
kinguose klubuose (country 
clubs), kur naujoji pietvaka
rinių valstijų menkai išmoks
linta, bet energinga ir gobši 
buržuazija būriuojasi.

Kitaip sakant, kelias, kuris 
jam nebuvo atviras ekrano 
mene,' pasidarė atviras poli
tinėse ambicijose: su laiku jis 
tapo Kalifornijos gubernato
rium ir vėliau prezidentu

Įdomu, kad žmona Nancy 
patyrė panašius dalykus. Ji 
irgi turėjo meniškas ambici
jas, buvo aktore Hollywoo
de. Bet jai sekėsi dar men
kiau — jis bent buvo tapęs 
garsiu, nors ne aukštai, ver
tinamu, o jos karjeros niekas 
neprisimena . . .

• • •

Beje, istorijoje mes randa
me nemažai pavyzdžių, kaip 
nepasisekimas mene liko 
skaudžiu prisiminimu žmo
nėms, kurie pagarsėjo kitose 
gyvenimo šakose. Pavyz
džiui, Churchillas savo jau

nystėje norėjo tapti dailinin
ku, bet jo šeima jį nukreipė į 
karinę karjerą. Visgi, dargi, 
kai jis jau buvo premjeru, jis 
nenustojo tapyti akvareles, 
jam buvo surengtos parodos 
ir t. t. Sakoma, kad, kai gen. 
Eisenhower laukė antrojo 
fronto atidarymo, jis Angli
joje privatiniai mokėsi piešti 
ir tapyti. Vėliau, kai jis kiek 
prasilavino, jis savaitgaliais 
lankydamas Churchillį jo va
sarnamyje su savimi atsivež
davo molbertą, dažus, 
audeklą ir abu, premjeras ir 
generolas, tarnų ir slaptos 
sargybos vyrų apsupti, tapy
davo peizažus . . .

Hitlerio biografija šiuo at
žvilgiu dajr.ryškesnė. Jo am
bicijos tapti dąilininku buvo 
labai stiprios: jis Vienoje 
lankė visokius meno kursus, 
bandė istoti į meno akademi
ją. Iki šios dienos išliko jo 
braižybos ir tapybos darbų 
nemenkas skaičius. Jie nero
do jokio įkvėpimo, jokios 
vaizduotės (miestiniai vaiz
dai atrodo kaip architektūros 
etiudai), bet jie turi nemažai 
profesionališkumo. Jie pasi- 
raštyi labai paprastai: “A. 
Hitler”. . .

Deje, Eisenhoweris ir 
Churchillas visuomet juokau
davo, kad menas yra jiems 
tik “vaikiškas savaitgalių už
siėmimas”. Bet kartais į pa
viršių iškildavo kitokia tiesa. 
Pavyzdžiui, Eisenhowerio 
prezidentavimo laikais New 
Yorko Moderniškojo meno 
muziejaus kuratoriai surengė 
keliaujančią naujo JAV meno 
parodą, kuri po USIS (Unit
ed States Information Serv
ice) globa, keliavo po pasau
lį, įskaitant Tarybų Sąjungą. 
Parodos darbai buvo beveik 
išimtinai naujo abstraktinio 
ekspresionizmo dideli audek
lai. Nežiūrint to, Eisenhowe
ris neoficialiai pareikalavo, 
kad Valstybės departmentas 
paveiktų USIS, kad bent 
vienas jo paveikslas būtų 
įjungtas į parodą! Valstybės 
departmentas atsirado dile
moje. Moderniško meno ku
ratoriai nurodė, kad būtų 
tikras juokas įterpti Eisen
howerio pedantišką natiur
mortą į parodą, kurią sudaro 
avangardiniai kūriniai. Bet 
Eisenhoweris nenusileido. 
Privatiniai jis sakė, kad jo 
paveikslai geresni negu tos 
“didžiulės kiaušinienės”, ab: 
straktiniai darbai . . .

USIS ir Valstybės depart
mentas pagaliau surado sa
liamonišką išeitį. Eisenho
werio paveikslas buvo priim
tas ir su visa paroda išsiųs
tas. Bet jo paveiksliukas ke
liavo atskiroje dėžėje, ant 
kurios buvo užrašyta “Spe
cialiai muziejaus direktoriaus 
kabinetui.” Kitaip sakant, 
Eisenhowerio paveikslas tu
rėjo būti iškabintas ne su 
likusia paroda, o to muzie
jaus, kur paroda priimta, 
direktoriaus privatinėje raš
tinėje, kaip privati laikina 
dovana nuo JAV prezidento! 
Manoma, kad dauguma di
rektorių tos dėžės net neati
darė, bet prezidentas Eisen
howeris galėjo didžiuotis, 
kad jis parodoje, nors jis liko 
nepatenkintas, kad katalogas 
jo paveikslu neminėjo. R. B.

Tokios bausmės...

Sudane dviem elektros ka
belio (vertė — 62,5 tūkstan
čio dolerių) vagims amputavo 
dešiniųjų rankų plaštakas ir 
kairiąsias kojas. Egzekuciją 
atliko viešai, centrinėje Char
tumo kalėjimo aikštėje. Nuo 
to laiko, kai prieš aštuonis 
mėnesius šalyje buvo priimti 
islamo įstatymai, taip nubaus
ti aštuoni vagys. Iš pradžių 
amputuodavo tik dešiniųjų 
rankų plaštakas. Bausmės su
stiprintos įvedus šalyje ne
paprastąją padėtį, susijusią 
su liaudies opozicijos dabar
tiniam režimui stiprėjimu. 
Turbūt nori išgąsdinti ne tik 
vagis. ..

! TASS-o PRANEŠIMAS SKRIEJA „SOJUZ T-12“
. pagal kosminės erdvės tyrimo programą 
1984 m. liepos 17 d. 21 vai. 41 min. Maskvos 
laiku Tarybų Sąjungoje paleistas kosminis

Svetlana Savickaja ir kosmonautas tyrėjas 
Igoris Volkas.

Skridimo programoje numatyta susijungti 
su orbitiniu kompleksu ,,Saliut-7"—„Sojuz 
T-11". Vladimiras Džanibekovas, Svetlana Sa
vickaja ir Igoris Volkas atliks mokslinius bei 
techninius tyrimus ir eksperimentus kartu su 
Leonidu Kizimu, Vladimiru Solovjovu ir Ole

gu Atkovu, dirbančiais pilotuojamame komp
lekse nuo 1984 m. vasario 9 d.

Laivo „Sojuz T-12" sistemos funkcionuoja 
normaliai. Vladimiras Džanibekovas, Svetlana 
Savickaja ir Igoris Volkas jaučiasi gerai. Laivo 
„Sojuz T-12" įgula pradėjo vykdyji numatytą 
skridimo programą. /

laivas „Sojuz T-12", kurį pilotuoja įgula — 
laivo vadas dukart Tarybų Sąjungos Didvyris, 
TSRS lakūnas kosmonautas pulkininkas Vladi
miras DžanĮbekovas, bortinžinierė Tarybų 
Sąjungos E&dvyrė, TSRS lakūnė kosmonaute

Laivo „Sojuz T-I2U vadas Laivo „Sojuz T-12“ bortinžinierė Laivo „Sojuz T-12“ kosmonautas

Vladimiras DŽANIBEKOVAS Svetlana SAVICKAJA tyrėjas Igoris VOLKAS
. 1 f

KNYGNEŠIŲ KELIAISŠEŠETAS SUSITINKA
VIRŠ PLANETOS
Reportažas iš skridimo valdymo centro

Praėjus kiek daugiau kaip 
♦rims mėnesiams nuo to laiko, 
kai Tarybų Sąjungos ir Indijos 
įgula dirbo orbitinėje, stotyje 
„Saliut-7“, ji vėl atvėrė savo 
liukus svečiams. L. Kizimas, V. 
Solovjovas, O. Atkovas, dirban
tys kosmose daugiau kaip 160 
parų, susitiko su išvakarėse star
tavusiais V. Džanlbekovu, S. Sa
vickaja ir I. Volku nustatytu lai
ku. Tai įvyko naktį iš liepos 18- 
osios j 19-ąją.

įgulų džiaugsmu kartu su jo
mis dalijosi tūkstančiai kosmo
dromo, antžeminių stebėjimo sto
čių, mokslinio tyrimo laivų, pa
ieškų ir gelbėjimo tarnybos spe
cialistų — visi, kurie rengia eks
pedicijas skridimui, kuria tam 
labai sudėtingą techniką, minti
mis nuolat yra kartu su kosmoso 
užkariautojais. Pirmąją parą po 
starto visiems šiems žmonėms, 
kaip ir, suprantama, kosmonau
tams, tenka ypatingas krūvis. 
Juk nuo to, kaip tiksliai laivas 
bus išvestas į orbitą ir paruoštas 
sujungimui, iš esmės priklauso 
numatytos programos likimas. 
„Pamy ai“ galėjo, eiti miegoti 
tik praėjus kelioms valandoms 
f>o starto, vėlią naktį, o daugė
tu! specialistų ši naktis buvo be

miegė.
Valdymo centras „priėmė“ 

kosminį laivą iškart po to, kai 
atsiskyrė paskutinė raketos nešė
jos pakopa. Ir tuoj pat jo spe
cialistai, pasitelkę j pagalbą vi
sas antžemines, jūrų Ir palydovų 
priemones, ėmėsi darbo. Pokal
biai su įgula, antenų ir saulės 
baterijų išskleidimo laive kontro
lė, „Sojuz T-12“ sistemų ir ag
regatų tinkamumo darbui, jo sek
cijų hermetiškumo tikrinimas — 
štai toli gražu ne visas jų rūpes
čių šiomis pirmosiomis valando
mis sąrašas. Laivas startavo j or
bitą, kuri buvo vienoje plokštu
moje su komplekso orbita. Per 
ketvirtą Ir penktą apsisukimus 
teko pakelti laivą, įjungus varik
lių sistemą. „Pamyru“ miegui 
buvo skirtos ' šešto—vienuolikto

MODERNIZUOJAMOS
SPAUSTUVĖS

Modernios spaustuvės sta
tyba pradėta Panevėžyje. Jo
je šiuolaikiniu ofseto būdu 
bus spausdinami miesto bei 
aplinkinių rajonų laikraščiai. 
Per metus įmonėje numato
ma paruošti 50 milijonų at
spaudų daugiau negu dabar. 
Čia bus taip pat išleidžiami 
plakatai, pramonės įmonėm? 
skirti spausdipiai.

Ofseto technikos dėka kur 
kas gražesnis laikraščio „rū
bas", ryškesnės iliustracijos. 
Lietuvoje dabar šiuo būdu 
spausdinami beveik visi res
publikiniai, daugiau kaip pu
sė miestų ir rajonų laikraš
čių. Nemaža leidinių išvysta 
dienos šviesą stambiose po
ligrafijos įmonėse. Štai visi 

apsisukimų valandos. Per septy
nioliktą apsisukimą — dar vie
nas tolimojo suartėjimo dviejų 
impulsų manevras. Dabar laivą 
ir kompleksą skyrė jau ne tūks
tančiai, o tik dešimtys kilometrų. 
Po to galiausiai 'atėjo metas 
įjungti autonominio radionutaiky- 
mo aparatūrą.

— „Švyturiai“, per kitą apsi
sukimą prašome jus dirbti radijo 
priėmimo režimu, — kreipiasi į 
L. Kizimą skridimo vadovas V. 
Riuminas. — Laikinai mes jums 
skirsime mažiau dėmesio negu 
„Pamyrams".

— Aišku, — atsako stoties 
įgulos vadas. — Jeigu prireiks 
mūsų pagalbos — kreipkitės. 
Labai laukiame susitikimo su 
„Pamyrais“.

Vis mažesnis nuotolis skiria 
dvi įgulas. V. Džanibekovas pra
neša, kad stebi stotį iš 20 kilo
metrų atstumo. Kai nuotolis su
mažėjo iki kelių šimtų metrų, 
valdymo centro televizijos ekra
ne pasirodė komplekso vaizdas. 
Mirksi „Saliut-7" signalinės 
ugnys. Girdėti centro operato
riaus balsas:

— šiandien pirmą kartą at
vaizdas, priimamas Žemėje,; per
duodamas ir orbitinio komplek
so įgulai. ?

— Mes viską gerai matome' ir 
įrašome į videomagnetofoną,. — 
patvirtina šiuos žodžius L. Kizi- 
mas.

O netrukusi mes stebime pa
žįstamą „užslinkimą": stoties su
jungimo mazgas greitai didėja, 
o po to uždengia visą ekraną.

— Susiliesta, — stebėtinai tvir
tai ir ramiai praneša V. Džanibe
kovas. Bet tik po dviejų apsisu
kimų, kai Maskvoje buvo jau 
trečia valanda ^nakties, atsidarė 
laivę ir stoties liukai. Vienas po 
kito įplaukia į stotį „Pamyrai“. 
šešetas kosmonautų susitiko virš 
Žemės planetos.

V. OVČIAROVAS,
TASS-o spec. koresp.-ELTA 

Skridimo valdymo centras

Klaipėdos ir Šiaulių zonose 
leidžiami rajonų laikraščiai 
spausdinami ofsetu dviejose 
įmonėse — Klaipėdos „Ry
to“ ir Šiaulių „Titnago" 
spaustuvėse. Jose vis plačiau 
taikomas šiuolaikinis auto
matizuotas fotorinkimo bū
das. Klaipėdoje šitaip renka
mi pramonės įmonių ir susi
vienijimų laikraščiai.

Modernizuojamos ir kai 
kurios nedidelės miestų bei 
rajonų spaustuvės. Arti
miausiais metais ofseto ce
chus numatoma įrengti Kap
suke, Ukmergėje, . naujos 
įmonės statomos Varėnoje, 
Švenčionyse.

ĘLTA

c

Sudargas — nedidelis Ša
kių rajono miestelis, priglu
dęs prie Nemuno, išsidėstęs 
Zanavykijos kalvose. Dabar 
čia ekonomiškai ir kultūriš
kai stiprus “Komjaunuolio” 
kolūkis.

Istorinės šlovės ir tradicijų 
garso Sudargui galėtų pavy
dėti ne viena didesnė vietovė 
ar gyvenvietė. Kaip rodo 
prieš keletą metų atlikti jo 
piliakalnių tyrimai, Sudargo 
vietoje žmonių gyventa jau 
prieš mūsų erą. Sudargo ir 
kitos panemunės lietuvių pi
lys ne kartą atlaikė kryžiuo
čių antpuolius. Per Sudargą 
ir jo apylinkes kadaise, lietu
viškos spaudos draudimo lai
kais, ėjo knygnešių keliai. 
Per čia po Lietuvą kraštą 
sklido pažangi, literatūra. 
Šiose Vietose, per sieną iš 
Vokietijos buržuazijai val
dant Lietuvą gaberita revo
liucinė komunistinė spauda.

Suprantama, kad Sudargas 
ir buvo pasirinktas jau tradi
ciniam —• dvyliktajam — 
Šakių rajono kalbos ir litera
tūros dienos renginiui — šie
met pavadintam “Zanavyki- 
ja — knygnešių kraštas”. Į šį 
subuvimą, kaip paprastai, 
susirinko vietos gyventojai, 
rajono kraštotyrininkai, iš 
rajono kilę žmonės, kiti sve
čiai.

Su “Komjaunuolio” kolūkio 
ir Sudargo praeitimi, jų šian
dienos gyvenimu dienos da
lyvius supažindino kolūkio 
pirmininkas E. Dragūnaitis. 
Jis papasakojo apie ūkio lai
mėjimus (metinės pajamos 
siekia 4 mln. rublių), jo 
darbščius žmones. Tai jie 
šiandien puoselėja ir turtina 
savo senolių ir tėvų sukurtas 
tradicijas, paveldėtą jų pali
kimą.

Istorijos mokslų daktarai 
V. Merkys ir L. Mulevičius 
(pastarasis kilęs nuo artimų
jų Kidulių) savo pranešimuo
se apžvelgė XIX a. antrosios 
pusės — XX a. pradžios Lie
tuvos gyvenimo sąlygas ir 
padėtį, lietuviškos knygos 
gabenimo ir platinimo kelius 
ir kryžkelius. Tų laikų knyg
nešių sąjūdyje dalyvavo apie 
trys tūkstančiai žmonių, dau
giausia paprastų valstiečių, 
smulkių amatininkų ir preky
bininkų, kitų sluoksnių ir 
profesijų atstovų. Zanavykų 
kraštas buvo vienas iš knyg
nešystės centrų. Čia spaudą 
nešė ir platino įžymūs knyg

nešiai ir jų talkininkai, tarp 
jų M. Sederevičius (Sidaravi
čius) ir kiti Pranešimuose 
buvo pažymėta, kad Lietu
vos knygnešiai daug nupel
nė, skleisdami po gimtąjį 
kraštą socialdemokratinę, ki
tą pažangų spausdintą žodį. 
Rusų revoliucionieriai labai 
vertino lietuvių knygnešius, 
gabenusius Lenino “Iškąrą” 
ir kitus marksistinius spaudi
nius, pabrėžė jų pasiaukoji
mą, sąžiningumą, dorumą.

Čia tiktų prisiminti Vaiž
ganto žodžius apie tų laikų 
knygnešius: “Turtų, rodos, 
nė vienas nesusikrovė iš 
knygų kontrabandos. Gyvy
bę gi, laisvę ir tėvynę didžiu
ma jų prarasdavo”.

Knygnešystė per Sudargą 
ir kitas Zanavykijos vietas 
nenutrūko ir tada, kai gimta
jame krašte valdė lietuviš
koji buržuazija. Lietuvos že
mės ūkio akademijos docen
tas J. Oleka, revoliucinio 
judėjimo Lietuvoje dalyvis 
papasakojo, kaip buvo iš Vo
kietijos gabenama ir platina
ma nelegali revoliucinė ko
munistinė lietuvių literatūra. 
Sudargo ir apylinkių žmonės 
nuoširdžiai talkino komunis
tiniams knygnešiams, juos 
rėmė, visokeriopai padėjo.

Lietuvių kalbos padėtį XIX 
a. dienos dalyviams nušvietė 
filologijos m. daktaras J. 
Pikčilingis. Jis pažymėjo ru
sų, ‘vokiečių, kitų tautų 
mokslininkų indėlį į lietuvių 
kalbos gaivinimą ir plėtoji
mą, iškėlė didžiojo kalbinin
ko J. Jablonskio veiklos reik
šmę ir vaidmenį.

Apie lietuviškos knygos 
dabartį kalbėjo Šakių rajono 
centrinės bibliotekos direk
torė B. Valackienė. Šiuo me
tu rajono bibliotekose su
kaupta arti milijono knygū, 
sutelkta apie 28 tūkstančiai 
skaitytojų.

Atsiminimus apie daktaro 
L. Vaineikio, jo žmonos rašy
tojos S. Vaineikienės veiklą 
knygnešystėje papasakojo 
Lietuvos TSR nusiplenęs ar
chitektas V. Landsbergis- 
Žemkalnis.

Kalbos ir literatūros dieno
je savo mintimis apie lietu
viškos knygos praeitį ir da
bartį pasidalijo taip pat kraš
totyrininkai J. Bakšas ir I. 
Seliukaitė, rašytoja V. Ži
linskaitė, partijos rajono ko
miteto sekretorė B. Valaitie
nė.

3-IAS PUSLAPIS

Per knygnešius gimtąjį 
kraštą pasiekdavo ne tik 
Rytrpūsiuose, bet ir Ameri
koje leista lietuvių periodika 
ir knygos. Knygnešių keliai, 
vingiavę per Lietuvą, nusi
tęsė iki užatlantės. Vengda
mi caro valdžios persekioji
mų, nemaža knygnešių turė
jo palikti Lietuvą ir emigruo
ti į Jungtines Amerikos Val
stijas. Dalis toje šalyje ir 
toliau vertėsi lietuviškos 
spaudos platinimu, buvo lie
tuviškų laikraščių agentai, 
turėjo įsisteigę knygynus. Iš 
tokių paminėtume J. Stepon- 
kevičių iš Brooklyno, kelioli
ka metų su knygomis vaginė
jusį po Amerikos lietuvių 
kolonijas. Taip yertėSi ir A. 
Tepliušis iš' Ęittstono, P. 
Mikalauskas ?i$ Bostdno ir 
kiti.

Kai kurie Lietuvos knyg
nešiai ar knygnešystės orga
nizatoriai Amerikoje tapo 
laikraščių redaktoriais, leidė
jais, bendradarbiais. Iš tokių 
pažymėtume “Sietyno” 
(1894-1898) knygų gabenimo 
ir platinimo draugijos Suval
kijoje kūrėjus .ir veiklius 
narius — V. Šlekį (Stagarą), 
J. Kačergį ir kitus. Buvusių
jų knygnešių matome ir 
Amerikos lietuvių socialistų 
sąjungos (LSŠ) gretose. 
Minėtasis J. Kačergis LSS 
organe “Kovoje” 1912 m. 
paskelbė pirmąjį mūsų lite
ratūroje . stambesnį darbą 
apie “Sietyno” draugijos, by- 
u.

Tarybų Lietuvos moksli
ninkai atidžiai tyrinėja knyg
nešystės sąjūdį. Jie yra pa
rašę stambių mokslinių dar
bų. Iš jų išskirtinos minėto 
renginio pranešėjo — žy
maus istoriko V. Merkio stu
dijos — “Nelegalioji lietuvių 
spauda kapitalizmo laiko
tarpiu (ligi 1904 m.)” ir “Lie
tuvos valstiečiai ir spauda 
XIX a. pabaigoje — XX a. 
pradžioje”. Jos pasižymi 
gausia nauja archyvų ir pe
riodikos medžiaga, moksliniu 
kruopštumu, marksistine 
analize. Apie garsųjį knyg
nešį Jurgį Bielinį ir kitus yra 
rašę istorikas A. Tyla, kiti 
mokslininkai, kraštotyrinin
kai, publicistai.

Kazys Radzevičius
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Apie žiūrinčius ir . . . matančius
Kiekvienam, kuris domisi 

dipukine lietuvių spauda, 
džiaugsmo tikrai maža. Sa
kysime, skaitai straipsnį apie 
kokią nors šiek tiek iškilesnę 
“vaduotojų” figūrą, o ten ra
šoma: “. . . didesnę pusę 
leidinio užpildė pats Vytau
tas Alantas, visaip save iš
keldamas ir smulkiai išskai
čiuodamas kiekvieną savo 
parašytą knygą ar straipsnį, 
ką paprastai daro redakto
rius ar recenzentas”. Per
skaitai, ir veidas ištysta — 
suodinas, pasirodo, šis švie
sulys, vos vos bešviečia . . . 
Arba vėl sužinai, kad kita 
stambi “vaduotojų” pasaulio 
figūra — Pasaulio Lietuvių 
bendruomenės didelis veikė
jas Kutkus užvis labiau 
mėgsta rašyti apie . . . poną 
Kutkų. Ir vėl vurnoj ne
skanu. Arba dar — pasie
kia mus džiugi žinia, jog 
lietuvių išeivių literatūros lo
bynas praturtėjo pono Bra- 
zaičio-Ambrazevičiaus trito
miu, į kurį autoriaus sukišti 
visi ligi vieno kadaise sukirp
ti laikraštiniai straipsne
liai k . . . Norom nenorom 
prisimeni griežtoką, bet taik
lią patarlę: “Kas šuniui uode
gą pakels, jei ne pats”.

Žinoma, taip lyginti negra
žu. Iš vienos pusės. Tačiau iš 
kitos — vos ne kasdien 
įsitikini, jog tautiečiai ne tik 
lojasi, bet ir kandžiojasi . . .

Ieškai, ieškai ko nors ge
resnio, ir darosi labai apmau
du — kodėl gi tie broliai 
lietuviai ne broliai? Kodėl jų 
laikraščių bei žurnalų pusla
piuose vien pyktis, tulžis ir 
apkalbos, pasiūlymai pasitik
rinti sveikatą?

Kur, galvoji, neaprūkę 
mūsų išeivijos šviesuliai? Ne
gi jų jau nėra? Tegu, saky
sim, iš dienos dienon spaus
dinami tų pačių asmenų vei
dai ... Taip reikia. Tegu, 
sakysim, nuolat publikuoja
mos įvairių susirinkimų bei 
konferencijų kalbos bei rezo
liucijos, panašios viena į kitą 
kaip lietaus lašai . . . Tai 
irgi, sakysim, jiems būtina. 
Tegu pusę laikraščio ploto 
užima dėkojimai kiekvienam, 
padėjusiam surengti taip 
svarbų politinei išeivio sąmo
nei “blynų balių” . . . Tačiau 
viliesi, ateis diena, kai įdo
mesnio mąstymo tautiečiui 
sukaks kažkiek metų, kai 
nepažymėti jo bus lyg ir1 
neįmanoma ... Ir vėl nusivi- 
li — žmogumi, neinančiu su 
visais į koją, išeivijoje niekas 
nesidomi.

Antai praėjusių metų pa
baigoje istorikui Vincui 
Trumpai sukako 70 metų, 
tačiau šią datą dipukų spau
da pasitiko kapų tyla. Nie
kas, išskyrus “Akiračius”, 
neparašė apie šį originalaus 
mąstymo ir šmaikščią 
plunksną turintį žmogų nė 
eilutės. Kodėl? Geriausiai į šį 
klausimą atsakė pats Vincas 
Trumpa, duodamas interviu 
“Akiračių” redakcijos dar
buotojui Henrikui Žemeliui. 
“Kadangi nepriklausau jokiai 
ideologinei ar politinei gru
puotei, tad ir bendraminčių 
beveik neturiu”, — pastebė
jo jubiliatas.

Tai, žinoma, netiesa. Su 
daugeliu Vinco Trumpos 
minčių negali nesutikti nė 
vienas sveikesnės nuovokos 
žmogus. Sakysim, kalbėda
mas apie šiandieninę Lietu
vą, istorikas pabrėžia tą pa
prastą, bet taip dipukų igno
ruojamą faktą, “. . . kad pir
mą kartą Lietuva yra su 
Vilniumi ir Klaipėda. Ir nie
kados tie abu probleminiai 
miestai nebuvo tokie lietu
viški, kokie jie yra šiandien”. 
Žinoma, kai kam tai papras
tas, visiems žinomas faktas, 
o kai kam — didžiausias 
akibrokštas! Tačiau prie py
los Vincas Trumpa seniai 
įpratęs. Dar 1959 metais 
istorikas skaitė paskaitą Bos

tone, kurios metu aiškiai bei 
pozityviai pasisakė už tam
presnius ryšius tarp išeivijos 
ir krašto, už ką, jo paties 
žodžiais tariant, gavo šiek 
tiek mušti. Žinant, kad dar 
šiandien ši idėja kai kurių 
tautiečių traktuojama vos ne 
kaip išdavystė, įsivaizduoki
me, kas dėjosi anuomet! Vin
co Trumpos nuomonė nesu
tampa su veiksnių pažiūro
mis jeigu ir ne chroniškai, tai 
vis dėlto gana dažnokai. Sa
kysim, atsiliepdamas į per
dėtą dipukų džiūgavimą dėl 
L. Kojelio karjeros Baltuo
siuose rūmuose, istorikas pa
stebi: “Netikiu, kad iš esmės 
būtų galima pakreipti JAV 
užsienio politiką, kuri ligi 
šiol pasižymėjo beveik visiš
ku mažų tautų ignoravimu 
(išskyrus, žinoma, Izraelį). 
Užtat nenuostabu, kad . . . 
Trečiajame pasaulyje Sovie
tų Sąjunga turi daugiau šali
ninkų negu Amerika”.

Pastaruoju metu išeivijos 
spauda su didžiule pompa 
paminėjo šv. Kazimiero mir
ties metines, suteikdama 
šiam įvykiui vos ne globali
nės reikšmės. Ne vienas di
pukų laikraštėlis šalia nume
rio datos parašo, jog šie 
metai — “šv. Kazimiero me
tai”. Pilte pilasi šiam “gran
dioziniam įvykiui” skirti ve
damieji, straipsniai, šiuolai
kinių piligrimų įspūdžiai iš

Amžiams liaudies atmintyje 
I

(Tąsa iš praeito numerio)

III. GAUDĖ PABŪKLAI 
ŽEMAITIJOJE IR 
SUVALKIJOJE

Pirmojo Pabaltijo fronto 
kariuomenė, išvadavusi 
Šiaulius, liepos 28 d. gavo 
naują Vyriausiosios vadovy
bės uždavinį: pagrindinį 
smūgį smogti Rygos krypti
mi, atkirsti nuo Rytų Prūsi
jos visą Pabaltijyje esifci$ 
priešo kariuomenės grWw 
tę, o kairiuoju sparmfef^n 
Klaipėdos link ir perkirsti 
pajūrio geležinkelį. Tai buvo 
sunkus uždavinys, nes prie
šas rengė nuožmias kontra
takas ir kontrpuolimus. At
skiri miestai ir gyvenvietės 
ėjo iš rankų į rankas. Ypač 
dramatiški mūšiai vyko Bir
žų, Raseinių, Kuršėnų, Kė
dainių, Žagarės, Šiaulių rajo
nuose.

Okupantų kariuomenė, 
Kuršėnų-Šiaulių ir Jelgavos- 
Šiaulių kryptyse turėdama 
daug tankų, rugpjūčio 17-18 
dienomis kai kur atstūmė 
mūsų gynybą, grasino at
siimti Šiaulius. Atremiant šį 
fašistų kontropuolimą daly
vavo ir 16-oji lietuviškoji di
vizija. Atbloškus priešą nuo 
Šiaulių fronto linija kuriam 
laikui stabilizavosi.

Iki pirmųjų spalio dienų 
1-ojo Pabaltijo fronto jėgos 
buvo pergrupuotos ir sutelk
tos Šiaulių-Klaipėdos krypti
mi. Slapta buvo perkelta 
apie pusę milijono kareivių, 
9300 artilerijos pabūklų ir 
minosvaidžių, 1340 tankų bei 
savaeigių artilerijos pabūklų. 
Tik likus dviems dienoms iki 
puolimo pradžios priešas pa
stebėjo mūsų karinių jungi
nių susitelkimą prie Šiaulių, 
bet imtis kontrpriemonių jau 
buvo vėlu.

Spalio 5 d., po stipraus 
artilerijos parengimo, fronto 
kariuomenė pradėjo platų 
puolimą. Vieni junginiai puo
lė Klaipėdos, kiti — Kelmės- 
Šilalės-Tilžės kryptimis, tu
rėdami tikslą pasiekti Balti
jos pajūrį ties Palanga, Klai
pėda, Nemuno žiotimis. Kel
mės- Silalės-Tilžės kryptim 
puolė 2-oji gvardijos armija, 
kurios pirmame ešelone buvo 
ir 16-oji lietuviškoji divizija, 
sustiprinta 1-uoju tankų kor
pusu.

Spalio 10 d. 51-osios armi

jubiliejaus minėjimo Vatika
ne ar Romoje . . . Vincas 
Trumpa ir šiuo atveju lieka 
balta varna “vadavimo” 
kranklių sambūryje. Abejo
damas dideliu kunigaikščio 
Kazimiero šventumu, istori
kas netiki ir jo lietuvišku
mu — mat, busimasis Lietu
vos “patronas” Lietuvoje 
praleidęs vos porą mete
lių .. .

Įdomus ir Vinco Trumpos 
požiūris į šiandieninę JAV 
administraciją, bei jos galvą 
R. Reaganą. Ilgus metus 
pragyvenęs Washingtone ir 
įsitikinęs, “. . . kaip mažai 
proto ir išminties reikia val
dyti kraštui”, istorikas ironi
zuoja: “o ir dabar, sekdamas 
garsiąsias spardos konferen
cijas, tiesiog drebu, kad ir 
vėl nebūtų pasakytas koks 
nors nonsensas” . . . Istoriko 
baimė ne be pagrindo.

Tai kaip gi tokio “pavojin
go” žmogaus, kuriam beveik 
nieko nėra šventa, neigno
ruosi? Tiesą sakantys žmo
nės visada nepatogūs. Ypač 
jeigu jie nesileidžia manipu
liuojami. Štai todėl išeivija 
apie juos ir nutyli, štai todėl 
jų sukaktys — visai ir ne 
sukaktys . . .

Tačiau mums malonu žino
ti, jog ne visi išeiviai žiūri ir 
nemato, klauso ir negirdi 
. , . Tai teikia vilčių.

Kazys Bagdonavičius

jos junginiai šiauriau Palan
gos priėjo prie Baltijos jūros. 
Tuo pat metu 5-oji gvardijos 
tankų armija išvadavo Kre
tingą ir išėjo prie Baltijos į 
šiaurę nuo Klaipėdos. 43-oji 
armija pasiekė priešo gyny.- 
bos linijas, juosusias Klaipė
dą. Tuo būdu visa priešo 
“Šiaurės” armijų grupė, ku- 
Jią sudarė 33 divizijos, buvo 
^apsaupta Kurše ir prispausta 
prie Baltijos jūros.

Antroji gvardijos armija, 
kurios pagrindinėje kryptyje 
puolė 16-oji lietuviškoji divi
zija, spalio 12 d. išėjo prie 
Klaipėdos-Pagėgių plento į 
vakarus nuo Šilutės ir toliau 
veržėsi Tilžės link. Čia, Use- 
nų-Užpelkių rajonuose, spa
lio 12-16 d. vyko labai atkak
lūs mūšiai su gausiomis 
kontratakuojančiomis priešo 
jėgomis. Priešas buvo nu
blokštas už Nemuno.

Iki spalio pabaigos buvo 
išvaduota visa Lietuvos TSR 
teritorija, išskyrus Klaipė
dos miestą ir uostą. 43-osios 
armijos junginiai apsuptyje 
laikė Klaipėdos įgulą iki 1945 
m. sausio 27 dienos. Tada 
prasidėjo šturmas. Klaipėdos 
išvadavimo lauke mūsų kraš
tas, jos ilostas buvo reikalin
gas, kad tarybinis Baltijos 
karinis laivynas galėtų sėk
mingai triuškinti fašistinį 
žvėrį jo .paties urve.

1945 m. sausio 27 d. pusau- 
dienyje — iš* ryto buvo 
didelis rūkas. — 4-osios smo
giamosios armijos junginiai, 
o jų centre ir 16-oji lietuviš
koji divizija, pradėjo pulti 
Klaipėdą — paskutinį fašisti
nės kariuomenės atramos 
punktą Lietuvos žemėje.

Česlovas Perkauskas
Dimisijos generolas majoras 

(ELTA) 
[Bus daugiau]

PARTIZANU KOVOSt
HAVANA, VII. 18. (TASS- 

ELTA). Salvadoro patriotų 
radijo stotis „Venseremos" 
pranešė, kad praėjusią i, pa
rą Farabundo Marti naciona
linio išsivadavimo fronto ka
liai toliau ? vykdė kovos 
veiksnius prieš ^proameriki- 
nio Duartės režimo armiją. 
Usulutano departamente ) jie 
sėkmingai atakavo Chokotė 
Dulsės miesto armijos įgulą.

LAIŠKAS „TIESAI“ IS NIUJORKO 
S ■

Ko gero, Jungtinėse Valstijose nebuvo nė vieno leidinio, 
nepranefiusio sensacingos Žinios — galimas dalykas, kad prieš
paskutinis Romos katalikų bažnyčios vadovas mirė ne savo 
mirtimi, o buvo nunuodytas.

Buržuazinė spauda sensacijas mėgsta, dažnai kvapą gniau
žiančios istorijos laužiamos iš piršto, kai kada — remiantis 
bent vienu taktu. Nenuginčysi ir to, kad žurnalistai kašte iška
sa slaptųjų ir specialiųjų tarnybų kruopščiai užmaskuotus nusi
kaltimų galus. Kaip yra šį sykį, dar sunku pasakyti. Tiesiog pa
skaitykime, ką rašo didelio tiražo. Niujorko dienraštis „Dell! 
nius".

1978 metų rugsėjo 29-osios 
ryte, 7 valandos 42 minutės, 
oficialus šventojo sosto pa
reigūnas ryšiams su spauda 
kunigas Romeo Pancirolis 
paskambino didžiausių tele
gramų agentūrų korespon
dentams, kad perskaitytų 54 
žodžių komunikatą, gerokai 
sukrėtusį Vakarų sostines.

,.Šiandien ;apie pusę šeštos 
ryto popiežiaus asmeninis 
sekretorius tėvas Džonas Mei- 
džis įėjo į popiežiaus Jono 
Pauliaus I miegamąjį. Nera
dęs jo koplyčioje, jis ryžosi 
žvilgtelėti į asmeninius apar
tamentus ir aptiko popiežių, 
mirusį lovoje, tebedegant 
šviesoms, uždegtoms skaity
ti".

Šiame trumpame komuni
kate buvo dukart pameluota 
— pirma, popiežiaus kūną 
rado ne Dž. Meidžis, o baž
nyčios vadovo asmeninio bu
to tvarkytoja sesuo Vinčen- 
ca. Antra, kūnas buvo aptik
tas visa valanda anksčiau — 
pusę penkių ryto. Akivaiz
dus nesąžiningumas jau pir
mosiomis valandomis patei
kiant informaciją spaudai 
sukėlė spėliojimų, kad „šven
tojo miesto" tėvai nori kaž
ką nuslėpti ir kad viskas vy
ko ne taip, kaip skelbiama. 
Italijoje bemat pasklido gan
das, kad 65 metų amžiaus 
popiežius Jonas Paulius I, 
niekada nesiskundęs sveika
ta, teišbuvęs katalikų bažny
čios soste vos 33 dienas, bu
vo nunuodytas.

Italijoje šis įvykis tapo sa
votišku „Votergeitu" ar- net 
įvykiu, prilygstančiu prezi
dento Džono, Kenedžio nu
žudymui. Todėl galima įsi- 
vaizdūbti, kokią audrą sukė
lė ką tik pasirodžiusi ame
rikiečių rašytojo Deivido 
Jelopo knyga apie mįslingą 
„šventojo Petro raktų saugo
tojo" mirtį.

D. Jelopas trejus, metus 
rinko medžiagą apie Jono 
Pauliaus I mirtį, apklausinėjo 
daug liudytojų, naršė archy
vus. Knygoje „Dievo vardu: 
popiežiaus Jono Pauliaus I 
nužudymo byla" (Jungtinėse 
Valstijose ją išleido Banta- 
mo leidykla) autorius, žino
ma, kelia daugiau klausimų, 
negu įstengia atsakyti. Ta
čiau čia jis išvardija šešis 
aukštus asmenis, kurie turė
jo priežasčių ir motyvų 
nužudyti tuometinį popiežių. 
Pirmas šiame sąraše — arki
vyskupas Paulius Marcinkus, 
popiežiaus finansinis patikė
tinis, Vatikano banko valdy

SOCIALISTINĖS LIETUVOS GIMTADIENIS
Šiandien — Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos gi

mimo diena. Prieš 44 metus liepos 21-ąją Lietuvoje buvo at
kurta Tarybų valdžia.

Niekada mūsų gintaro kraštas neturėjo tiek ištikimų, visada 
tvirtą brolybės ranką pasiruošusių Ištiesti draugų, kiek jų turi 
šiandien. Tai ir yra tikrasis mūsų klestėjimo, tvirto žengimo į 
ateitį laidas. Iš brolybės sėklos, kurią mūsų gyvenime pasėjo 
lenininės nacionalinės politikos puoselėtoja Komunistų partija, 
išaugo vešlus gyvenimo medis.

Nemirtingos V. Lenino Idėjos visada buvo tas kompasas, 
kuris vedė Lietuvos darbo žmones į žūtbūtinę kovą prieš iš
naudojimą, socialinę ir nacionalinę priespaudą. Galinga darbo 
žmonių revoliucinio pakilimo banga 1940-ųjų birželyje nušla
vė nekenčiamą fašistinį režimą Lietuvoje.

Demokratiškai Išrinktas Liaudies Seimas 1940 melų liepos 
21-—23 dienomis priėmė Istorines deklaracijas dėl Tarybų val
džios paskelbimo Ir Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
įkūrimo, dėl jos įstojimo į Tarybų Sąjungos sudėtį. Buvo na
cionalizuota žemė, Jos gelmės, bankai, pramonė, transportas, 
prekybos įmonės. Panaikinus išnaudotojiškos santvarkos pa
grindus, susidarė prielaidos esminiams politinio, ekonomi
nio ir socialinio lietuvių tautos gyvenimo pasikeitimams. Lie
tuvai atsivėrė plačiausios perspektyvos sparčiai plėtoti gamy
bines jėgas, užtikrinti / nacionalinės kultūros klestėjimą, kelti 
darbo žmonių gerovę. Darbo žmogus įgijo tikrąsias demokra
tines teises — J darbą, poilsį, mokslą, sveikatos apsaugą, ma
terialinį aprūpinimą senatvėje,. ligos atveju ar netekus darbin
gumo. j

Nepaprastai didelis buvo darbo žmonių revoliucinio paki
limo entuziazmas, kai Jie keturiasdešimtųjų vasarą ėmė valdžią 
į savo rankas, tapo tikraisiais krašto šeimininkais. įstojusi kaip 
pilnateisė narė į tarybinių respublikų Sąjungą, Lietuva jau 
nebuvo kaip ta nendrelė, linkusi nuo imperialistinių valstybių 
grobikiškos politikos ir atviro plėšikavimo. Juk buržuazijai val
dant Lietuva neteko savo senosios sostinės Vilniaus ir jo 
krašto, jūros vartų — Klaipėdos.

Hitlerininkų ordos, jau pirmosiomis Didžiojo Tėvynės karo 
dienomis okupavusios mūsų kraštą, paliko jame siaubingas 
žaizdas. Pražūtingą likimą Lietuvai buvo numatę kryžiuočių 
ainiai —• hitlerininkai. Nacistų žodžiais tariant, tokios mažos 
tautos, kaip lietuviai, susidūrusios su Išrinktųjų „arijų rase", 
turėjo Išgaruoti kaip vandens lašas ant įkaitusio akmens.

į sunkų mūšį su nuožmiu priešu pakilo visų tarybinių respub
likų sūnūs ir dukros. Grumtynėse su priešu stiprėjo ir grūdi

tojas ir aukščiausio rango 
amerikietis šventajame sos
te.

Rašytojas tvirtina, kad Va
tikano kurijoje buvusi stip
ri opozicija naujajam popie
žiui, kuris ketino galų gale 
išvalyti iš Vatikano valsty
bės aparato korupciją ir int
rigas. Ypač šis valymas būtų 
palietęs „šventojo miesto" fi

Bankininkų sąmokslas 
prieš popiežių?
JAV spauda vėl daug rašo apie netikėtą po
piežiaus Jono Pauliaus I mirtį

nansinius institutus, kurie jau 
senokai garsėja ryšiais su 
vietine mafija, masonais ir 
nešvariomis tarptautinių ban
kų aferomis. Buvusio Floren
cijos arkivyskupo reformos 
ypač sujudino tuos, kurie (Žu
vo susiję su „Ambrozi&no 
banko" bankrotu ir jau pra
sidedančiu skandalu aiškė- 
jant masonų ložės užkuli
siams. Tuo, kaip tvirtina Dei
vidas Jelopas, popiežius Jo
nas Paulius I pasirašė mir
ties nuosprendį.

Sąmokslą prieš neįtinkantį 
popiežių patvirtino ir infor
macija, gauta iš . kai kurių 
Vatikano tarnautojų (jų var
dų autorius dėl visai supran
tamų priežasčių nemini).

Deividas Jelopas, beje, 
kaip ir kai kurie kiti šio 
klausimo tyrinėtojai, spėja, 
kad popiežius buvo nunuo
dytas, pakeitus vaistus, ku
riuos Jonas Paulius I gėrė, 
kad pakeltų chroniškai že
mą kraujo spaudimą. Sunku 
pasakyti, rašoma knygoje, 
kas, kaip ir kada pakeitė 
vaistus nuodais. Bet vėliau, 
kaip tvirtina autorius, bute
liukas su tabletėmis, laiky
tomis prie popiežiaus lovos, 
atsidūrė Vatikano valstybės 
sekretoriaus kardinolo Žano 
Vijo kišenėje. „Arba jis da
lyvavo sąmoksle prieš po
piežių, — rašo Deividas Už
lopąs, — arba, pama
tęs akivaizdžių įrodymtį, 

kad bažnyčios vadovas buvo 
nužudytas, bandė apginti 
šventąjį sostą nuo neišven
giamo skandalo".

Mįslingos popiežių mirtys 
nėra naujiena. Tereikia pri
siminti, kad Pijus XI 1939 
metais mirė dieną prieš tai, 
kai rengėsi sakyti kalbą, kri
tikuojančią fašistus. Neaiš
kios ir Pijaus VIII bei Pijaus 
X mirčių (1830 ir 1914 me
tais) aplinkybės. Visi jie, 
kaip pašnibždomis kalbama 
Vatikane, buvę nunuodyti. 
Apie Bordžijos laikus, kai 
nuodai buvo pagrindinė ko
vos už šventąjį sostą prie
monė, galima ir nekalbėti...

Mirus Jonui Pauliui I, ne
buvo paskelbtas joks oficia
lus dokumentas apie mirties 
medicinines priežastis. Vati
kane tik buvo pacituoti po
piežių gydžiusio gydytojo 
žodžiai, kad Joną Paulių I 
ištikęs miokardo infarktas.

Knygos autorius pakarto

tinai teigia, kad popiežius 
jautęsis puikiai ir neturėjęs 
mirti nuo širdies smūgio. 
Šis argumentas nėra pakan
kamai įtikinamas: iš pažiū
ros tvirti žmonės miršta nuo 
infarkto gana dažnai. O vie
nas Niujorko kardiologas 
„Deili nius" korespondentui 
net pasakęs, kad vienas iš 
trijų nuo širdies smūgio mi
rusių žmonių niekada nesi
skundė panašia liga.

Deividas Jelopas 
pia dėmesį į tai, kad miru
sio popiežiaus kūnas nebuvo 
skrodžiamas — prieš tai pro
testavę kardinolai. Štai gana 
įtakingas Vatikane arkivys
kupas kardinolas Francas Ke- 
nigas kalbėjo, kad mirusio , 
popiežiaus skrodimas tik dis
kredituoja bažnyčią.

Kaip ir visi „trilerių" — 

atkrei-

Straipsnis lalkrafityje „Dell! nius", kaip Ir kitos publikacijos 
šia tema, sukėlė nemažą triukšmą. Knygos autorius reikalauja 
ekshumuoti mirusio popiežiaus kūną. Tačiau kas klausys šio 
reikalavimo! Kas norės naujo skandalo, Jeigu jo herojai dar 
tebeužlma aukštus postus „šventajame mieste"?

...Niujorko užsienio spaudos centre Šiame mieste akredi
tuotiems žurnalistams buvo pristatinėjamas naujas Niujorko ar
kivyskupas Džonas Jozefas CHKonoras. Svečias — pagyvenęs 
vyriškis tamsiai vyšnine mantija — visai nevyskupiškai sėdėjo 
ant stalo, pasakojo apie savo karinę karjerą (Jūros pėstininkų 
korpuse išsitarnavo Iki kontradmirolo laipsnio), atsakinėjo j 
klausimus.

Paprašiau Jo pakomentuoti straipsnį Niujorko laikraštyje. 
Arkivyskupas dar bandė pajuokauti: „Būtinai paklausiu popie
žiaus. ..", bet paskui veidas surimtėjo, „žinote, kai aš paimu 
J rankas čekių knygelę, aš irgi pradedu bijoti bankininkų..."

Vilius KAVALIAUSKAS

nosi tarybinių tautų draugystė. Lietuvių tauta visada saugojo 
ir saugos šią draugystę kaip akles vyzdį! Jos didžiąją reikšmę 
dar ryškiau suprantame šiomis dienomis, kai pažymime Tarybų 
Lietuvos išvadavimo iš hitlerinių grobikų keturiasdešimtąsias 
metines.

Vaduodami Tarybų Lietuvą, žuvo daugiau kaip 80 tūkstan
čių Tarybinės Armijos karių. Šiandien gyvų gėlių vainikais 
pagerbiame jų narsą ir didvyriškumą. Nemirtingas tarybinio 
kario žygdarbis bus amžinai gyvas! Jis — tarybinis kfcrys — 
lemiamu indėliu prisidėjo prie Europos tautų Išvadavimo iš 
fašistinio pavergimo. Jis — tarybinis karys — Išgelbėjo pa
saulio civilizaciją, įvykdė savo patriotinę ir internacionalinę 
misiją. Jis — tarybinis karys — ir šiandien budriai stovi sar
gyboje, kad nepasikartotų 1941 metų birželis...

„žaizdas nuplausim vandeny, žaliais šilkais aprišime", — 
rašė prieš keturiasdėĮ|mt metų mūsų lakštingala Salomėja 
Nėris. Užgydėme sunkias žaizdas. Užgydėme palyginti greitai, 
nes buvome ne vieni, nes nestokojome gerų, ištikimų draugų, 
pasidalijančių su mumis viskuo, ką jie turėjo. Broliškos tary
binės respublikos Tarybų Lietuvai siuntė metalą ir akmens 
anūlį, mašinas ir duoną, siuntė liaudies ūkio specialistus. Mask
vol, Leningrado, Kijevo, Minsko, Rygos, kitų šalies miestų 
aukštosios mokyklos ruošė Tarybų Lietuvai nacionalinius kad
rus.) Todėl respublikos darbininkų klasė per palyginti trumpą 
laika sukūrė šiuolaikinę socialistinę pramonę, o valstietija — 
kolektyvinį mechanizuotą žemės ūkį.

Kasmet gražėja mūsų miestai, kyla ištisi nauji rajonai, dai
lios gyvenvietės, turtingesnė žmogaus buitis. Visoje Šalyje h 
toli už jos žinomi respublikos mokslininkų ir kūrybinės Inteli
gentijos dirbai. Dabar Tarybų Lietuvoje liaudies ūkyje dirba 
bevelk pusė milijono diplomuotų specialistų — 10,S karto 
daugiau negu 1955 metais.

Respublikos darbo žmonės pasiryžę įtvirtinti ir gausinti pa
siektus laimėjimus, sėkmingai įvykdyti Šių metų ir viso vie
nuoliktojo penkmečio planus. Darbų ir uždavinių daug. Per
linės organizacijos, darbo kolektyvai, kiekvienas darbuotojas 
turi sąžiningai, drausmingai atlikti pareigas, aktyviai šalinti 
trūkumus, kelti tarybinių žmonių gyvenimo lygį. To iš mūsų 
reikalauja vis sudėtingesni uždaviniai, Tarybų šalies ekonomi
nės ir gynybinės galios stiprinimas.

Gyvenimas įtikinamai parodo, kad socializmo kelias, kuriuo 
1940 metais pasuko Lietuvos darbo žmonės, yra vienintelis 
teisingas kelias.

politinių detektyvų — auto- 
riai, Jelopas pradeda nuo 
skambių pavardžių — nuo 
tų, kas buvo asmeniškai su
interesuotas nužudyti italų 
Kilmės popiežių.
/ 1. Paulius Marcinkus, ap
sukrus Vatikano bankininkas, 
kilęs iš Cicero, (Ilinojaus val
stija). Jo motyvai: naujasis 
popiežius norėjo atsikratyti 
juo dėl pernelyg skandalin
go vardo.

2. Prancūzų kilmės kardi
nolas Zanas Vijo, padėjęs 
nuslėpti popiežiaus nunuodi- 
jimo įkalčius. Kardinolas ži
nojo, kad popiežius ketina 
pašalinti jį iš Vatikano hie
rarchijos kaip slaptos maso- 
/ių ložės narį. Be to, jam (ir 
daugeliui kitų kardinolų) ne
patiko popiežiaus ketinimas 
nebedrausti gimimų kontro
lės.

3. Čikagos kardinolas Džo
nas Kodžis. Jo motyvai da
lyvauti sąmoksle: popiežius 
norėjo nušalinti jį iš vysku
pijos posto dėl finansinių 
machinacijų.

4. Italų bankininkas Ro
bertas Kalvis, palaikęs glau
džius ryšius su Vatikano fi
nansininkais. [ sąmokslą jį 
galėjo pastūmėti bažnyčios 
vadovo ketinimas išvaikyti 
sukčius ir nutraukti tik ma
chinacijomis paremtą Mar
cinkaus ir Kalvio bendradar
biavimą.

5. Sicilijos bankininkas Mi
kelis Sindona, turėjęs gerų 
bičiulių aukščiausiuose Vati
kano sluoksniuose. Motyvai 
atsikratyti popiežiumi pana
šūs į Roberto Kalvio.

6. Verslininkas iš slaptos 
masonų ložės, „didysis ma
gistras" Ličijas Oželis. Ložei 
priklausė daug žymių Itali
jos politinių veikėjų. Są
moksle galėjo dalyvauti, kad 
apgintų Kalvį, Sindoną ir 
Marcinkų.

iš šios šešiukės 
federaliniame ka- 

banko klastotes.

Sindona 
sėdi JAV 
Įėjime už 
Dželis, pabėgęs iš Šveicari
jos kalėjimo, slapstosi Urug
vajuje. Trys — Kodžis, Vijo 
ir Kalvis — jau mirę, kas 
savo mirtimi, kas nužudyti. 
Marcinkus tebėra Vatikano 
banko bosas.

y 172 tūkstančių tiražu išėju
sią, beveik 17 dolerių kai
nuojančią knygą Vatikano 
atstovai pavadino „kvailais 
prasimanymais". Kas pasa
ką, kaip viskas buvo iš tik
rųjų- • •
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5-TAS PUSLAPIS

KANADOS ŽINIOS
Pavėlavę 
užtarėjai

Amerikos prezidentas per 
pastarąjį pusmetį bent tris KOLŪKIO VALGYKLOJE

Montreal, Que
Retėja tautiečių gretos

Liepos 6 d. Readdy Memo
rial ligoninėje nuo širdies 

“Smūgio mirė senosios kartos 
tautietis — Juozas Venskus. 
Paliko žmoną, dvi dukras, 
dvi anūkes ir sesutę.

Velionis buvo ramaus bū
do, draugiškas, mokėjo su 
visų pažiūrų tautiečiais sugy
venti. Į šermenis ir palaidoti 
susirinko nemažai tautiečių, 
kurie po palydų buvo, pa
kviesti į restoraną pietums.

niausiu tautiečių, susirgusi 
paguldyta Verdun General 
ligoninėj.

Kaip jus aptarnauja
RACIONALIZATORIAI

Liepos 9 d. Montreal Gene
ral ligoninėje mirė kitas se
nosios kartos tautietis Povi
las Palubinskas, sulaukęs 83 
metų amžiaus. Paliko vienišą 
žmoną — Liudviką Puodžiū- 
naitę. Vienintelė dukra mirė 
anksčiau. Po palydų visi bu
vo pakviesti pietums.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o vėlioniems amžina ramybė. 
Velionis Palubinskas buvo 
kilęs iš Siminiškėlių kaimo, 
prie Anykščių.

Ligonės
1 Onutė Vilimienė, viena se-

Julė Gelčienė randasi Mon
treal General ligoninėje. Ti
riama ligos priežastis.

Abiem ligonėm linkiu greit 
pasveikti.

Išvyko-atvyko
Charles ir Alice Juškai 

vasarines atostogas praleido 
Ontario, kur jie turi daug 
draugų. Sako, kad visi labai 
gražiai įsikūrę, tik bėda, kad 
kai kurių sušlubavusios svei
katos.

Pas Marytę Šalčiūnienę 
viešėjo j os' brolienė ir pusse
serė su vyru iš Jungtinių 
Amerikos valstijų.

Pas K. Martinėną svečiuo
jasi jo sesutė iš T. Lietuvos.

Įsibriovė vagišiai
Į L. Ceškauskų butą vidur

naktį buvo įsibriovę vagys. 
Tik šeimininkams pabudus, 
vagys pabėgo. Būta drąsių 
vagių! P.

WINDSOR, ONTARIO, CANADA

NUOŠIRDI PADĖKA

Liepos 2 d. mums įvyko nepaprastai skaudus 
įvykis, kuomet mirė mūsų mylima Emily Eugenia 
Baltulis. Nežiūrint kaip skauda širdis, mums 
reikėjo ją palaidoti, o tam reikėjo daug giminių bei 
draugų pagalbos. Velionė palaidota liepos 5 d. 
Greenlawn Memorial Gardens, Windsore.

Nuoširdus dėkui visiems už gėlių gražius vaini
kus ir puokštes; už mišių korteles; kunigui 
Simaičiui už paslaugą bažnyčioje ir kapinėse; 
grabnešiams; už užuojautas asmeniškai, laiškais ir 
per laikraščius; visiems už dalyvavimą šermenyse 
ir laidotuvėse, taip pat visiems bet kuo prisidėju- 
siems prie tinkamo mūsų brangiausios palaidojimo.

Visiems, suteikusiems paslaugas laike šermenų 
ir laidotuvių ir visiems išreiškusioms užuojautas, 
šiuomi išreiškiame širdingą padėką.

Jūsų visų suteiktos paslaugos nebus mūsų 
užmirštos. i

Liekame liuointi:
Vyrai: STANLEY BALTULIS 
Sūnus\ ANTHONY BALTULIS

, Marti: ANN BALTULIS 
Anūkė: EDEN

Pagerbimui mano mylimos žmonos, EMILY 
EUGENIA BALTULIS, jos atminčiai priduodu 
“Laisvei” 500.00 dolerių.'

v STANLEY BALTULIS

kartus savo kalbose paminė
jo tarybines Pabaltijo respu
blikas — Estiją, Latviją, 
Lietuvą. Gi jo kalba birželio 
viduryje buvo dalis didesnės 
politinės akcijos, kurią, deja, 
parėmė ir Amerikos įstaty
mų leidėjai.

Žmogui, pirmą kartą ma
tančiam panašų spektaklį, 
gal ir nekils abejonių Ameri
kos valdžios nuoširdumu, po
litikos nuoseklumu Pabaltijo 
reikaluose . . . Bet taip nėra 
ir būti negali. Tuo mus 
įtikina Amerikos politika 
buržuazinės Lietuvos atžvil
giu. Kodėl anuomet Amerika 
nė vieno karto per visus 20 
mėtų j neužsistojo Lietuvos 
viešai, negynė žmogaus tei
sių? Nei tada, kai buvo 
užgrobtas Vilnius, nei vėliau, 
kai buvo atplėšta Klaipėda? 
Ponams iš Washington© 
neatėjo tuomet į galvą užtar
ti be teismo kalinamus darbi
ninkų deputatus, o kur jau 
ten be teismo sušaudyti ko- 
jnunistži, nepartiniai Suval
ai jos valstiečiai, kiti . . . 
Buržuazinės demokratijos 
požiūriu panašūs žiaurumai 
yra pateisinami ir žmogaus 
teisės šiuo atveju lieka nepa
žeistos.j'Paprasti žmonės, 
eiliniai ( darbininkai visame 
pasaulyje Įtitaip galvoja. Štai 
kaip atsiliepė 1927 metų pra
džioje į keturių komunistų 
sušaudymą Lietuvoje suomių 
darbininkai: “Nepriklausomo 
darbininkų laikraščio “Darbi
ninkų organizacijų žinios” 
pranešimu, suomių metalistų 
profsąjunga nusiuntė Lietu
vos pasiuntinybei Helsinkyje 
protestą dėl darbininkų bau
dimo mirties bausme ir per
sekiojimo Lietuvoje. Tačiau 
Lietuvos pasiuntinybė paštu 
gražino protestą.” Apie tai 
parašė “Pravda”. 1927 m. 
sausio 16 d. Londone irgi 
įvyko didelis protesto mitin
gas prieš baltąjį terorą Lie
tuvoje. Tas pat — Vokietijos 
miestuose, Netylėjo darbi
ninkai ir socializmo tėvynė
je — Tarybų Sąjungoje.

Todėl smarkiai pavėluoti 
yra Amerikos prezidento žo
džiai apie “didvyrišką kovą” 
Pabaltijyje1 jr apie tai, kad 
Amerikos vyriausybė ir pre
zidentas asmeniškai “palaiko 
kovą”.

Taip, Lietuvoje kovojama. 
Bet ne prieš savą,/ liaudies 
valdžią, kaip norėtų ponas R. 
Reaganas, o prieš tuos, kurie 
trukdo tą valdžią stiprinti. 
Tai yra didelis skirtumas.

Prieš ketvertą metų Vyš- 
niūnų kolūkis savo lėšomis 
pasistatė} valgyklą. Pirmame 
pastato aukšte įsikūrė par
duotuvė' Ji aprūpina žem
dirbius būtiniausiomis pre
kėmis. Priimami išankstiniai 
baldų, /televizorių ir kitų 
prekių užsakymai. Vyšniū- 
niečiai džiaugiasi sąžiningu 
ir kultūringu pardavėjų dar
bu. Parduotuvės vedėja V. 
Prandkevičienė lankytojų 
trūkumu nesiskundžia. Bū
tiniausiomis prekėmis aprū
pinami ne tik Vyšniūnų žem
dirbiai, bet ir aplinkinių kai
mų gyventojai.

Antrame aukšte — jauki

valgykla. Per darbymetį čia 
valgo ištisos šeimos. Val
gyklos vedėja V. Pakutkie- 
nė ateityje žada įrengti kon
diterijos cechą.

Didelis patiekalų pasi
rinkimas. Kolūkis augina 
daržoves ir pirmiausia tiekia 
valgyklai. Kolūkiečiai giria 
virėjos A. Skinderienės barš
čius su aviena, vėdarus, šaš
likus.

— Gerai padirbėjus, reikia 
ir sočiai pavalgyti, — sako 
kolūkio pirmini/ikas P. Alek
navičius.

Auksė MĄTONYTE
Prienų rajonas

LENGVINA DARBĄ

VERPĖJŲ PATOGUMUI
Vdečiūnų gyvenvietėje jau 

du dešimtmečius veikia 
„Dirobės" susivienijimo ver
pimo fabrikas. Jis iš pagrin
dų .pakeitė kaimo gyveni
mą.

Gyvenvietėje yra vaikų 
lopšelis-daržeids, statoma aš
tuonmetė mokykla. Kultūros 
namuose — vidutinio am
žiaus žmonių liaudies šokių 
ratelis, meninė agitbrigada, 
estradinis ansamblis, vokali
niai kolektyvai.

Veikia medicinos punktas, 
maisto produktų parduotuvė,

valgykla, kuri karštus val
gius patiekia net ir naktinei 
pamainai. Praėjusią žiemą 
atidaryta daržovių parduo
tuvė, kurią aptarnauja Drus
kininkų tarybinis ūkis. Fab
riko administracijos inicia
tyva plečiamos buitinio ap
tarnavimo paviljono patal
pos. Dirba trys siuvėjai, kir
pėja, o užsakymų priėmimo 
punkte gaH paprašyti bet 
krikių paslaugų — jas atliks 
rajono buitininkai.

Brigita BALIKIENE
Varėnos rajonas

PASLAUGOS POILSIAUTOJAMS
Druskininkų buitinio gy

ventojų aptarnavimo kombi
natas stengiasi patenkinti 
miesto gyventojų ir svečių 
poreikius.

Kultūrinio ir buitinio in
ventoriaus nuomos punkte 
yra palapinių, badmintono ra/

kečių, kamuolių, radijo im
tuvų, portatyvinių televizo
rių. Dažniausiai nuomojami 
dviračiai. Poilsiautojų laukia 
valtys Druskonio ežero pa
krantėje. Automėgėjai gali 
apsigyventi kempinge, prie 
Nemuno. „Nemuno" ir „Eg

VILNIUS, VII. 9. (ELTA). 
Šiandien Lietuvos TSR foto
grafijos meno draugijos pa
rodų salone atidaryta foto
grafijos paroda, skirta Tary
bų Lietuvos išvadavimo 40- 
osioms metinėms.

Ekspozicijoje, kurią suda-

iĮvairlapusiSka Kauno „Tauro" individualaus avalynės siuvimo 
ir taisymo fabriko racionalizatorių veikla. Geros idėjoj nedelsiant 
diegiamos gamybom Tuo rūpinasi inžinierius darbo apsaugos b 
racionalizaciniams reikalams Vytautas Urbonas. Racionalizatoriai 
tobulina įrenginius, lengvina avalyninlnkų darbą, gerina gaminių 
kokybę, leSko, kaip panaudoti gamybos aUlekas.

Roberto R&džlo nuotraukoje aktyviausi „Tauro" racionalizato
riai — (Iš kairės) elektrikas Kazimieras Škėma, vyriausiasis me
chanikas Albertas Gaižauskas

lės" sanatorijose veikia užsa
kymų priėmimo punktai. Čia 
teikiamos skubios paslaugos: 
per kelias valandas išplauna
mi skalbiniai, išvalomi rū
bai, atliekamas smulkus dra
bužių taisymas. Išvažiuoda
mas poilsiautojas gali pap-

IŠVADAVIMO
TAIKAUS DARBO
AKIMIRKOS
rė Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjunga ir Fotografijos meno 
draugija, pateikiama apie 
šimtą nuotraukų. Jose įam
žintos Lietuvos išvadavimo 
kovų akimirkos, tarybinių 
karvedžių ir karių portretai. 
Didelė fotografijų kolekcija

pasakoja apie respublikos gy
venimą taikos metais, atsklei
džia gilią liaudies pagarbą 
Didžiojo Tėvynės karo vete
ranams, žuvusiems kariams. 
Parodoje eksponuojamos nuo
traukos iš kino-fpto-fonodo- 
kumentų archyvo fondu h”

Ir šaltkalvis Juozas Rudnickas.

rašyti buitinio aptarnavimo 
darbuotojų įteikti gėlių jį 
gydžiusiam medikui. Didžio
jo Tėvynės karo dalyviams 
nuperkami ir pristatomi trau
kinių, lėktuvų bilietai. Netru
kus „Nemuno" sanatorijoje 
pradės veikti televizorių nuo
mos punktas.

Marytė PETREIKIENĖ 
Druskininkai

vusių karo korespondentų J. 
Kacenbergo, Ch. Levino, taip 
pat A. Sutkaus, R. Rakaus
ko, M. Baranausko bei kitų 
respublikos fotomeistrų dar
bai.

Parodą atidarė Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas A. Laurinčiukas. 
Žodį tarė dimisijos generolas 
majoras P. Petronis.

Parodos atidaryme dalyva
vo Lietuvos KP Centro Ko
miteto propagandos ir agita
cijos skyriaus vedėjas J. 
Kuolelis, kiti atsakingi parti
niai ir tarybiniai darbuotojai.

APLANKĖ KARIN) DALINI šaukliai sugrįžta

VILNIUS, VII. 3. (ELTA). 
Artėjant Tarybų Lietuvos iš
vadavimo5 iš vokiškųjų = fašis
tų 40-mečiui, Lietuvos Komu
nistų partijos ir respublikos 
vyriausybės vadovai šiandien 
aplankė vieną iš Vilniaus įgu
los karinįų dalinių. Susipa
žinti su karių gyvenimu at
vyko Lietuvos KP CK pirma
sis seki eterius P. Griškevi-

čius, respublikos Ministrų 
Tarybos pirmininkas R. Son
gaila, Lietuvos KP CK antra
sis sekretorius N. Dybenka,

jas S. Apanavičius, Lietuvos 
TSR vidaus reikalų ministras 
S. Lisauskas, Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi- 

Ministrų Tarybos pirmininko ninkas A. Vileikis.
Respublikos vadovai do

mėjosi dalinio karių kovine 
ir politine parengtimi, nauja 
kovine technika. Svečius ly
dėjo ir paaiškinimus davė I. 
Malcevas ir V. Saninas.

pirmasis pavaduotojas V. Sa
kalauskas, partijos Vilniaus 
miesto komiteto pirmasis sek
retorius V. Mikučiauskas, 
Lietuvos KP CK administra
cinių organų skyriaus vedė-

Neseniai namo saugotojas, 
kaip visada mandagiai pasi
sveikinęs, * ištiesė man ant
spauduotą voką. Šitoks ko
respondencijos pristatymas 
truputį nustebino: paprastai 
laiškus išsiimi iš pašto dėžu
tės. Už 10 dolerių jie gali 
būti pristatyti garsiuoju fe- 
deraliniu ekspresu, garan
tuojančiu, kad bet koks ad
resatas Jungtinėse Ameri
kos Valstijose gaus laišką 
per 24 valandas. Bet šis vo
kas nebuvo apklijuotas ženk
lais, ant jo puikavosi tik 
.cikiiningas užrašas: „Įteikti 
į rankas".

Tokius laiškus gavo ir ke
letas kitų tarybinių žurna
listų, dirbančių Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Juos 
pasiuntė gana garsi Ameri
kos kompanija, besispeciali- 
zuojanti gaminti elektroni
nes spynas ir signalizacijos 
sistemas. Matyt, per neleng
vą konkurencinę kovą firma 
nusipirko teisę vadintis „Los 
Andželo XXIII vasaros olim
pinių žaidynių tiekėja" ir tur
būt džiaugėsi busimuoju pel
nu. Tačiau dėl Vašingtono 
antiolimpinės politikos sėk
mės miražus Kalifornijos pa
dangėje netrukus pakeitė 
juodi debesys, ir kompani
jos vadovybė sunerimo, štai 
tada ir pasipylė firmos vi
ceprezidento pasirašyti laiš
kai Tarybų Sąjungos spau
dos atstovams. Juose miste
ris viceprezidentas atkakliai

įrodinėja, kaip sunku bus 
teroristams ir kitiems pikta
dariams pergudrauti firmos 
inžinierių sukonstruotus įren
ginius, kokia patikima signa
lizacija sumontuota visuose 
olimpiniuose objektuose.

Nors aš ir nesu elektroni
kos žinovas, norisi tikėti vie-

rybinius" ir vadinamosios 
„Baltų laisvės lygos" vado
vų. Kadangi TSRS NOK nu
tarimas pavertė niekais vi
sus nusikalstamus šiuolaiki
nių „prekiautojų žmonėmis" 
sumanymus, ponas Mažeika 
neturėjo ką pasakyti vien- 
minčiams, tad ėmė girtis:

Tačiau kaklaraiščiais ir pa
doriais kostiumais, įsigytais 
už paslaptingai gautus pini
gus, nepridengsi apgailėtinos 
niekingo nusikaltėlio esmės.

Visiškai neseniai padėti 
Mažeikai ir jo bendrininkams 
į Los Andželą nuvyko kitas 
įnirtingas antitarybininkas,

Beje, dar apĮie laiškus ir 
antiolimpinę dvasią.

JAV valstybės sekretorius 
Džordžas Šulcas Malaizijos 
sostinėje Kuala Lumipure 
aukštajam svečiui parodė 
paskui jį atėjusius laiš
kus iš Amerikos. Jie ad
resuoti Malaizijos* nacio-

TELEGRAFU „TIESAI" IŠ NIUJORKO

PAKARUOKLIŠKAS... SVETINGUMAS
no kompanijos vadovo žo
džiais — kai kurias duris jo 
įrenginiai aklinai uždarė. Pa
prastu visrakčiu jų jau ne
atrakinsi.

Tačiau ne džentelmenai su 
kaukėmis ir raktų rinkiniu 
rengėsi drumsti olimpinių 
kaimelių ramybę. Šie nusi
kaltėliai neketino laužtis pro 
atviras duris, juo labiau, kad 
jie vaikšto su kaklaraiščiais 
ir pinigų prikimštomis kiše
nėmis. Laužyti spynų, net ir 
elektroninių, jiems nereikia, 
nes visas duris jiems atida
ro aukštieji globėjai.

Kartą viename sambūryje 
girdėjau piktą Entonio Ma
žeikos kalbą. Antitarybinėse 
sferose jis žinomas kaip vie
nas koalicijos „Uždrausti ta-

kaip Baltųjų rūmų atstovai 
linkėjo jam sėkmės, kokią 
plačią tribūną jam suteikė 
Amerikos spauda i ir televi
zija, kokias geras /perspekty
vas koalicijai ir 
jo draugas, 
bės. departamento 
Abramsas ir 
JAV užsieni
bos patarmių koalicijos „Už
drausti tarybinius" ir „Baltų 
laisvės/rygos" vadeivos nu
tarė įkurti specialų „pabėgė
liu/! ondą", kurio tikslas - 
rengti provokacijas prieš 
tarybinius sportininkus viso
je tarptautinėse varžybose, 
rengiamose Vakarų šalyse.

Taip, išoriškai Mažeika ir 
jo „olimpinė komanda" visai 
nepanaši į pakelės plėšikus.

gai žadėjo 
apkštas valsty- 

atstovas 
t. Tikriausiai 

politikos žiny-

skambiai vadinantis save 
„kovotoju už Tarybų Sąjun
gos piliečių teises", Lie
tuvoje liūdnai pagarsėjęs 
Vladas Šakalys. Jo skubiai 
prireikė kaip tik busimosios 
olimpiados dalyviams grobti 
— kas kas, o Šakalys turi 
turtingą patyrimą: kažkada 
Vilniuje jis buvo nuteistas 
už įsilaužimus į butus, be 
kitų, yra apvogęs Tokijo 
olimpiados dalyvį Adol
fą Aleksiejūną. Savo aki
mis mačiau busimojo „ko
votojo už laisvę" darbo įran
kius — visrakčių
Gal Amerikoje šis vagišius 
pakėlė „kvalifikaciją" ir nu
tarė išbandyti išreklamuotą
sias olimpinio kaimelio spy
nas?

ryšulius.

naliniam olimpiniam komite
tui ir prasideda žodžiais: 
„Olimpinės žaidynės žmo
nėms, o ne beždžionėms". 
Toliau rasistine dvasia per
sunktame laiške teigiama, 
kad olimpinėse žaidynėse 
nuo senų laikų buvo demons
truojama baltosios rasės jė
ga ir sugebėjimai. Laišką pa
siuntė kukluksklanininkai iš 
Merilendo valstijos, tai yra 
praktiškai iš JAV sostinės 
priemiesčio. Rasistai atvirai 
grasina, kad „juodieji ir gel
tonieji nežygiuos Amerikos 
stadionais". „Mes privertėme 
tarybinius pasitraukti iš olim
piados, — rašoma laiške. — 
Mes neleisime joje dalyvauti 
spalvotoms beždžionėms"..." 
Laiškas išsiųstas iš Jungtinių

Valstijų birželio 25 dieną, 
liepos 6-ąją jį atplėšė Ma
laizijos NOK-o vadovai. Jie 
pranešė laikraščio „Niujork 
taims" korespondentui, kad 
laiškas buvo labai rimtai ap
svarstytas.

Roiterio agentūra perdavė 
iš Kolombo, kad Šri Lankos 
Respublikos sporto ministras 
gavo grasinamą Virdžinijos 
valstijos kukluksklanininkų 
laišką nesiųsti komandos į 
Los Andželą. Pranešama apie 
planus susidoroti su" Zimbab
vės, Pietų Korėjos ir kitų 
„trečiojo pasaulio“ šalių 
sportininkais.

Laiške Malaizijos olimpi
niam komitetui yra žodžiai: 
„Jeigu išdrįsite atvykti į Los 
Andželo vasaros olimpiadą, 
būsite nušauti arba pakarti. 
Visus olimpinius aukso me
dalius tufi gauti tik baltieji! 
Mirtis juodiesiems ir spalvo
tiesiems!"

Malaizijos vadovai laiško 
(kopiją atidavė aukštajam 
svečiui. JAV. buržuazinių 
laikraščių žurnalistai, nieko 
gudresnio negalėdami sugal
voti, paskelbė, kad grasini
mus inspiravo „tarybiniai 
agentai". Įdomu, kaip šį laiš
ką komentuos Amerikos val
džios atstovai.

Vilius KAVALIAUSKAS
, j t' • -. *

Vakarų Berlyno valdžia 
nusprendė atkurti viduramžių 
šauklio pareigas. Jis šeštadie
niais ir sekmadieniais daly
vaus specialiuose vaidinimuo
se, kuriais norima prisivilioti 
turistų. Kandidatai į šį postą 
privalo turėti įvairių savybių. 
Šauklys privalo būti stiprus, 
turėti skardų balsą ir muzi
kinę klausą, ištverti lietų bei 
vėją ir... turėti jumoro jaus
mą.

Fermoje augina 
kandis

Bradfordo mieste (Anglija) 
yra vienintelė pasaulyje fer
ma, kurioje auginamos... 

a kandys. Didžiosios Britanijos 
tekstilės fabrikai čia siunčia 
pavyzdžius vilnonių audinių, 
ant kurių paleidžiamos kan
dys, kad čia padėtų kiaušinių. 
Taip mokslininkai sužino, ku
rie Vilnos audiniai labiausiai 
patinka kandims ir kokiais 
chemikalais reikia apdoroti 
medžiagą, kad šie drugiai jos 
nemėgtų.
Nepaprastas 
padavėjas

Viename Šveicarijos Argau 
kantono restoranų pasirodė 
nepaprastas padavėjas. Tai 
vietos elektroninės firmos 
sukurtas robotas „Topo" (nuo
traukoje). Jis gali’ ne tik 
atnešti meniu, bet ir atlikti 
populiarią melodiją, pašokti ir 
pasakyti keletą „išmoktų" 
frazių.

Kelstono-TASS-o nuotr,
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TAUTŲ DRAUGYSTĖS SAITAI
Pažymint Lenkijos Liau

dies Respublikos nacionali
nės šventės — Lenkijos atgi
mimo dienos 40-ąsias meti
nes, vasarą Seinuose įvyko 
Tarybų Sąjungos — Lenkijos 
draugystės mitingas.

Seinai — šis senas Suvalkų 
vaivadijos pakraščio mies
tas — glaudžiai susijęs su 
Lietuva. Seinų katedroje pa
laidotas buvęs šios vyskupi
jos vyskupas poetas Antanas 
Baranauskas. Spaudos drau
dimo laikmečiu pro Seinus 
buvo gabenama nemaža lie
tuviškos spaudos, anais lai
kais leidžiamos Rytprūsiuo
se. Po 1905 metų revoliuci
nių įvykių, neaplenkusių ir 
Seinų, caro valdžiai panaiki
nus spaudos draudimą, Čia,’ 
Zavadzkio spaustuvėje buvo 
spausdinami lietuviški leidi
niai. Čia ir dabar išeina lietu
viškas žurnalas “Aušra”, ku
rį redaguoja vietinis žurna
listas Eugenijus Petruškevi
čius.

Netoli Seinų, Bubelių kai
me, savo vaikystę ir jaunys
tę praleido lietuvių poetas 
Albinas Žukauskas, kuriam 
už lenkų grožinės literatūros 
vertimus suteiktas Liaudies 
Lenkijos nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardas. 
Jungtinių Valstijų lietuviško
je spaudoje ilgus metus dar
bavosi iš kito pasienio mies
telio Punsko kilęs rašytojas 
Albinas Morkus. Savo kūry
bą paskutiniaisiais gyvenimo

Nuotraukoje: grupė Lietuvos ir Lenkijos saviveiklininku 
prieš koncertą Seinuose. K. Jankausko nuotrauka
metais jis išleido sugrįžęs į 
Tarybų Lietuvą. Literatūros 
baruose produktyviai reiš
kiasi ir jo jaunesnis brolis 
vilnietis prozininkas Anielius 
Markevičius. Tad neatsitikti
nai Seinuose nebe pirmą kar-^ 
tą drauge pažymimos reikš
mingos Liaudies Lenkijos su-/ 
kaktys.

Socializmo sąlygomis gimė 
graži Tarybų šalies ir Lenki
jos Liaudies Respublikos 
draugystė. Užsimezgusi žūt
būtinėje kovoje su vokiškuo
ju fašizmu, pokario metais ji 
nuolat tvirtėjo ir vystėsi. 
Stiprinant šią draugystę sa
vo indėlį įneša ir Tarybų 
Lietuva, kuri palaiko glau
džius ryšius su Baltstogės, 
Suvalkų ir Lomžos vaivadijo
mis.

Šių trijų vaivadijų atsto
vai, tūkstantinė Tarybų Lie

tuvos delegaciją dalyvavo 
Lenkijos atgimimo jubiliejie- 
nėje šventėje. Apie stiprė
jančius ryšius, apie taikų 
kaimyninių tautų * darbą 
draugystės mitinge kalbėjo 
Tarybų Lietuvos delegacijos 

^vadovas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas A. 
Barkauskas, LLR delegacijos 
vadovas, Lenkijos jungtinės 
darbininkų partijos Suvalkų 
vaivadijos komiteto pirmasis 
sekretorius V. Berdyga, Laz
dijų rajono “Kibirkšties” ko
lūkio pirmininkas N. Rut
kauskas.

Mitingo dalyviai priėmė 
Taikos atsišaukimą.

Po iškilmingos dalies kon
certavo ; Suvalkų, Seinų, 
Kauno ir Alytaus meno savi
veiklos kolektyvai.

J. Žukauskas

RESPUBLIKOS GIMTADIENIS
Pats vidurvasaris. Kuriuo 

Lietuvos keliu bevažiuosi, 
kuriame jos kampelyje besi
lankysi — visur raiškiai 
dvelkia giliu susikaupimu: 
žemė brandina gražų derlių, 
žmonės rūpestingai jį prižiū
ri, ruošiasi tinkamai nuimti. 
Rodosi, dar matau visame 
krašte besiplaiksantį raudo
nį — purpurines vėliavas, 
kurias mes iškėlėme švęsda
mi Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš fašistinės okupacijos 
40-mėtį.

O štai ir respublikos gim
tadienis. Prieš 44-rius metus 
atkurta Tarybų valdžia Lie
tuvoje. Gražus jaunos bran
dos amžius! Mano kartos 
akyse įvyko nuostabi meta
morfozė. Buržuazinės val
džios engta, pardavinėta ir 
apleista mažytė agrarinė ma
no gimtinė — kokią ją prisi
menu vaikystėje — per tuos 
keliasdešimt metų tapo pui
kia sparnuota paukšte! Šian
dieninis jos skrydis žavi 
kiekvieną, apsilankiusį pas 
mus. O ką bekalbėti apie 
mus pačius, kurių rankomis 
visa tai padaryta ir daroma. 
Seniai užgydytos sunkips Di
džiojo Tėvynės karo žaizdos. 
Broliškoms Tarybų šalies 
tautoms padedant, išmoko
me naujai dirbti ir gyventi. 
Galingas mūsų žemės ūkis, 
galinga mūsų pramonė. O 
koks gražus, dvasiškai tur
tingas mūsų žmogus!

Pažiūrėk kiekvienam į 
akis: ramus šeimininkiškas 
žvilgsnis, kuriame jauti jėgą, 
pasitikėjimą ir perspektyvą. 
Tai Tarybų valdžia, tai Ko
munistų partija suteikė tas 
neįkainojamas vertybes. 
Kiekvieną penkmetį širdis 
apsvaigsta nuo kūrybinių už
mojų! O Partija veda liaudį į 
naujas aukštumas. Ir viskas 
vardan šviesios komunistinės 
ateities, vardan žmogaus.

Mes gerai žinome, kad nie
kas neatsiranda savaime. 
Darbas mus išaugino di-( 
džiais. Darbą mylėjo ir gerbė 
mūsų tėvai. Savo darbščio
mis rankomis, tik su kelerio
pai didesne energija, mes 
atvėrėme vartus šiai dienai. 
O už pečių, ne — tiesiog 
šalia savęs — mes jaučiame 
mūsų vaikų alsavimą. Jie dar 
tik mokosi darbo. Jiems teks

dirbti dar našiau, su dar 
didesniu užmoju. Toks gyve
nimo, toks mūsų epochos 
reikalavimas.

Aš — ne tik poetas, savo 
kukliomis eilėmis trokštantis 
apdainuoti Tėvynę, Partiją, 
liaudį. Prieš trisdešimt metų 
užsivilkau baltą gydytojo 
chalatą. Žmogaus sveikata, 
jo fizinė ir dvasinė branda — 
viena didžiausių mano svajo
nių, mano rūpestis. Su di
džiuliu dėkingumu prisimenu 
kiekvieną mūsų Partijos, Ta
rybų valstybės žingsnį žmo
gaus sveikatos labui. Tų 
žingsnių buvo labai daug, o 
štai dabar Tarybų šalyje — 
pirmojoje ir vienintelėje pa
saulyje! — pradėtas visuoti
nis kasmetinis gyventojų dis- 
panserizavimas. i

Ką tik pakeliavau po Ka
zachstano plėšiniui. Prieš 27 
metus keletą mėnesių ten 
teko dirbti gydytoju. Savo 
akimis pamačiau, kokios di
delės permainos nuo tų laikų 
įvyko toje plačioje sausringo
je stepėje. O juk ją keliant 
gyvenimui dalyvavo ir mano 
respublikos pasiuntiniai. Kai 
kas ten ir liko dirbti. Ir man 
būvo labai malonu išgirsti 
apie juos puikių atsiliepimų, 
sužinoti, kad jie deramai 
įvykdė ir tebevykdo savo in
ternacionalinę pareigą.

Tarybinių tautų draugys
tė, internacionalinis mūsų 
šalies gyvenimo ir darbo po
būdis padėjo Lietuvai tapti 
tokia, kokia ja šiandien 
džiaugiamės. O mes, dėkin
gai priimdami nesavanaudiš
ką broliškų tautų paramą, 
stengiamės jiems atsidėkoti 
tuo pačiu — kartu kuriame 
šviesią Tarybų šalies rytdie
ną. Tarybinių tautų draugys
tė .ir bendradarbiavimas — 
didžiausias mūsų jėgos ir 
kleštėjimo šaltinis.

Tik širdį dar spaudžia ne
rami mintis. Vis pakčJiu gal
vą į giedrą dangau — ar 
nešmėkštelės juodas vaikys- 

dienų šešėlis? Karo šešė
liu. Ir dar atkakliau dirbame, 
stipriname savo Tėvynę, kad 
jokia pikta ranka nepasikė
sintų į jos laimę ir ateitį. 
Taika neateina savaime. Už 
ją reikia kovoti! Kad nei 
mes, nei mūsų vaikai nema
tytų karo. Tai šventas prie

sakas mums, pakėlųsiems že
mę iš griuvėsių. Ir mes 
darysime viską, kad dangus 
liktų giedras!

Nemažai teko' pakeliauti po 
pasaulį. Grožėjausi įvairio
mis šalimis, bet kartu supra
tau, ką reiškia meilė Tėvynei 
jr gimtinėj ilgesys. Nuošir
džiai galiu pasakyti — nėra 
gražesnės žemės už gimtąją 
tėvų žemę, nėra brangesnio 
kvapo už tėviškės dūmą. O 
ypač kai žinai, jauti, kad ji 
laisva, laiminga, žengia į 
gražią ateitį.

Eduardas Selelionis

*

Brockton, Mass.
Pirmadienį, liepos 23 d. 

Ka/imeras Ustupas, laišku 
pranešė, kad mirė mūsų ge
ras rėmėjas ir senas “Lais
vės” skaitytojas, Adolfas 
Skirmontas.

Platesnių žinių apie Skir- 
monto mirtį bus pranešta 
vėliau.

ANTIKARINE ESTAFETE

TOKIJAS. Deglą, uždegtą 
nuo Amžinosios ugnies prie 
Hirosimos amerikiečių ato
minio bombardavimo aukų 
paminklo, neša antikarinės 
estafetės, startavusios iš Hi
rosimos Talkos parko, daly
viai. 645 vaikinai ir merginos, 
atsiliepę j vietinių jaunimo 
organizacijų ir profsąjungų 
raginimą dalyvauti šioje Ja
ponijos taikingosios visuome
nės akcijoje, turės nueiti dau
giau kaip 1300 kilometrų 
maršrutu per 87 Hirosimos 
prefektūros miestus Ir gyven
vietes.

PASAULINES TAIKOS 
TARYBOS REIKALAVIMAS

HELSINKIS. Pasaulinė tai
kos taryba pareikalavo tuojau 
pat paleisti Nelsoną Mandelą 
ir kitus Pietų Afrikos na
cionalinio afrikiečių kongreso 
lyderius, kurie rasistinės PAR 
kalėjimuose kalinami už tai, 
kad gynė savo liaudies inte
resus, kovojo už jos Išsiva- 1 
davimą Iš nežmoniškos apar- 
teldo sistemos priespaudos Ir ' 
Išnaudojimo. Daugiau kaip 
du dešimtmečius, nurodoma 
Pasaulinės talkos tarybos pa
reiškime, paskelbtame čia
ryšium su N- Mandelos 66- 
oslomis gimimo metinėmis, 
atlieka bausmę jžymus na
cionalinio afrikiečių kongreso 
vadovas, nuteistas kalėti iki 
gyvos galvos. Ilgi žiauraus 
elgesio kalėjimuose metai 
nepalaužė jo dvasios. Narsi 
patrioto kova atspindi tvirtą 
Pietų Afrikos liaudies pasiry
žimą Iškovoti laisvę.

Kultūros žinios žinelės
RAŠO FRANK SHUKAS

Šekspyras new yorke
New Yorko metinis Shakespeare festivalis Centralinio 

parko Delacorte teatre sezonas atidarytas su Shakespearo 
Reikalu “Henrikas V-tasis”.

i Jau ištisą eilę metų šiame teatre vasaros metu vyksta 
bemokami spektakliai atvirame ore ir yra gausiai publikos 
lankomi. Bilietai išdalinami spektaklio dieną ir vietų 
pasirinkimas laisvas — kas pirmesnis, tas geresnis.

HARLEMO ŠOKĖJAI LONDONE
Juodųjų Harlemo Šokių Teatras išvyko gastrolėms į 

Londoną su 13 baletų. Kaip pranešama anglų spaudoje, 
grupė susilaukė nepaprastai gerų atsiliepimų ir bilietai 
visiems spektakliams iš anksto išparduoti. Didelių ovacijų 
susilaukė “Ugnies Paukštis” pagal rusų folklorinę pasaką 
pastatytas baletas.

AMERIKOS MENO FESTIVALIS ANGLIJAI
1983 m. Amerikoje buvo anglų festivalis pavadintas 

“Britai saliutuoja New Yorką”. Ta proga buvo surengtos 
įvairios parodos, spektakliai, koncertai, kuriuos atliko 
anglai.

Sekančiais, 1985 metais, amerikiečiai gegužės mėn. 
Anglijoj — Londone, Glasgove, Wales ir kitur pasirodys su 
meno ir pramoginiu “Amerikos festivaliu”.

Žadama nuvežti Anglijon New Yorko Filharmonijos, St. 
Louis ir Dallas simfoninius orkestrus, smuikininką virtuozą 
Isaac Stern, Paul Taylor šokių grupę, džazo orkestrą, 
moderniškų šokių atlikėjus. Londone spektaklius duos koks 
nors Amerikos repertuarinis teatras (dar neparinktas). 
Parodose bus parodyta indėnų, juodųjų ir jaunų amerikie
čių dailįninkų darbai, skulptūros, rankdarbiai. Bus specia
lūs poezijos vakarai, rodomos filmos.

Šiuo festivaliu norima atsverti tą blogą įspūdį, kurį 
susidarė anglai iš televizijos ir filmų, kuriose rodomos 
žudynės, kriminaliniai nuotykiai ir purvinoji Amerikos 
didmiesčių pusė. i t

NAUJA FILMĄ
Žinomos filmų aktorės Ingrid Bergman duktė, modeliuo

toja Izabela Rosselini ir Micailas Baryšnikovas dalyvauja 
Columbia bendrovės sukamoje filmoje “Baltosios naktys”. 
Filmą kainuos 10 mil. dolerių ir bus užbaigta 1985 m. 
gruodžio mėn.

INDIJOS FESTIVALIS
Indija ruošiasi didžiulei kultūrinei programai. 1985 ir 

1986 m. Amerikon atveš savo meno turtus parodoms į 
įvairius muziejus, galerijas ir universitetus. Dailininkai 
išstatys savo darbus, aktoriai ir šokėjai atliks programas 
didžiuose miestuose, surengtos bus rankdarbių ir audinių 
parodos. į

Bus atvežta ne tik senosios kultūros meno turtai, bet bus 
atstovaujami ir dabartinės Indijos industralizacijos ir 
technologijos laimėjimai.

Norima šiuo “Indijos festivaliu” parodyti ne tik senas to 
krašto tradicijas, meno kūrinius, bet ir vykstančią 
pažangą.

Panašus festivalis surengtas 1982 m. Anglijoj turėjo 
didelį pasisekimą, nors ir buvo mažesnio masto. Dabar 
norima tokį festivalį, žymiai didesnio masto, parodyti 
Amerikoj.

Šis festivalis kainuos 9 mil. dolerių, kurių trečdalį 
padengs Indijos vyriausybė, o kiti pinigai buvo surinkti iš 
privačių asmenų ir filantropinių institucijų.

LĖLIUKŲ KONVENCIJA
Louisville mieste, Kentucky valst. įvyko ventrilokvistų 3 

dien|j konvencija, kurioje dalyvavo 170 ventrilokvistų su 
savo lėlėmis. Lėlės buvo įvairiausių formų, dydžių ir 
“amžiaus”, pradedant jaunais lėliukais ir baigiant pasenu
siais, pražilusiais.

Ventrilokvistų menas nėra lengvas ir reikalauja ' ilgų 
metų treniruotės ir pasiruošimo, bet sugebėjimo už du 
asmenis kalbėti. Jie yra populiarūs kabaretuose, televizijoj 
ar lengvo žanro scenose.

NEW YORK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

J onas Karpavičius
MIRĖ

1980 m. rugpjūčio 3 d.
Jau keturi metai kai iš mūsų tarpo jis atsiskyrė. 

Mes jo labai pasiilgome ir visados atsiminsim.

OLGA—duktė ir vyras CHARLES 
EDWARD — sūnus
RONALD—anūkas ir jo žmona GERRY 
NICOLE — proanūkė
MATTHEW—proanūkas

CHICAGO, ILL.

MIRUS

Mykolui Marazui
Jo žmonai Julijai ir visiems artimiesiems, 

giminėms ir draugams, gyvenantiems Amerikoje ir 
Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą.

Žinokit, kad ir mes liūdim su jumis.
K. Rušin$kienė y
S. Stasiukaitienė
P. Venta
N. Venta

O. Čepulienė 
W. Keršulis 
B. Keršulienė 
Bill Malin

A. Mitchell

Apdovanotos 
daugiavaikės motinos

Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas š. m. birže
lio 27 d. įsaku TSRS Aukščiau- 

, siosios Tarybos Prezidiumo var
du TSRS ordinais ir medaliais ap
dovanojo 99 daugiavaikes moti
nas.

,,Motinos šlovės" I laipsnio 
ordinu apdovanotos daugiavai
kės motinos: Kėdainių rajono — 
Ramutė Leosė Stoškevičienė, Pa
nevėžio rajono — Julija Žukaus
kienė, Raseinių rajono — Roma 
Astrauskienė, Šilalės rajono — 

‘Regina Zybartienė.
„Motihos šlovės" II laipsnio 

ordinu apdovanotos daugiavai
kės motinos: Kėdainių rajono — 
Gražina Ilevičienė, Tauragės ra
jono — Bronislava Ciarienė ir 
Laimutė Meilienė, Utenos rajo

no '■— Elena Ilčiukienė.
,,Motinos šlovės" III laipsnio 

ordinu apdovanotos daugiavai
kės motinos: Kaišiadorių rajono
— Zina Bendžienė, Kauno mies
to — Magdė Krunglevičienė, Kė
dainių rajono — Zita Kuliešienė- 
Kuliešauskienė, Plungės rajono 
Vida Arlauskienė, Šiaulių rajono
— Teodora Bandzienė, Šilalės 
rajono — Marijona Gudauskienė, 
Telšių rajono — Sigutė Meškaus
kienė ir Vilniaus rajono — Da
nuta Matvejeva.

I laipsnio „Motinystės meda
liu" apdovanota 21 daugiavaikė 
motina ir II laipsnio „Motinystės 
medaliu" — 62 daugiavaikės 
motinos.

ELTA

BRIEFS
Mary Futrell, the presi

dent of the nation’s largest 
teachers union called low 
teachers’ salaries a “dis- 

' grace” and blamed President 
Reagan for shortchanging 
education to pour money into 
the arms race, i * * *

President Reagan’s ap
pointees?

Alfred Bloomingdale not 
only kept a mistress, Vicki 
Morgan, but also was a noto
rious sadist who derived 
sexual pleasure by regularly 
inflicting physical pain upon 
Morgan and numerous pros
titutes.

Bloomingdale spoke after 
the 1980 election of becom
ing U. S. ambassador to 
France, but his history was 
too scandalous to merit such 
a prominent position.

In 1981, however, Execu
tive Order No. 12331 esta
blished the President’s For
eign Intelligence Advisory 
Board, with a group of 
“trustworthy and distin
guished citizens outside the 
government” whose job is to 
assess the performance of 
the nation’s various intelli
gence and counterintelli
gence agencies. And to that 
highly sensitive board Rea
gan assigned Alfred Bloom
ingdale. [Parade Magazine]

• • •
Congratulations to Nellie 

De Schaaf of Chicago! Four 
very impressive letters of 
hers in “Vilnis” are worth 
repeating. One was -to Sen. 
Charles Percy, one to Sen. 
Alan Cranston, one to Presi
dent Ronald Reagan and one 
to Rep. “Tipp” O’Neill.

Letter to Reagan is as 
follows:

“President
Ronald Reagan:
In your May 9th televised 

speech, you spoke of the 
“Communist reign of terror” 
in Nicaragua. This fact is 
disputed by the thousands of 
people from all over Europe, 

; as well as America, who 
have visited that country 
and have seen for THEM
SELVES.

- Nicaragua is NOT a Com
munist country, and there is 
no terror except from the 
“contras” from Honduras, 
who have executed defense
less farmers, and those li
ving near the Honduras bor
der. NICARAGUA IS PRE- 
DOMINANTELY A CATH
OLIC COUNTRY and most 
of its cabinet members are 
priests, or other members of 
the Catholic faith.

The Billions being squan

dered on supporting military 
dictators in Central and La-’ 
tin America would better be 
spent in America to aid the 
needy, the jobless, the hund
reds of thousands of home
less — and NOT by choice! 
NO MORE MILITARY AID 
TO CENTRAL AMERICA. 
WE NEED THE MONEY 
FOR AMERICANS!

. Nellie DeSchaaf ” 
And I would also like to 
repeat the heading of those 
letters: Let the President — 
Congress hear.

It was not only good to 
read those letters but to 
have a sample to send from 
every one of us a letter to 
Washington to our elected 
leaders. People’s pressure is 
very important. Send your 
letter today:

• • •
From Anthony Bimba’s 

Diary:
June 30, 1945
Today the Russian War 

Reliefs truck took away the 
last part of our 9th ship
ment — new clothes, shoes 
and food stuff.

It is unusually hot—95.
Went golfing with Lamay 

and John Siurba.
July 1, 1945
Today Laisve’s picnic in 

Maspeth. The attendance 
good, but the heat is terri
ble.

In the evening went to 
Lamay, and we played 3 
games of chess. She won two 
games.

New York drivers of the 
newspaper distribution com
pany are on strike, no dailies 
on the stands.

July 2, 1945
President Truman pre

sents San Francisco Charter 
to the United States Senate, 
and asks for its ratification.

July 3, 1945
Again met Katheleen on 

the links. Later went for a 
beer and sandwich, and 
talked till late.

July 6, 1945
England and America re

cognized the Polish govern
ment of national unity. It 
means that finally this very 
complicated problem has 
been solved successfully.

July 8, 1945
Italy also has recognized 

the Polish government.
I am still trying to con

vince Siurba that we should 
buy “Plymouth” of 1932 
jointly — 60 dollars each. It 
would be good only to go 
golfing. Use

A. Bimba in Lithuania 1967




