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Žurnalistas sugrįžo 
į Tarybų Sqjungq

Oleg Bitov
Maskva. — Čia įvykusioje 

spaudos konferencijoje Oleg
C. Bitov, 52 m. amžiaus, 
beveik metus praleidęs D. 
Britanijoje ir dabar sugrįžęs 
namo, pareiškė, kad pernai 
Venecijoje jis buvęs pagrob
tas ir prievarta nugabentas į
D. Britaniją. Tada jis Vene
cijoje, Italijoje, dalyvavo 
filmu festivalyje kaip “Lite- 
raturnaja gazeta” atstovas. 
Jis buvo to laikraščio užsie
nio kultūros skyriaus redak
torium.

Spaudos atstovam Bitov 
papasakojo, kaip jis buvo 
pagrobtas ir kaip atsirado 
Londone su padirbtu pasu ir 
pakeista pavarde į David 
Locke. Visą laiką jam buvo 
peršama pasirašyti pareiški
mus į antitarybinius leidinius 
bei radijo programas. Jis 
tvirtino, kad tokių pareiški
mų tekstus parašę patys 
britų agentai. Tam tikrą lai
ką, kaip jis sakėsi, jis sutiko 
tokius rašinius pasirašyti, 
norėdamas nukreipti dėmesį, 
kad jo neįtarinėtų, bet jau 
nuo pat pradžios pradėjo 
galvoti apie sugrįžimą į Ta
rybų Sąjungą. Ir taip jis 
sugrįžo, niekam nežinant nu
sipirkęs bilietą lėktuvo, 
skrendančio į Maskvą.

Tasso agentūra, kuri tą 
spaudos konferenciją suorga
nizavo kartu su savaitraščiu 
“Literaturnaja gazeta”, savo 
pranešime dar pridėjo, kad 
ir prieš metus, kai Venecijo
je dingo Bikov, Tarybų Są
jungoje buvo plačiai apie tą 
įvykį kalbėta, ir artimieji 
netikėjo, kad jis pats savo 
valia būtų pasitraukęs į už
sienį. Tuo tarpu D. Britani
jos valdžia TSRS ambasadai 
Londone pareiškė, kad Bikov 
pareiškimas neatitinka tie
sos.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
užsienio reikalų ministerija 
buvo pasikvietusi Italijos 
ambasadorių Luigi Vittorio 
Ferrari ir jam pareiškė ne
pasitenkinimą dėl Italijos už
sienio reikalų ministro An
dreotti kalbos. Andreotti, 
kalbėdamas laikraščio L’Uni- 
ta metiniame festivalyje, pa
sakė, kad “mes sutinkame, 
jdg santykiai tarp abiejų Vo
kietijų turi egzistuoti, bet 
nereikia per toli nueiti. Pan
germanizmas turi pranykti. 
Dabar yra dvi valstybės ir 
jos turi egzistuoti”. Fed. 
Vokietijoje vykdoma kampa
nija už prieškarinių valstybi
nių sienų grąžinimą.

ETIOPIJOS GYVENTOJAI
MIRŠTA BADU

Addis Ababa. — Tarptau
tinės organizacijos užaliar- 
muotomis žiniomis, kad ši 
Afrikos šalis, turinti per 33 
milijonus gyventojų, šiemet 
dar labiau nei kuriais metais 
praeityje esanti paliesta 
sausros ir kad apie šeši 
milijonai žmonių yra pavoju
je numirti badu.

Bado Etiopijoje yra buvę ir 
anksčiau. 1974 metais badu 
numirė arti 200 tūkstančių 
gyventojų. Tada imperato
rius Haile Selassie šį faktą 
nuo pasaulio slėpė, bet patys 
žmonės apie tai žinojo ir 
skaudžiai pergyvena. Tada ir 
įvyko revoliucija, nuvertusi 
karaliaus valdžią. Jau dešimt 
metų, kai kraštą valdo ko
munistų hunta, vadovaujama 
pik. lt. Mengistu G. Haile 
Merriam.

Komunistinė valdžia nesle
pia faktų ir yra apeliavusi į 
pasaulį, prašydama pagal
bos, bei daro viską badaujan
tiems gyventojams padėti.

Badas šalyje padidėjo, 
sausroms palietus Sidamo 
provinciją, kuri laikoma 
Etiopijos grūdų aruodu. Bet 
kaltos ne tik sausros. Įvairūs 
augalų kenkėjai sumažino tos 
provincijos derlių pietinėje 
Sidamo provincijos dalyje.

Iš šios provincijos anksčiau 
daugiausia pagalbos maistu 
gaudąvo šiaurinės Wollo, Ti
gre ir Eritrea provincijos. 
Dabar ir jos pačios gyvento
jams yra sunkunpĮ. Be to, 
Tigre ir Eritrėjoj provincijo
se prie bado prisidėjo ir 
išsilaisvinimo kovęs, Etiopi
jos vyriausybei kaštuojan
čios daug milijonų ir truk
dančios susisiekimą, prista
tant maistą gyventojams.

Jungtinių Tautų World 
Food Programme apskaičia
vimu, šiemet Etiopija impor
tuosianti apie 350 tūkst. tonų 
grūdų, ko toli gražu nepa- 
kanks gyventojams išmaitin
ti.

Santiago. — Čilės diktato
rius prezidentas Pinochet, 
besiartinant vienuoliktoms 
metinėms nuo valdžios už
grobimo, oficialiai paskelbė 
dar šešiems mėnesiams 
prailginantį įsakymą dėl “vi
daus tvarkos”. Pagal jį su
varžomos gyventojų susirin
kimų ir informacijos teisės. 
Šį įsakymą, kuris yra įrašy
tas 1980 metų konstitucijoje, 
diktatorius vis atnaujina kas 
pusė metų.

Calcutta. — Indijos gydy
tojai ir slaugės surengė de
monstraciją prie Amerikos 
Gen. Konsulato, protestuo
dami JAV farmacijos kompa
nijų planus Indijoje daryti 
kai kurių vaistų bandymus. 
Tokie bandymai pačioje 
Amerikoje draudžiami dėl jų 
kenksmingumo žmonių svei
katai. Indijos gydytojai sako, 
kad jie priešinasi prieš to
kius planus panaudoti Indijos 
žmones bandymo kiaulyčių 
vietoje.

Maskva. — Naujasis Egip
to ambasadorius Salah Has
san Bassiouni įteikė savo 
kredencialus Kremliuje. Tai 
reiškia diplomatinių santykių 
atstatymą tarp Egipto ir 
Tarybų Sąjungos. Jie buvo 
nutraukti buvusios prez. Sa- 
dato administracijos.

Maisto trūkumas labiausiai 
padidėjo dėl sausrų Sidamo 
provincijoje, kuri laikoma 
Etiopijos grūdų aruodu.

D. Britanijos 
dokeriai sugrižo 
į darbą

London. — Tris savaites 
užtrukęs dokerių streikas, 
solidarizuojant su streikuo
jančiais angliakasiais, pasi
baigė. Transport & General 
Workers unijos narių delega
tai nubalsavo sugrįžti prie 
darbo visuose uostuose. 
Streikas buvo apėmęs 85 
uostus. Dėl io nukentėjo 
labiausiai Londono, Liber- 
poolio ir Bristolio uostai, 
turėję nuostolių apie $6 mili
jonus kas savaitę.

Unijos atstovas John Con
nolly pripažino, kad šis strei
kas nebuvo efektingas, nes 
neturėjo visuotinio pritari
mo. Jis taip pat pranešė, kad 
sutarta dėl anglies kvotos, 
kuri turės būti iškrauta per 
ateinantį mėnesį. Esą plieno 
liejyklos, negaudamos savo 
krašto anglies, turi ją impor- 
tuotis iš užsienio, nes liejyk
los suges, jei nebus pakanka
mai karščio. Todėl pirmąją 
savaitę dokeriai turės iš
krauti 18 tūkst. tonų anglies, 
vėliau — 20 tūkst. tonų ir 
dar vėliau — po 22 tūkst. 
tonų.

Tuo tarpu angliakasių 
streikas tebesitęsia ir neži
nia, kada bus pasiekta susi
tarimo. Reikalą spiria ir tai, 
kad artėja žiema, ir anglies 
pareikalavimas dar labiau 
padidės.

PROTESTUOJA PRIEŠ APARTEIDĄ

Pietų Afrikoje, Sharpville ir Evaton vietovėse, laidojant 
žuvusiuosius demonstracijų prieš rinkimus į “parlamentą” 
dalyvius, vėl priėita prie susirėmimų su policija. Pretorijos 
rasistinė vyriausybė ne tilt neleidžia prieš rasinę diskrimi
naciją demonstruoti, bet dar trukdo ir palaidoti tuos 
žmones, kuriuos jos policija nužudė.

Popiežius smerkia 
"imperialistų 
monopolį"

Edmonton, Alberta. — 
Prieš užbaigdamas savo 
dviejų savaičių vizitą Kana
doje, popiežius Jonas Paulius 
II, kalbėdamas šiame mieste, 
kuris yra vienas turtingiau
sių Kanadoje, pasmerkė ne
lygybę tarp pasiturinčių ir 
vargingų šalių.

Popiežius kritikavo indus
trines šalis, kurios pasiglem
žė imperialistinį monopolį 
ekonominiame ir politiniame 
gyvenime. Jis pranašavo, 
kad ateis diena, kada vargin
gos ir pažemintos tautos teis 
savo priešininkes už jų ne
teisingą politiką.

Čia jo nuomonė sutapo ir 
su marksistų bei vadinamojo 
Trečiojo Pasaulio tautų min
timis, kad skurdai besivys
tančiose šalyse atsiranda 
daugiausia dėl to, kad indus
trinės šalys išnaudoja jas, 
pasiglemždamos jų turtą — 
žaliavas, joms numesdamos 
trupinius.

Orebro, Švedija. — Rugsė
jo viduryje, užbaigdami dvi 
dienas trukusį susitikimą, vi
sos eilės Europos šalių taikos 
aktyvistai priėmė atsišauki
mą, kviesdami sukurti lais
vas nuo branduolinių ginklų 
zonas šiaurės Europoje ir 
Balkanų pusiasAiyje.

Konferencijos dalyviams 
prisiųstame pareiškime Šve
dijos premjeras Olaf Palme 
pabrėžė, kad Švedijos val
džia tokį pasiūlymą remia ir 
nuo savęs siūlo dar įjungti ir 
Centrinę Europą.

Susitikime dalyvavo taikos 
aktyvistai iš Danijos, Norve
gijos, Suomijos, Švedijos, Is
landijos, Bulgarijos, Jugosla
vijos, Rumunijos ir Graiki
jos. **

Tokyo. — Japonijoje įsikū
rusi muzikų grupė plačiai, 
reiškiasi rengimu koncertų, 
kurių tikslas propaguoti tai
ką. Panašūs koncertai jau 
įvyko daugelyje miestų, o už- 
pereitą savaitgalį buvo ! ir 
šalies sostinėje. Japonijos 
muzikų prieš branduolinio 
karo grėsmę unijos preziden
tas spaudai pareiškė, kad 
šiuo metu kiekvienas Japoni
jos muzikas yra prieš bran
duolinį karą nukreiptoje są
jungoje ir kad muzikai, kaip 
menininkai, nori dalyvauti 
akcijoje prieš branduolinius 
karus.

PRASIDĖJO 39-OJI JUNGTINIŲ TAUTŲ 
GENERALINĖS ASAMBLĖJOS SESIJA

Jungtinės Tautos. — Rug
sėjo 18 d. čia prasidėjo 39-oji 
JT Generalinės Asamblėjos 
sesija, kuri posėdžiaus ligi 
gruodžio 18 d. Savo darbo
tvarkėje jį turi arti pusantro 
šimto punktų, jų tąrpe net 
24 punktai dėl nusiginklavi
mo ir tarptautinio saugumo.

Į Generalinės Asamblėjos 
Jungtinių Tautų sesiją Tary
bų S-ga Ministrų Taryba 
patvirtino Tarybų Sąjungos 
delegaciją, kuriai vadovauja 
Centro Komiteto Politinio 
biuro narys, TSRS Ministrų 
Tarybos Pirmininko pirmasis 
pavaduotojas, TSRS užsienio 
reikalų ministras A. Gromy- 
ka.

Ukrainos TSR Ministrų 
Taryba patvirtino UTSR de
legaciją, kuriai vadovauja 
respublikos užsienio reikalų 
ministras V. Martynenka.

Baltarusijos TSR Ministrų 
Taryba patvirtino BTSR de
legaciją, kuriai vadovauja 
respublikos užsienio reikalų 
ministras A. Gurinovič.

Sesijos atidaryme dalyva
vo visa eilė žymių diplomatų, 
užsienio reikalų ministrų, 
premjerų. Jie čia pabus porą 
savaičių, ligi pasibaigs bend
rosios diskusijos, o paskui 
sugrįš namo, palikdami savo 
nuolatinius ambasadorius da
lyvauti tolimesniuose dar
buose. Jau žinoma, kad pir
mąją savaitę čia kalbės JAV 
prez. Reagan, Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų minis
tras Gromyka, kuris, šio 
savo dalyvavimo JT sesijos 
atidaryme proga, vėliau susi
tiks ir su prez. Reaganu Bal
tuosiuose rūmuose, o prieš 
tai dar susitiks ir su demo
kratų partijos prezidentiniu 
kandidatu Walter Mondale.

Kad ir kaip įvairi yra šios 
sesijos darbotvarkė, didžiu
ma jos punktų yra perkelia
ma iš sesijos į sesiją, o jų 
tarpe — nusiginklavimo ir 
tarptautinio saugumo klausi
mai. Bet, kaip politiniai ste
bėtojai mano, čia šitais klau
simais mažai galima bus ko 
pasiekti, jei nebus sutarimo 
tarp did valstybių, svarbiau
sia, tarp JAV ir Tarybų Są
jungos. Be to, Amerikos rin
kimai taip pat neduos garo 
sesijos darbams įsibėgėti, 
kadangi nežinoma aiškiai, 
kokie bus tų rinkimų rezulta
tai ir to išdavoje — kokia 
bus JAV užsienio politika.

Naujosios sesijos preziden
tu išrinktas Zambijos nuola
tinis ambasadorius Paul John 
Fermino Lusaka, čia esantis 
savo poste nuo 1979 m. 
sausio mėnesio. Jis čia yra 
savo šaliai atstovavęs ir 
anksčiau — buvęs nuolatiniu 
atstovu 1927-1975 metais. 
Tada jis buvo išrinktas pir
muoju JT Namibijos Tarybos 
prezidentu. Netrukus jis bu
vo išrinktas į Zambijos parla
mentą ir ėjo įvairias pareigas 
vyriausybėje. Prieš tai jis 
nuo 1968 ligi 1972 fnetų buvo 
Zambijos ambasadorium Ta
rybų Sąjungoje, lygiagrečiai 
eidama ambasadoriaus parei
gas Rumunijoje bei Jugo
slavijoje.

Naujasis sesijos preziden
tas yra gimęs 1935 m., istori
jos ir politinės geografijos 
mokslus baigęs Lesotho uni
versitete, o vėliau savo stu-

Jungtinių Tautų 39-osios Gen. Asamblėjos prezidentas
Paul John Firmino Lusaka. UN Photo—Milton Grant

dijas gilinęs Montrealyje, 
Kanadoje. Savo diplomatinę 
praktiką jis įgijo dirbdamas 
su Kanados delegacija prie 
Jungtinių Tautų, o vėliau — 
Kanados užsienio reikalų mi
nisterijoje.

Dėkodamas delegatams už 
jo išrinkimą sesijos preziden
tu (jis neturėjo jokios opozi
cijos), Lusaka kalboje, užtru
kusioje^ 45 minutes, išdėstė 
savo mintis dėl Jungtinių 
Tautų organizacijos veiklos 
ir jos įtakos į tarptautinių 
įvykių eigą. Pirmiausia jis 
apeliavo į didvalstybes, kad 
jos pasirūpintų išspręsti savo 
nesutarimus kaip galima 
greičiau, jei ne dėl savęs, tai 
bent atsižvelgdamos į mažes
nių ir mažųjų valstybių rei
kalus. Jis aiškino, kad did- 
valstybėms ne taip svarbu, 
ar JT yra ar ne, bet viduti
nio lygio ir mažom valsty
bėm Jungtinės Tautos labai 
ir labai reikalingos.

Lusaka apgailestavo, kad 
organizacijai nepavyko nieko 
nuveikti regioniuose ginčuo
se, čia paminėdamas Afga
nistaną, Kambodiją ir Cen
trinę Ameriką. Tačiau, ne
žiūrint visko, jis nurodė, kad

Nauja valdžia Kanadoje
Ottawa. — Visuotiniuose 

rinkimuose rugsėjo 4 d. lai
mėjęs didžiausią ligšiol Ka
nados partijų istorijoje per
svarą, valdžios vairą rugsėjo 
17 d. perėmė naujasis prem
jeras Martin Brian Mulro
ney, 45 metų amžiaus pro
gresyvių konservatorių par
tijos vadas.

Jo rinkiminės kampanijos 
šūkis buvo viską daryti ki
taip, nei darė buvęs premje
ras Pierre Elliott Trudeau, 
kuris neseniai iš liberalų par
tijos vadovybės atsisakė ir 
savo postą buvo užleidęs tos 
partijos vadui John N. Tur
ner.

Naujojo premjero partija 
rinkimuose laimėjo 211 vietų 
iš visų 282 vietų parlamente. 

dabar, kai Jungtinės Tautos 
ruošiasi savo 40-ečio minėji
mui, reikalinga pabrėžti tos 
organizacijos reikšmę, nes 
be jos pasaulis būtų dar 
pavojingesnis.

Lusaka pakeitė 38-osios 
Gen. Asamblėjos sesijos pre
zidentą panamietį Jorge E. 
Illueca, kuris vos tik dieną 
prieš tai buvo uždaręs perei
tąją sesiją, o dabar savo 
kalboje pabrėžė reikalą kai 
kuriems JT nariams neieško
ti ginčų sprendimo už Jung
tinių Tautų nugaros.

Sesija jau pirmąją dieną 
pradėjo savo organizacinius 
darbus: išrinko 21 viceprezi
dentą, kredencialų komitetą, 
septynių komitetų pirmi
ninkus. Sesijos prezidentas, 
viceprezidentai ir komitetų 
pirmininkai sudaro čia taip 
vadinamą generalinį komite
tą, kuris rekomenduoja sesi
jos darbotvarkės punktus ir 
jų paskirstymą komitetams 
pagal jų pobūdį.

Sesijos darbotvarkėje yra 
svarbių punktų ir apie 
Asamblėjos darbus, juos 
svarstant ateinančių trijų 
mėnesių laikotarpyje teks 
nemažai girdėti.

Tad taip nušalinta liberalų 
partijos valdžia, kuri Kana
dą, su maža pertrauka 1979- 
1980 metais, valdė nuo 1963 
metų.

Naujoji Mulroney valdžia 
pradeda darbą, stovėdama 
prieš daugelį sunkių proble
mų, kurių viena svarbiausių 
yra — nedarbas. Kanadoje 
dabar esama 11.2 procentų 
bedarbių (lyginant su 7.5 
procentais JAV). Taip pat 
daug rūpesčio kelia ir biu
džeto deficitas.

Nors ir Amerika savo biu
džeto nesubalansuoja ir savo 
bedarbių pakankamai turi, 
bet naujasis Kanados prem
jeras žada pagerinti santy
kius su JAV, kad ši jam 
padėtų jė problemas spręsti.
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Visų valstybių pareiga
Visame pasaulyje plečiasi masinis judėjimas prieš naujo 

pasaulinio karo grėsmę, už taika, nusiginklavimą ir 
tarptautinį saugumą.

Pasaulinės taikos tarybos nutarimu rugpjūčio 6—13 d. 
vyko veiksmų už branduolinio ginklo uždraudimą savaitė. 
Ji surengta Hirosimos ir Nagasakio atominio bombardavi
mo 39-ųjų metinių proga ir tapo svarbiu naujos visų dorų 
žmonių mobilizacijos kovai už branduolinės katastrofos 
pašalinimą faktoriumi.

TSKP ir Tarybinė vyriausybė, kaip ir kitos broliškosios 
partijos bei socialistinės sandraugos šalys, savo pirmaeiliu 
uždaviniu laiko branduolinio karo grėsmės pašalinimą.

Nenukrypstamai auganti socializmo valstybių ekonominė 
galia sudaro tvirtą materialinį pagrindą jų vykdomai 
tarptautinio įtempimo mažinimo politikai. Nuosekliai ženg
dami taikos kursu, TSRS ir jos sąjungininkai iškėlė 
nemažai konkrečių pasiūlymų, kaip pažaboti ginklavimosi 
varžybas ir sustiprinti tautų saugumą.

Ekonominės savitarpio pagalbos tarybos šalių, dalyvavu- 
sii/aukščiausio lygio Ekonominiame pasitarime, komunistų 
ir/ darbininkų partijų ir vyriausybių vadovai pareiškė 
įsitikinimą, kad “griežtai laikantis lygybės- ir vienodo 
saugumo principo, branduolinio ginklavimosi varžybos gali 
būti sustabdytos ir valstybės gali pradėti įgyvendinti 
realias branduolinio nusiginklavimo priemones. Tam reika
linga politinė valia, doras, lygiateisis ir konstruktyvus 
dialogas, kuriame būtų atsižvelgiama į visų šalių saugumo 
interesus”.

TSRS ir kitos socialistinės sandraugos valstybės dispo
nuoja tokia valia. Akivaizdus to liudijimas — atkaklus 
Tarybų Sąjungos siekimas, kad būtų užkirstas kelias 
kosminės erdvės militarizavimui. “Maskva, — konstatavo 
anglų laikraštis “Observer”, — rimtai reagavo į idėją 
surengti derybas”. To anaiptol negalima pasakyti apie 
Washingtoną.

Pastarąsias savaites pasaulio visuomenė matė, kaip JAV 
administracija darė viską, kad įvarytų šį klausimą į 
akligatvį, padarytų derybas negalimas. Tapo akivaizdu: 
Washingtonas nesirengė ir nesirengia žengti kokių nors 
praktikių žingsnių, kad būtų nutrauktos ginklavimosi 
varžybos Žemėje, kad būtų užkirstas kelias kosmoso 
militarizavimui. Jis norėtų turėti laisvas rankas, vykdyda
mas p/rogramas, paverčiant kosmosą agresijos placdarmu.

NBC korespondentas prie JAV valstybės departamento 
Kalbas pranešė: “Aukšti administracijos vadovai NBC 
pareiškė, kad JAV tvirtai pasiryžusios įvykdyti kai kurių 
rūšių priešpalydovinio ginklo bandymus šių metų rudenį, ir 
jeigu už Tarybų Sąjungos — Amerikos derybas Vienoje 
rugsėjo mėnesį teks užmokėti šių bandymų uždraudimu, 
tada, kaip pabrėžė oficialūs asmenys, jokių derybų, 
savaime aišku, nebus”.

Reagano komandos ketinimai matosi ir iš tokių Amerikos 
informacinių leidinių pranešimų: “Administracijai, vyks
tant šalyje rinkiminei kampanijai, labai svarbu suversti 
kaltę dėl nesėkmės surengti tokias derybas Tarybų 
Sąjungai”.

Amerikos diplomatijos pūstas muilo burbulas, kad jos 
“pasiruošusios deryboms”, sprogo. Kiekvienam objekty
viam žmogui tapo aišku: Baltieji rūmai tęsė ir tebetęsia 
apgaulingą žaidimą.

Tai tampa dar aiškiau, stebint praktinius Washingtono 
administracijos žingsnius. JAV karinės išlaidos auga 
nesulaikomai. Atėjus į valdžią dabartinei administracijai, 
jos jau padidėjo 75 procentais, o ateinančiais metais 1980 
metų lygį jos viršys daugiau kaip du kartus.

O O O

Militaristinės politikos pateisinimui tinka bet kokios 
priemonės. Šiomis dienomis, pavyzdžiui, iš Pentagono 
“nutekėjo” informacija apie vieną iš “slaptų” pranešimų, 
kuriame buvo tvirtinama, kad “neseniai vykę globaliniai 
kariniai žaidimai” iškėlė lyg tai faktą, kad JAV dėl savo 
“nepakankamo apsiginklavimo gali kariauti tik vieną 
nedidelį karą kuriame nors viename Žemės rutulio rajo
ne” . . . Taip mokesčių mokėtojui įteigiama: reikalingos 
naujos priemonės “bejėgiškos” Amerikos apginklavimui.

O Vakarų Europos spaudoje tuo metu pasirodė tokia 
informacija: “Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė 
įspėjo sąjungininkus, kad ji gali tapti bejėgė, atremdama 
kongrese reikalavimus, kad būtų sumažintas Amerikos 
kariuomenės skaičius Europoje . . ., jeigu NATO nepadi
dins išlaidų gynybai”. Niekas Washingtone, savaime aišku, 
nesiruošia rimtai kelti klausimo dėl JAV kariuomenės 
skaičiaus sumažinimo Vakarų Europoje. Akivaizdu eilinis 
sąjungininkų iš NATO bloko šantažavimas, kufį vykdo 
Baltieji rūmai: “Kratykite kišenes, o ne tai! . . .”

O O O

Taikiosios planetos jėgos daro išvadas: reikia stiprinti 
jėgas kovoje, kad būtų pažaboti tie, kurie žaidžia žmonijos 
likimu. Išvados tampa praktiniais veiksmais.

Jungtinių Valstijų ir kai kurių kitų šalių didžiausių 
antikarinių organizacijų atstovai spaudos konferencijoje 
Washingtone paskelbė, kad ketina visame pasaulyje 
pradėti rinkti parašus peticijai, raginančiai 1985 m. rugsėjo 
6 d. įdaryti sutartį dėl visiško ir visuotinio branduolinio 
ginklo bandymų uždraudimo. Peticija bus pateikta tuo 
metu Ženevoje orasidedančioje trečioje konferencijoje

Praėjusių metų pabaigoje 
uostamiesčio hidrostatytojų 
brigada, vadovaujama J. Dar
gužio, sukalė į Kuršių marių 
dugną pirmuosius metalinių 
polių ilaidus. Sugaudė farva
terį gilinančios žemkasės. 
Žvejybos uosto pašonėje pra
dėta statyti tarptautinė gele
žinkelio perkėla, kuri jūrų 
keliu sujungs Klaipėdą ir 
Mukrano uostą Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje.

Hidrotechninius įrenginius 
pakrantėje stato 425-oji sta
tybos valdyba. Patyręs V. 
Nemirovskio vadovaujamas 
kolektyvas sėkmingai įgy
vendina numatytą programą. 
Hidrostatytojai jau atliko 
daibų už milijoną 27 tūkstan
čius rublių ir rugsėjo pabai
goje tikisi įvykdyti metų už
duotį. Sutvirtinta šiaurinė 
busimojo uosto krantinė, 
montuojama keltų prieplau
ka, betoninės atramos mario
se ir krante. Darbas atsakin
gas.

Jūrų prekybos uosto ka
teris nuplukdė mus į polia- 
kalę, kurioje darbuojasi V. 
Nykštelio grandis. Vyrai 
montuoja keltų prieplauką, 
čia jiems reikia sutvirtinti

poliais 220 metrų krantinę, 
į Kuršmarių dugną ne taip 
paprasta suvaryti metalinę 
18 metrų ilgumo siją. Kelią 
nerėtai pastoja akmenys, ne
noriai pasiduoda poliakalei 
kietas morenos gruntas. Paty
rę hidrostatytojai A. Zabu- 
kas, R. Brazas, I. Losevas, V. 
Samilovas, daug metų klo
jantys krantines Klaipėdos 
uoste, žino, kaip įveikti kliū
tis.

Ir vis dėlto generalinis 
rangovas — 425-oji statybos 
valdyba triūsia ne taip grei
tai, kaip norėtųsi. Per dvejus 
metus hidrostatytojams pa
krantėje reikės sukalti 7 tūks
tančius tonų metalinių įlaidų, 
galutinai sumontuoti keltų 
prieplauką. Darbo daug ir 
viena poliakalė tikrai nepa
jėgs visko atlikti. Matyt, 
Baltijos jūros hidrostatybos 
tresto vadovybė turėtų nuo
dugniau išanalizuoti perkėlos 
statyboje susiklosčiusią padė
tį, paremti technika, darbo 
jėga.

Perkėlos statyboje drauge 
su hidrostatytojais -j triūsia 
įvairioms šalies ir respubli
kos žinyboms priklausančios 
organizacijos. Dieną naktį 
dugną marių akvatorijoje gi-, 
liną žemsiurbė, kuriai vado

vauja K. Drobis. Žemsiurbės 
įgula nuolat viršija paros 
išdirbio normas ir šiuo me
tu jau baigia įvykdyti pa
grindinę savo užduotį. Išky
šulyje supylė daugiau kaip 
pusę milijono kubinių met
rų grunto, iki keturių metrų 
paaukštino smėlio pylimą. 
Čia įrengtoje 15 hektarų sta
tybos aikštelėje iškils admi
nistraciniai ir ūkiniai perkė
los pastatai, bus nutiestos in
žinerinių tinklų trasos. Pagal 
grafiką šių perkėlos objek
tų statyba numatyta kitiems 
metams, tačiau klaipėdiečiai 
nusprendė greičiau atlikti už
duotį. Iškyšulio teritorijoje 
jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus uostamiesčio statybos 
tresto kolektyvas.

.Geležinkelio perkėlos sta
tyboje klaipėdiečiams talki
ninkauja Baltijos techninio 
laivyno žemkasių vilkstinės. 
Marių akvatorijoje jos gilina 
įdaubą, kurioje turės apsisuk
ti į uostą plaukiantys jūrų 
keltai.

Prisišvartavę prie „Balti
jos" žemkasės, susipažjsk.me 
su vilkstinės viršininku V. 
Golovatu. Visą savo gyveni
mą šis specialistas susiejo su 
hidrotechnika. Dirbo žemka
sės kūriku, mechaniku, prieš

porą metų jam patikėtos 
vilkstinės viršininko parei
gos. V. Golovato vadovauja-, 
mas kolektyvas nuolat pir
mauja techninio laivyno so
cialistiniame ’ lenktyniavime. 
„Baltijos" žemkasės įgula 
spartuoliškai darbuojasi ir 
tarptautinės geležinkelio per
kėlos statyboje. Iš Kuršių, 
marių dugno vyrai pakėlė 
480 tūkstančių kubinių met
rų grunto.

Daugelis perkėlą statančių 
padalinių įvertino užduočių 
svarbą, stengiasi padaryti 
viską, kad objektai stotų ri- 
kiuotėn laiku. 3-ioji specia
lioji inžinerinių darbų valdy
ba pradėjo tiesti šiluminius 
tinklus. Užsakovai patenkin
ti Lietuvos energetinės staty
bos tresto veiklos rezultatais. 
Jau dabar šio tresto baras 
pusantro karto viršijo metų 
užduotį.

Tačiau kai kurios perkėlos 
statybos grandys vangiai 
vykdo savo įsipareigojimus. 
Kitąmet suplautoje aikštelėje 
bus statomi perkėlos korpu
sai. Vadinasi, jau šiemet čia 
reikia pakloti kai kurias po
žemines komunikacijas. Dar 
pavasarį užsakovas perdavė 
Klaipėdos statybos trestui 
spaudiminio kolektoriaus, ^ši

luminių tinklų komunikacijų 
projektinę dokumentaciją. 
Šių įrenginių statybai skirta 
600 tūkstančių rublių. Tuo 
tarpu trestas gerokai atsilie
ka nuo grafiko, neįvykdė aš- 
tuonių mėnesių plano.

— O apskritai esame pa
tenkinti šių metų darbo re
zultatais, — kalbėjo perkėlos 
statybos laivininkystės direk
cijos vadovas K. Valiulis. — 
Aštuonių mėnesių kapitali
nių įdėjimų planas įvykdytas 
119, statybos ir montavimo 
darbų — 140 procentų. Dirb
dami sutelktomis jėgomis, ti
kimės pašalinti statyboje iš
kilusias problemas.

K. Valiulis ką tik grįžo iš 
tarnybinės komandiruotės: 
tarybinės delegacijos sudė
tyje svečiavosi Vokietijos 
Demokratinėje Respublikoje, 
pabuvojo Riugeno saloje, 
kur taip pat statomas tarp
tautinės geležinkelio perkė
los antros dalies kompleksas. 
Susitikime buvo aptarta, 
kaip toliau stiprinti ekonomi
nę sąveiką, kaip organizuoti 
dalykišką, socialistinį lenkty- 
niąvimą.

Simas MAGARAMAS, 
Gediminas PILAITIS 

„Tiesos* korssp.
Klaipėda

Vilniaus senamiestis įamžintas daugelio poetų, dailininkų 
kūryboje. Sau artimų temų jame randa" ir busimieji 
dailininkai.

Nuotraukoje: Dailės instituto studentai Vilniaus sena
miestyje. 1 V. Brajo nuotrauka

Šiauliai. F. .Janonio vidurinė mokykla. A. Dilio nuotrauka

Palangos tiltas vasarą. B. Aleknavičiaus nuotrauka

branduolinio ginklo neplatinimo sutarties galiojimo klau
simais. Tuo pat metu Jungtinėse Valstijose daugėja 
municipalinių tarybų, kurios savo miestų teritorijas 
paskelbia laisvomis nuo branduolinio ginklo zonomis.

Skandinavijos valstybių taikingosios visuomenės atstovų 
susitikimu Oslo mieste prasidėjo veiksmų metai, kad būtų 
sudaryta nebranduolinė zona Siaurės Europoje. Sicilijos 
saloje, kur Komizo miesto apylinkėse Pentagonas įkūrė 
pirmojo smūgio sparnuotųjų raketų bazę, įkurta dar viena 
Italijos taikos šalininkų stovykla, o pačiame Komize įvyko 
tarptautinis susitikimas “Viduržemio jūra — taikos zona”. 
Antiraketinių, antibranduolinių veiksmų daugėja kitose 
Vakarų Europos šalyse, Japonijoje ir Australijoje, visame 
pasaulyje.

GAMTOS VARTUS ATKĖLUS

GARSŲ PASAULYJE
„Tiesoje" buvo rašyta apie tai, kaip vabzdžiai susišneka kva

pais. Batų |domu sužinoti, ką reliktą kitų gyvūnų „kalba": ? 
paukSčlų čiulbėjimas, vilko staugimas...

Skaitytojas K.

Brendu per tėviškės pievas. 
Klausausi kėkšto rykavimo 
ties šimtamečiu Dumbravos 
ąžuolu, ir atrodo, kad mane 
sveikina senas pažįstamas, 
tas pats mėlynplunksnis 
paukštis, kuris ir prieš dau
gelį metų giles raškė. Pats 
netikėdamas surandu tuos pa
čius vaikystės takus ir miš
ko, papievių keliukus, kur 
su pirmuoju gamtos mokyto
ju, savo tėvu, šimtus kartų 
vaikščiota.

Ir šiandien tas kelias nuo 
Nemuniškio iki Baltakarčių. 
nuveda. Išbėgantis į šviesius 
beržynus, dingstantis gūdaus , 
eglyno ūksmėse, išnykstantis 
žaliame samanų patale ir vėl 
sumirguliuojantis skaidrioje 
upelio brastoje. Už riešutyno, 
už laukinėmis kriaušėmis ap
augusios daubos tvyro mels
vomis, švelniomis it šilkas 
ęmilgomis užklotas Zuikių 
laukas.

Pavasarį, volungei sugrį
žus, eidavome laputės duo
nos ieškoti. Žinojo tėvas, kur 
lapė snapė savo vaikus ga
no, moko žaisti. Iš toli at
klysdavo lapiukų inkštimas, 
garsus viauksėjimas. Iš 
džiaugsmo, iš pasitenkinimo 
žvėreliai leisdavo keistus 
garsus, sudrumsčiančius pa
slaptingą miško tylą. Jei arti 
prieidavome, lapiukai pagal 
motulės signalą urve pasi
slėpdavo, o raudonuodegė 
šuneliu pradėdavo loti, gar
siai kiauksėti. Girdi, aplenki
te mane, dinkite iš mano so
dybos po storais medžiais.

Pažįstamas stirnų balsas. 
Braidžioja po atolo pievas 
miško ožkelės ir kosti. Ma
tyt, viena su kita susišaukia, 
vaikus apie pavojų perspėja. 
Gražuolės, grąkštuolės stir
nos, o balsas prastas. Negali 
vokalo duomenimis pasigirti 
ir kavalieriai ožiai. Paauga 
stirninų ragai, korėja ir žiba 
it perlai. Ir ima ožiai rodyti
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savo karštą būdą. Kiek kar
tų stovėjome raisto pakraš
tyje netoli Gogelio salos ir 
klausėmės stirnino bliovimo. 
Bliauna kaip teliukas. O gra
žuolėms ožkelėms šitas bal
sas — kaip gulbės giesmė, 
meilės serenada, skelbianti 
medaus mėnesį šermukšnių 
karoliais nusagstytame miš
ke.

O kas iš žvėrių švilpauti 
moka? Geriausią švilpynę pu
čia tolima barsuko ir kiau
nės giminaitė ūdra. Ypač 
švilpauja brangaus kailio sa
vininkė prieš vestuves. Jei- 

, gu upelyje gyvena keletas 
ūdrų — tik klausykis. Tikras 
koncertas ties tylia nendryno 
siena.

Sudėtingas žvėrių garsų 
pasaulis. Nutyla pavakary 
savana, kai pasigirsta liūto 
riaumojimas... Liūtai, tig
rai, leopardai zoologų kartais 
vadinami „Riaumojančiomis 
katėmis". O lūšis — urzgianti 
katė. Liūto riaumojimas — 
pats didingiausias ir įspūdin
giausias. Kai oras gražus, 
tylus, jo balsas aidi per 8— 
10 kilometrų. Riaumoja liū
tas stovėdamas, truputį nu
leidęs galvą. Jo šonai įtrauk
ti, o krūtinė išsiplečia nely
ginant dumplės. Dažnai nuo 
stiprios oro srovės kyla 
stulpai dulkių.

Paprastai liūtai riaumoja 
tik po saulėlydžio. Kodėl gi 
jie riaumoja? .. Profesorius 
Hansas Krygas mano, jog 
riaumoja jie savo malonu
mui:* kaip rojaus paukščiai 
žavisi savo plunksnomis, an
tilopės — gracingais šuoliais, 
taip* liūtas iškilmingai skel
bia visiems, jog ši vietovė — 
jo valdos! Bet įdomu, kad nei 
antilopės, nei gazelės, nei 
zebrai, išgirdę šį riaumoji
mą, neskuodžia į šalis, o ra
miai klausosi.

Raganosiai iš pasitenkini

mo šnarpščia. Miegodami — 
knarkia, kad net savanų žo
lės linguoja. Gindamiesi nuo 
užpuolikų, dažniausiai liūtų, 
jie žviegia lyg skerdžiami 
paršai.

Gorilos turi 22 garsus, ku
riais lengvai „susikalba" tar
pusavy. Kai būrio vadas nori 
sutramdyti savo pavaldinius 
arba pabauginti žmogų, jis 
pradeda grėsmingą vaidini
mą. Iš pradžių vadas ima šū
kalioti, po to daužyti sau 
rankomis krūtinę. Tie gorilų 
šėlimai primena indėnų, af
rikiečių, Australijos aborige
nų šokius, kuriais taip pat 
norima įbauginti priešą.

Pirmą kartą vilkų staugimą 
užpustytoje Vaidulės girioje 
prie Kemešio kaimo išgirdau 
vaikystėje. Kadaise tai bu
vo man šiurpą keliantis kon
certas. O dabar kelias žie
mas iš eilės važiuoju tai į 
Labanoro girią, tai į Žemaiti
jos pelkes pasiklausyti vilkų 
himnų, didingos, laukinės 
muzikos, nuo kurios net 
žvaigždės pradeda skaidriau 
blykčioti. Su savimi vežuosi 
kanadiečio rašytojo ir ekolo
go Farlio Movėto knygą „Ne 
vilkai kalti!" Joje yra tokios 
poetiškos eilutės:

„.. .Visi trys vilkai eidavo 
ant ozo keteros... Dar kartą 
jie sustodavo ratu ir, užver
tę galvas, keletą minučių 
„dainuodavo" Deja, beveik 
neįmanoma aprašyti vilkų dai
navimo, nes man žinomi mu
zikos terminai netinka. Taigi 
aš tegaliu pasakyti, kad šis 
skardžiabalsis ir nuoširdus 
choras mane jaudindavo la
biau, negu kvapą gniaužian
tis griaudėjimas didingų var
gonų. .."

Rudenį vėl klausysiuos 
muzikos. Eisiu pro Žagarės 
liepas, uosius, guobas, rais
tus su sudūlėjusiais žvėrių 
kaulais. Taką į šį stebuklų 
pasaulį man atvėrė du gam
tos bičiuliai — Jonas Taugi- 
nas ir Jonas Augustauskas. 
Tai nuostabi giria, nes joje 
kasmet riaumoja elniai. Pu
čia vario, sidabro trimitus. 
Miršta iš ilgesio ir meilės. 
Šaukia į garbingą kovą.

Leonardas GRUDZINSKAS

ETIOPIJOS DARBININKŲ PARTIJOS 
STEIGIAMAJAME SUVAŽIAVIME

ADIS ABEBA, IX. 9. (TASS-
ELTA). Čia vykstančio Etio
pijos darbininkų partijos stei
giamojo suvažiavimo delega
tai vieningai priėmė partijos 
programą ir Etiopijos ekono
minio ir socialinio vystymo 
dešimties metų planą (1984— 
1993 m.).

Etiopijos darbininkų parti
jos programoje įvertinamas 
ankstesnis Etiopijos revoliu
cionierių kovos etapas, api
būdinami svarbiausi dabarti
nio etapo bruožai ir aiškiai 
numatomi tolesnio vystymosi 
keliai.

EDP užsienio jxjlitikos 
pagrindą sudaro proletarinio 
internacionalizmo principas, 
nurodoma programoje. Jo

je numatytas nenukrypsta
mas kursas — stiprinti įvai
riapusiškus Etiopijos ryšius 
su socialistinėmis šalimis, 
tarptautiniu darbininkų judė
jimu, revoliucinėmis demo
kratinėmis jėgomis ir nacio
nalinio išsivadavimo judėji
mais.

Šiandien suvažiavimo pri
imtame ekonominio ir so
cialinio vystymo dešimties 
metų plane pažymima,* jog 
jo tikslas — sudaryti tvirtą 
ekonominę bazę, kad būtų 
galima sukurti socialistinę vi
suomenę.

įgyvendinant dešimties 
metų planą, bus plačiai nau
dojami šalies ištekliai suba
lansuotai vystant visus jos

regionus. Didžiausias dėmesys 
skiriamas svarbiausių ekono
mikos sektorių — žemės 
ūkio, pramonės, energetikos, 
statybos ir transporto vys
tymui.

Kaip buvo pažymėta Etio
pijos darbo žmonių partijos 
organizavimo komisijos CK 
ataskaitiniame pranešime, 
kurį suvažiavimui pateikė 
Etiopijos laikinosios karinės 
administracinės tarybos ir 
darbo žmonių organizavimo 
partijos komisijos pirminin
kas Mengistas Hailė Maria- 
mas, socialiniai ir ekonomi
niai pertvarkymai Etiopijoje 
bus realizuojami plečiant 
įvairiapusiškus ryšius su so
cialistinėmis šalimis. Reikš
mingu indėliu prie Etiopijos 
liaudies ūkio kėlimo prisidės 
EDP suvažiavimo dienomis 
pasirašyta ilgalaikė Tarybų 
Sąjungos ir socialistinės Etio
pijos ekonominio bendradar
biavimo programa.

i
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LEDU POLITIKOS VANDENYSE
Išmintingas raitelis, kel

damasis per upę, arklių 
nekeičia.

Abraomas Linkolnas

Kartais lengviau suskal
dyti atomą negu savo pa
ties susikurtą mitą.

Gesas Holas

Skridome į JAV Naujosios 
Anglijos laikraščių redakto
rių asociacijos kvietimu dis
putui aktualiais taikos išsau
gojimo klausimais. Atlanto 
paviršių nuo mūsų slėpė sto
ros debesų skaros. Jos prasi
skyrė tik kertant Grenlandi
jos salą. Mes žiūrėjome į 
kalnų ir ledynų grafiką, o į 
mus žvelgė šaltos ežerų akys.

Nuo kalnų lėtai slenkanty. 
ledynai, pasiekę krantus, lūž
ta ir, pavirtę į aisbergus — 
baltas gulbės, keliauja toliau 
vandens keliais., Iš 10 kilo
metrų aukščio Grenlandijoje 
nematyti jokių gyvybės ženk
lų. Pro lėktuvo langą matyti 
vienas pasaulis, pro mikros
kopą — kitas. Šios salosi uo
lienose surasti patys seniausi 
gyvybės mūsų planetoje pėd-1 
sakai. Grenlandija turi savo 
istoriją, savo rūstybę ir po
eziją.

Visi žino, iš kur išplaukė 
ir kur turėjo nuplaukti pra^ 
žuolis milžinas „Titanikas"-, 
kuris 4^12 metais balandžio 
15 dieną, susidūręs su aisber
gu šiaurės Atlante, per pus
valandį nuskendo su pusant
ro tūkstančio keleivių. O iš 
kur atplaukė ir kur nuplau
kė po lemtingo susitikimo su 
„Titaniku" ledinis milžinas? 
Gal jo motina buvo Grenlan
dijos sala? Aisbergas — dau
gelio žmonių žudikas — jau 
seniai ištirpo. Jo vandens la
šeliai išsiskirstė po visą mū
sų planetos akvatoriją, P* 
čiau šią katastrofą prisime
na visi.

Mes skridome kalbėtis ir 
ieškoti su amerikiečių žurna
listais kelių, kad būtų iš
vengta dar didesnės katast
rofos, kuri bręsta šaltojo ka
ro atmosferoje. Žurnalistai 
neturi savo rankose atomi
nių bombų, bet gali turėti 
įtakos visuomenei ir tiems, 
kurių dispozicijoje yra šios 
bombos.

Pirmasis mūsų susitikimas 
su Naujosios Anglijos laik
raščių redaktoriais įvyko 
Brauno universiteto (Rod Ai- 
lendo valstija) Krištolo salė
je ir buvo pavadintas „Ledų 
tirpdinimo sesija". Ledai, ku
rie gimsta ant kalnų viršūnių, 
ir tie, kurie atsiranda politi
kos labirintuose, yra skirtin
gos kilmės ir tirpsta nevie
nodai.

Viena prancūzų kompani
ja sudarė sutartį su Saudo 
Arabijos vyriausybe atpluk
dyti prie jos krantų iš An
tarktidos maždaug 900 met
rų ilgio, 400 metrų pločio ir 
150 metrų aukščio ledkalnį 
ir jį ištirpyti. Tam reikės ke
liolikos laivų ir 7—8 mėne
sių laiko. Vėliau ledkalnis 
bus supjaustytas į gabalus, ir 
saulės spinduliai pavers le
dą į gėlą vandenį, kurio 
tiūksta žmonėms Saudo Ara
bijos smėlynuose.

Iš ledų biznį daro ne tik 
išradingi prancūzų inžinie
riai, bet ir dabartinė JAV 
administracija. Skirtumas tik 
toks, kad prezidentas Reiga
nas daro viską, kad ledas 
politikos vandenyne ne tirp
tų, o storėtų.

Monrealio aerodrome nusi
pirkau žurnalą „Taim", kuris 
sutrumpino man kelionę į 
Niujorką. Skaitydamas jį, su
žinojau, kad 66 metų am
žiaus amerikietis Robertas 
Trua, gyvenantis Kalifornijo
je, pagamino ir iš Trimonto 
aerodiomo paleido į kosmo
są devynių metrų ilgio ir 61 
cm diametro raketą. Anks
čiau jis dirbo inžinieriumi 
kariniame jūrų laivyne rake
tų „Poliaris" sukūrimo pro
gramoje. Pirmosios privačios 
kosminės raketos išbandymas 
jam kainavo 600 tūkstančius 
dolerių. Dalį pinigų Rober
tas Trua gavo iš kosmoso ke
lionių entuziastų. Dabar jis 
planuoja pastatyti raketą, 
kuria skris 26 metų Filas Pe
ter sas. Jis nori pakartoti Ala
no Separto 1961 metų gegu
žės 5 dienos kosminę kelio
nę.

Perskaitęsyšį straipsnį, ne
jučiomis pažvelgiau pro lėk
tuvo langą — gal pamatysiu 
skriejant kokią nors raketą. 
Dangus buvo šviesiai mėly
nas, nesimatė jokių žmogaus 
pagamintų kosminių kūnų, 

todėl nurimau kaip nurims
ta lakūnas, išvengęs susitiki
mo su skiendančių ančių 
pulkeliu.

Robertas Trua pradėjo 
rinkti pinigus naujai raketai 
statyti. Ar neatsiras meistro, 
kuris pagamins privačią ato
minę bombą ir įdės ją į pri
vačią raketą? Amerikoje ne 
vienas maniakas yra su bom
bomis .terorizavęs nekaltus 
žmones. O jeigu kosminė ra
keta su tokiu kroviniu atsi
durtų tokio maniako ranko
se?

Daugelį metų mokslininkai 
ginčijasi :— kas turėjo dides
nę įtaką mūsų planetos rai
dai — evoliucijos procesai 
ar stichiniai reiškiniai. Pir
mieji įtikinėja, kad ilgus me
tus upės srovės nešami smul
kučiai smėlio grūdeliai pa
keičia didžiulių upių vagas, 
kad nestiprus, bet pastovus 
vėjas nuzulina kalnų uolas, 
perneša iš vienos vietos į 
kitą storus žemės sluoksnius 
ir tokiu būdu formuoja mūsų 
planetos veidą. Kiti, pasi
kvietę į talką ugnikalnių iš
siveržimus, žemės drebėji
mus, meteoritų kritimus, 
tvirtina, kad atsitiktinumų 
faktoriai kur kas svarbesni. 
Apie tai kalbėjome ir mes — 
tarybiniai ir amerikiečių re
daktoriai susitikimų metu. 
Tiesa, mus daugiau jaudino 
kita to reiškinio pusė — kas 
formuoja politinį mūsų pla
netos veidą. Ir čia mūsų nuo
monės dažnai skirdavosi.

Arizonos dykumoje nukri
tęs meteoritas išmušė dau
giau kaip kilometro skers
mens Barindžero kraterį. ^Je- 
laustono nacionalinis parkas 
yra toje vietoje, kur ppeš 
600 tūkstančių metų išsiver
žė iš žemės gelmiųjmilžiniš- 
kos karštos lavos upės? Da
bar čia į viršų! trykšta tik 
karšto vandens ^eizepratr

Su stichinėmis nelaimėmis 
kai kurie mokslininkai sieja 
ir dinozaurų išnykimu. Prieš 
65 milijonus metų ant' Žemės 
nukrito 10 km diametro as
teroidas. Daug kas linkę ma
nyti, kad šis nekviestas sve
čias iš kosmoso iri yra dino
zaurų žudikas. Nuo smūgio, 
nukritus dangaus kūnui ant 
žemės, į viršų pakilo didžiu
lis debesis dulkių, kuriq’s Jš- 
siskirsčiusios atmosferoje su
gėrė saulės energiją. Mūsų 
planetos paviršius atvėso, su
mažėjo žaliųjų augalų, išny
ko visa eilė gyvųjų organiz
mų ir, „nutrūkus gamtos 
grandinei", išmirė dinozaurai.

Brauno universitete mums 
pasakojo, kad amerikiečių 
mokslininkai kuria planus, 
kad ateityje laiku pastebė
jus į Žemę lekiančius dide
lius asteroidus, galima būtų 
su raketomis juos pasitikti ir 
pakeisti jų trajektoriją, kad 
išvengtų tragiškos nelaimės. 
Tai ateities mokslininkų pla
nai. O dabar mes Visi priva
lome galvoti ir apie .bran
duolinio karo katastrofos iš
vengimą.

Didelę sensaciją neseniai 
sukėlė žinia, jog rasti gyvy
bės pėdsakai kalnų uolieno
se, kurių amžius 500—600
milijonų metų. Dabar, panau
dojant metodus, kuriuos su
kūrė tarybiniai ir amerikie
čių mokslininkai, nustatyta^! h 
kad kai kuriose uolienose, 
esančiuose prie Didžiųjų 
ežerų, gyvybė egzistavo
prieš 2 milijardus metų. Šiais
metais įvykusiame Maskvos 
tarptautiniame geologų kong- 
iese ’ Vakarų Vokietijos 
mokslininkas M. Šidlovskis 
paskelbė, jog gyvybės pėd
sakus jis suradęs Grenlandi
jos vakarinės dalges uolose, 
kurių amžius — 3,8 milijar
do metų! Mes žinome, kad 
mūsų planetai tik 4 milijar
dai metų. Tai kada gi Že
mėje gimė gyvybė?

Į šį klausimą tarybinis 
mokslininkas B. Sčkolovas 
spaudos konferencijoje atsa
kė taip:

— Aš tyrinėju ne gyvybės 
gimimo, o gyvybės atsiradi
mo mūsų planetoje proble
mas. Gyvybė pačiomis pri
mityviausiomis formomis ga
lėjo būti atnešta į mūsų pla
netą iš kosmoso.

JAV, kaip nepriklausoma 
centralizuota valstybė, susi
kūrė iš 13 Anglijos kolonijų. 
Paskui Jungtinės Amerikos 
Valstijos ėmė didinti savo 
valdas. 1803 metais už 15 mi
lijonų dolerių nupirko iš 
Prancūzijos Luizianą, 1819 
metais — už 5 milijonus do
lerių Floridą, 1845 metais 

kongresas įjungė į JAV su
dėtį. Techasą, po 1846—1848 
metų karų su Meksika buvo 
prijungta Naujoji Meksika ir 
Kalifornija, 1867 metais iš 
caro Rusijos nusipirko už 
7,2 milijonus dolerių Aliaską,, 
1898 metais užgrobė Havajų 
salas. Dabar JAV dryžuotoje 
vėliavoje — 5Q žvaigždučių. 
Tiek šioje šalyje yra valstijų. 
Žymiai daugiau šioje šalyje 
yra problemų, kurias sukuria 
amerikietiškas gyvenimo bū
das. Tradicinę gigantomani
ją R. Reiganas stengiasi nu-

Autoriaus nuotr.

Jei Lučianis mirė natūralia 
mirtimi, tai vėlesni Vijo po
elgiai ir jo duoti nurodymai 
atrodo absoliučiai nepaaiški
nami. Jo elgesį gali paaiš
kinti tik viena hipotezė: ar
ba kardinolas Žanas Vijo da
lyvavo sąmoksle nužudant 
popiežių, a'rba jis popiežiaus 
miegamajame pamatė aki
vaizdžius nužudymo įkalčius 
ir iš karto nusprendė bet ko
kia kaina būtinai juos pa 
šalinti.

Ant spintelės šalia lovos 
stovėjo vaistai, kuriuos po
piežius vartojo nuo sumažė
jusio spaudimo. Vijo iškart 
tą buteliuką įsidėjo į kišenę. 
Paskui jis paėmė iš popie
žiaus rankų lapelius su nu
matomų atleidimų ir pasky
rimų projektu ir juos 1 taip 
pat įsidėjo į kišenę. Iš mie
gamojo diiįgo mirusiojo aki
niai ir kambarinės šlepetės. 
Nuo rašomojo stalo darbo 
kabinete dingo paskutinis 
popiežiaus testamentas. Nie
kas daugiau nematė nė vie
no iš šių daiktų.

Aptarnaujančiam popie
žiaus apartamentus persona
lui, dar nespėjusiam atsito
kėti nuo sukrėtimo, Vijo ne
trukus sugalvos melagingą 
versiją aplinkybių, kuriomis 
tariamai buvo aptikta, kad 
popiežius miręs. Tačiau visų 
pirma jis įpareigojo , visus 
slėpti tą faktą, kad pirmoji 
pamačiusi mirusį Lučianį bu
vo sesuo Vinčenca, o taip 
pat įsakė , neskleisti žinios 
apie mirtį iki nebus duoti 
specialūs nurodymai. Paskui 
jis ėmė skambinti telefonu 
tiesiai iš popiežiaus darbo 
kabineto.

' 1
Apie Jono Pauliaus I mir

tį buvo pranešta kardinolų 
kolegijos dekanui, 86 metų 
kardinolui Konfalonjeriui, 
paskui Vatikano diplomatijos 
vadovui kardinolui Kazaro- 
liui. Po to Vijo paprašė su
jungti su trečiu bažnytinės 
hierarchijos žmogumi, vals
tybės sekretoriaus pavaduo
toju arkivyskupu Džiuzepe 
Kaprija, kuris tuo metu ilsė
josi Montekatinio kurorte. 
Ir tik po to Vijo paskambi
no Vatikano medicinos tar
nybos vadovui daktarui Re
natui Buconečiui. Kitas skam
butis buvo į šveicarų gvar
dijos būstinę; iškvietęs ser
žantą Hansą Raganą, Vijo 
paprašė jį pastatyti sargybą 
prie įėjimo į popiežiaus 
apartamentus. Vatikano ma
šina pajudėjo.

Iš artimiausių popiežiaus 
bendradarbių tik tėvas Die
gas Lorencis dirbo su juo 
dar nuo Venecijos laikų. Ne
paisydamas Vijo draudimo 
pranešti kam nors apie mirtį, 
Lorencis paskambino ponti
fiko asmeniniam gydytojui 
daktarui Džiuzepei Da Rosui, 
kuris stebėjo Lučianį dau
giau kaip dvidešimt metų. 
Lorencis gerai prisimena, ko-
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kreipti į nuogą šovinizmą. 
Visa tai gerai, matosi iš bet 
kurio mūsų planetos taško. 
Amerikos kareiviai trempia 
Panamos kanalo zoną, Virgi
nijos salas Karibų jūroje, 
Guamo salą ir Rytų Samoa 
Ramiajame vandenyne. JAV 
atkakliai plečia geležinį vo
ratinklį. Pentagonas užsienio 
šalyse turi 340 karinių ba
zių, kuriose paruošti karui 
budi apie milijoną kareivių. 
Nėra žemyno, kur jų nebūtų. 
Nėra nė vienos amerikiečių 
karinės bazės, kurioje pasta
tyti ginklai nebūtų nukreip
ti Tarybų Sąjungos kryptimi. 
Rod Ailendt^ valstijoje „Smė
lio kopų" klūbe buvome su
sitikę su buvusiu Eizenhau- 
erio vyfiausybėje gynybos 
ministro pavaduotoju M. 
Spriksu. Jis susirūpinęs kal
bėjo apie padidėjusį branduo
linio karo pavojų.

— Kokš skirtumas kiek 
kartų viena šalis gali sunai
kinti kitą šalį, — sakė jis. 
— Mes turime galvoti apie 
mūsų vaikų ir anūkų ateitį. 
Deja, ne visi apie tai galvo
ja- ; -

Pagal daugelyje Azijos ša
lių naudojamą 60 metų ciklo 
kalendorių šie metai yra 
žiurkių metai. Mėnulio—Sau
lės—Jupiterio 60 metų cik
las dalijasi į 12 periodų, ku
rių kiekvienas turi gyvūno 
vardą. Viename didžiajame 
periode gyvūnų vardais pa
žymėti metai pasikartoja pen
kis kartus. Jie turi penkias 
skiriamąsias spalvas. Šie me
tai yra pirmieji naujo 60 me
tų ciklo metai, todėl jie va
dinami mėlynosios žiurkės 
metais. Ta proga JAV laikraš
čiai daugiau negu paprastai 
dėmesio skiria šių graužikų 
gyvenimui. Žiurkių specialis

kia buvo gydytojo reakcija: 
„Jis buvo sukrėstas. Pri
blokštas. Jis netikėjo savo 
ausimis. Jis paklausė manęs, 
nuo ko popiežius mirė, bet 
aš nežinojau, ką jam atsa
kyti. Daktaras Da Rosas bu
vo išmuštas iš vėžių, kaip ir 
aš pats. Jis pasakė, kad ne
delsdamas mašina išvažiuoja 
į Veneciją, o iš ten pirmu 
reisu išskris į Romą".

Naujiena plinta po visą 
Vatikaną. Kieme prie Vati
kano banko sienos seržantas 
Roganas sutinka vyskupą 
Paulių Marcinkų, vyriausiąjį 
šventojo sosto finansininką. 
Laikrodis rodo be ketvirčio 
septynias. Tada Marcinkus 
gyveno Stričės viloje, kuri 
yra Romos via Nočetoje,

Paslaptinga popiežiaus 
Jono Pauliaus I mirtis
----------1---------------------- ----------------- i-------

I

maždaug už 20 minučių ke
lio mašina iki Vatikano. Ką 
veikė Vatikano banko vado
vas, niekada nepasižymėjęs 
pomėgiu anksti keltis, tokiu 
metu taip arti popiežiaus rū
mų, lieka mįslė.

SKUBOTAS SPRENDIMAS 
BALZAMUOTI KŪNĄ

Daktaras Buconetis, iš
kviestas, konstatuoti mirtį, 
pareiškė Vijo, kad mirties 
priežastis buvo miokardo in
farktas, arba, kaip sakydavo 
senobėje, plyšo širdis. Medi
ko nuomone, mirtis ištiko 
maždaug 11 valandą vakaro. 
Tačiau kaip žino kiekvienas 
gydytojas, nustatyti mirties 
valandą taip tiksliai ir kartu 
tvirtinti, jog priežastis buvo 
miokardo infarktas, labai pa
viršutiniškai ir skubotai ap
žiūrėjus, galima tik visiškai 
ignoruojant kiek rimtesnį po
žiūrį į įvykusį faktą.

Beje, Vijo dar iki daktaro 
Buconečio - išvados, tai yra 
iki 6 vai. ryto, jau pareiškė 
sprendimą nedelsiant balza
muoti popiežiaus kūną. Pa
sirodo, dar net nesikalbė
jęs su kardinolu Konfalonje- 
riu — o šis pokalbis, pri
minsime, įvyko 05 vai. 15 
min., valstybės sekretorius 
jau ėmėsi priemonių dėl sku
baus balzamavimo. Trijų 
anksčiau mirusių popiežių 
kūnus balzamavo broliai Sin- 
joračiai. Tą dieną telefono 
skambutis juos pažadino 
auštant, o penktą valandą 
ryto jau atvažiavo mašina su 
Vatikano numeriu. Prepara
torių nuomone, tai, kad juos 
iškvietė taip anksti, gali liu
dyti tik viena — Vijo dar 
anksčiau susitarė su medici
nos instituto, kur jie dirbo, 

tai, pavyzdžiui, apskaičiavo, 
kad mūsų planetoje gyvena 
tiek pat žiurkių, kiek ir žmo
nių,--- 4,7 milijardo. Žiurkių 
patelė kas septynios savai
tės pagimdo^po aštuonis vai
kus. Per metus iš vienos pa
telės išauga iki 800 graužikų. 
Kitų metų gale jų jau būna 
320 000. Per trejus metus šis 
skaičius gali išaugti., iki 128 
milijonų. Žinoma, tai įvyksta 
tik žiurkėms palankiomis gy
venimo sąlygomis.

Žmonių neapykantą žiur
kės užsitraukė pelnytai: jos 
sunaikina milžiniškus kiekius 
•maisto, sunaikina be galo 
daug vertybių, platina epide
mijas. Į Amerikos žemyną 
žiurkės atkeliavo kartu su 
konkistadorais. Nors žiur
kės negraužia nei aukso, nei 
sidabro, tačiau naujasis že
mynas joms patiko ne ma
žiau, kaip ir laivų šeiminin
kams.

— Mūsų planetą ateityje 
gal reikės pavadinti žiurkių 
planeta, — pasakė man vie
nas Bostono universiteto stu
dentas. — Jeigu įvyktų bran
duolinis karas — mūsų pla
netoje neliktų žmonių, kaip 
kažkada neliko dinozaurų. Iš
liks tik žiurkės ir tai ne vi
sos, o pačios stipriausios.

— Kodėl jūs toks pesimis
tas?

— Aš optimistas. Sekan
tys metai — karvės metai. 
Laukiu, kad jie greičiau atei
tų. S

Mūsų — tarybinių ir ame
rikiečių redaktorių — pokal
biai nebuvo nei kupini švie
saus optimizmo, nei juodo 
pesimizmo. Jie buvo atviri ir 
realūs.

Albertas LAURINClUKAS 
[Bus daugiau]

vadovybe. Savo potvarkius, 
aišku, jis turėjo suspėti pa
daryti nuo penkių iki ketvir
čio šeštos ryto.

Septintą valandą pasaulis 
dar nežinojo, kad Jono Pau
liaus I nėra gyvųjų tarpe. 
7.20 pasigirdo gedulingas var
pų gaudesys Albino Lučianio 
gimtojo kaimo parapijos baž
nyčioje — Kanale d'Agorde; 
žinia tikriausiai atėjo iš ar
timųjų, kuriems ją perdavė 
telefonu. Bet Vatikano radi
jas ir toliau tylėjo. Pagaliau 
7 vai. 27 min., t. y. beveik 
po trijų valandų nuo to mo
mento, kai sesuo Vinčenca 
rado popiežių mirusį, kardi
nolas Vijo pasijuto tikras 
padėties šeimininkas ir davė 
nurodymą paskelbti šį biule

tenį: „Šiandien, rugsėjo 29 
dieną, apie pusę šešių ryto, 
asmeninis popiežiaus sekreto
rius, neradęs jo, kaip papras
tai, koplyčioje prie popie
žiaus apartamentų, įėjo į jo 
miegamąjį ir rado jį mirusį. 
Miegamajame buvo įjungta 
šviesa, popiežiaus ruoštasi 
skaityti. Netrukus atvykęs 
daktaras Buconetis konstata
vo mirtį, ištikusią tikriausiai 
23 vai., ir apibūdino ją kaip 
„staigią", kurios priežastimi 
galima laikyti miokardo in
farktą".

Vėlesni biuleteniai papil
domai aiškino, kad minėtas 
asmeninis sekretorius buvo 
tėvas Medžis, .kuris, Vatika
no tvirtinimu, visada daly
vaudavo mišiose pusę šešių 
ryto. Juose taip pat buvo 
patikslinta, kad popiežiaus 
skaityta knyga, buvo XV a. 
traktatas „Apie Kristaus se
kimus", kurio autoriumi lai
komas Tomas Kempij ietis. 
Buteliukas su vaistais, lape
liai su pastabomis, popie
žiaus akiniai ir naktinės šle
petės, kaip ir sestfo Vinč&n- 
ca su jos atradimu be peny 
kiolikos penktą ryto, visa 
tai tarsi ištirpo, išgaravo, ne
palikę nė pėdsako. Tačiau, 
kad ir turėdami beveik tris 
valandas laiko savajai ver
sijai sudaryti, kardinolas Vi
jo ir jo patarėjai nesugebė
jo išvengti grubių prieštara
vimų ir painiavos. Štai hpdėl 
tuo metu, kai radijo ir tele
vizijos stotys visam pasau
liui skelbė popiežiaus mir
ties aprašymą, nusiklausytą 
iš Vatikano biuletenių, Vijo 
susidūrė su vis didesniais 
sunkumais, platindamas sa
vąją „versiją".
Tarp, iš pradžių valstybės

Nikaragvos liaudis visada pasiruoSusl apginti revoliuciją nuo 
kontrrevoliucionierių ir JAV imperializmo kėslų.

Nuotraukoje iš žurnalo „Bohemija": mitingas Managvoje, Re
voliucijos aikštėje.

TASS-o fotokronlka

sekretoriui idėja įdėti į po
piežiaus rankas jo didžiai 
vertinamą knygą galėjo at
rodyti labai vykusi. Tačiau 
pirmoji kliūtis iškilo tada, 
kai paaiškėjo, jog šios kny
gos nė vieno egzemplioriaus 
nebuvo ne tik popiežiaus 
darbo kabinete, bet ir viso
je rezidencijoje. Lučianio 
knygos egzempliorius liko 
Venecijoje, ir kai prieš ke
lias dienas popiežiui prirei
kė citatos iš traktato „Apie 
Kristaus sekimus", Lorencis 
šios knygos paprašė savo 
dvasiškį. Šį egzempliorių 
grąžino savininkui dar prieš 
popiežiaus mirtį. Falsifikaci
ja šiuo atveju buvo tokia 
akivaizdi, kad Lorencis ne
galėjo nutylėti ir pareiškė 

apie tai.
Nemažai žmonių patikėjo 

dar viena Vatikano išmone: 
pokalbiu, kuris neva įvyko 
rugsėjo 28 d. apie 10 vai. 
vakaro su tėvu Medžiu po
piežiaus miegamajame. Pa
gal iš Romos kurijos kilusią 
versiją Medžis užėjo pas po
piežių papasakoti apie jau
nuolio, studento, nužudymą 
Romoje.

— Nejaugi tie jaunuoliai 
vėl ima šaudyti vienas į ki
tą? — tariamai sakęs popie
žius. — Tai iš tikrųjų siau
binga!

Šią frazę pateikdami kaip 
paskutinius popiežiaus žo
džius, masinės informacijos 
organai ją ne sykį pakarto
jo.' Tiems, kas ją sukūrė, ji 
buvo naudinga, nes galėjo 
kiek paaiškinti staigią Lučia
nio mirtį. Išeitų, kad jis mi
rė nuo širdies priepuolio, iš
girdęs baisų pranešimą. Tuo 
tarpu jokio pokalbio su Me
džiu nebuvo, jis nuo pradžios 
iki galo išgalvotas.

Dar vienas melas, daugelį 
kartų Vatikano pakartotas, 
yra tvirtinimas esą Medžis 
paprastai dalyvaudavo mišio
se pusę šešių ryto. Rytinės 
mišios popiežiaus koplyčio
je niekuomet neprasideda 
anksčiau kaip septintą. Nuo 
penkių iki septynių ryto Lu
čianis visada vienas medi
tuodavo ir melsdavosi. Ret
karčiais pas jį įeidavo Me
džis ir Lorencis. Bet tik ne 
anksčiau kaip šeštą valandą.

Šv. Petro bazilikos bron
ziniai vartai buvo uždaryti, 
Vatikano vėliava pusiau nu
leista dėl gedulo. Tai buvo, 
taip sakant, duoklė išoriniam 

jausmų pareiškimui. Tačiau 
kardinolas Badžas, pavyz
džiui, vienas tų, kuriuos po
piežius nusprendė pašalinti 
iš Romos, emocijas reiškė 
gana santūriai. „Viešpats 
mumis naudojasi, bet mes 
jam nereikalingi", — pasakė 
jis, pamatęs mirusio popie
žiaus kūną. į žurnalistų klau
simus, kas dabar bus, jis šal
tai atsakė: „O dabar mes su- 
kuršjm kitą popiežių".

Vi j (d sumanymui nedel
siant balzamuoti kūną buvo 
pasipriešinta Romos kurijoje. 
Kardinolai Feličė ir Benelis, 
kurie žinojo apie popiežiaus 
numatytų permainų projek
tus, pareiškė nepasitenkini
mą dėl tokios skubos ir pa
sakė tai pačiam Vijo tele
fonu. Už Vatikano sienų jau 
sklido gandai apie būsimą 
skrodimą. Žinodami susida
riusią padėtį, Benelis ir Feli
čė manė, jog šitai tikrai bū
tina. Juk jeigu mirtis ištiko 
nuo nuodų, skrodimas po 
balzamavimo neturėtų jokios 
prasmės.

Remiantis Italijos įstaty
mais, balzamuoti kūną gali
ma tik su leidimu, kurį pa
sirašė teisinės žinybos atsto
vas. Jei analogiškomis ap
linkybėmis būtų miręs Itali
jos pilietis, skrodimas būtų 
padarytas būtinai ir nedel
siant. ■

Vienas kardinolas, nuolati
nis Romos gyventojas, man 
štai kaip paaiškino tas ypa
tingas aplinkybes, kuriomis 
buvo teisinamas noras nu
slėpti teisybę: „Jis (Vijo) 
man pasakė, kad įvyko tra
giškas nesusipratimas. Po-« 
piežius netyčia išgėrė per 
didelę vaistų dozę. Kardino
las kamerlengas pabrėžė, 
kad jei bus daromas skrodi
mas, tai šis faktas — didelė 
dozė vaistų — bus oficialiai 
patvirtintas. Niekas, žinoma, 
nepatikės, kad tai atsitikti
numas. Vieni ims kalbėti 
apie savižudybę, kiti — apie 
nužudymą. Štai kodėl buvo 
nutarta skrodimo nedaryti".

Aš du kartus kalbėjausi 
su profesoriumi Džovaniu 
Rama, specialistu, kuris pri
rašė Albinui Lučianiui efor- 
tilą, kortipleksą ir kitus pre
paratus jo kraujo spaudimui 
pagerinti. Profesorius Rama 
stebėjo Lučianį nuo 1975 me
tų. Jo nuomonė, ar galėjo jo 
pacientas atsitiktinai išgerti 
per didelę dozę vaistų, šiuo 
atveju labai svari. „Apie at
sitiktinį dozės padidinimą ne
gali būti nė kalbos, — pa
reiškė jis. — Jonas Paulius I 
buvo labai drausmingas pa
cientas. Jis tvarkingai var
tojo vaistus. Efortilo jis gėrė 
minimalią dozę. Paprastai 
prirašoma 60 lašų per dieną, 
o jam pakako 20—30 lašų. 
Mes visada labai atsargūs, 
kai skiriame panašius prepa
ratus".

(B. d.)
Devldas JELOPAS

[Bus daugiau]
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PAMFLETAS

Šviesi ateitis
Vailngtono administracija 1985- 

lesiems metams pasiūlė rekordinį 
karinį biudžetą.

Faktas

Niujorkietis iki kaulų sme
genų didžiai susidomėjęs 
žvelgė į Hudzoną. Ten, ryš
kios saulės nutviekstas, pil
kavo ne visai įprastas sve
čias: tarsi ežys spygliais an
tenomis apaugęs kreiseris. 
Aplink jį zujančios jachtos ir 
motorlaiviai atrodė nerimti, 
žaisliniai, o Niudžersio pa
statai anapus upės —’ tarsi 
teatro dekoracijos.

— Zinai, Bobai, visa tai 
negali nejaudinti, — tarė 
Džekas, vis neatitraukdamas 
žvilgsnio nuo Hudzono.

— O kas tave taip jaudi
na? — visiškai proziškai nu
sistebėjo Bobas. — Negi pir
mą kartą matai vandenį?

Džekas apmaudžiai susi
raukė:

— Bobai, kada pagaliau iš
moksi matyti toliau savo no- 
siesl Mintis man kelia ne 
vanduo, o tai, kas ant jo — 
sakysim, šitas kreiseris. Kaip 
«'is dėlto mumis rūpinasi Va-

TEATRAS
Mocartas Ir Saljeris... Kū

rėjas ir garbėtroška... Ta
lentas ir vidutinybė... ■ Vie
kas kūrė taip, kaip paukštis 
gieda dienai auštant. Jame 
glūdėjo didelis artistas, ku
ris gyveno vien muzikai, ku
riam egzistavo vien muzika. 
Antrasis buvo ne itin origi
nalus muzikantas, bet supran
tąs Mocarto genialumą, ta
lento dovaną. Priešiškumas, 
kurį Saljeris rodė Mocartui, 
tapo dingstimi legendai, jog 
šis buvęs nunuodytas. Zinia 
apskriejo Vieną, prasiskver
bė į kitus Europos miestus. 
Žudiku buvo laikomas Salje
ris, žmogus, kupinas to, ką 
Bekonas yra pavadinęs „krei
vų kelių išmintimi".

Mocarto muzika, klasiciz
mo ir galantiškojo stiliaus 
derinys, jos optimistinė pa
saulėjauta, tikėjimas pasau
lio harmonija, gyvenimo gro
žiu po kūrėjo mirties skam
bėjo ir sklido vis plačiau ir 
plačiau. Austrų kompozito
riaus Volfgango Amadėjaus 
Mocarto (1756-—1791) var
das darėsi vis garsesnis Aust
rijoje, Italijoje, Rusijoje, Vo
kietijoje, jis aidėjo visose 
Europos koncertų salėse, pa
kerėjo klausytojų širdis.

Lietuvos scenoje buvo pa
statytos „Figaro vedybos", 
„Visos jos tokios", „Pagro
bimas iš seralio", „Don Zua- 
nas“, Neseniai Valstybinia
me akademiniame operos ir 
baleto teatre suskambo V. A. 
Mocarto zingšpylis „Bastje- 
nas ir Bastjenė". Šio kompo
zitoriaus simfonijas, koncer
tus fortepijonui ir orkestrui, 
koncertus smuikui ir orkest
rui, serenadas, divertismen
tus, kvartetus, styginius 
kvintetus, sonatas, variaci
jas, fantazijas su didžiausiu 
pasisekimu atlieka mūsų res
publikos muzikiniai kolekty
vai, visų pirma — TSRS 
liaudies artisto S. Sondeckio 
vadovaujamas Lietuvos ka
merinis orkestras.

Pokario melais, rinkdamie
si meno kelius, susitiko du 
jaunuoliai, šiandien plačiai 
žinomi mūsų kultūrinio gy
venimo meistrai 
liaudies artistai D. Banionis 
ir S. Sondeckis. (Beje, pirma
jam irgi buvo pranašaujama 
muziko ateitis, jis turėjo 
ženklių gabumų šiam menui). 
Šiandien, kai pasiektos me
no aukštumos, kai pelnytas 
didelis pripažinimas ir po
puliarumas, reikia tik džiaug
tis, kad D. Banionio ir S. 
Sondeckio dvasinis, muziki
nis artumas, kūrybinis bend
radarbiavimas pastatant ang
lų dramaturgo P. šeferio pje
sę .Amadeus" davė gražių 
vaisių. S. Sondeckio parama, 
dėmesys padėjo giliau at
versti Mocarto genijaus mu
zikos lobius, visapusiškiau 
atskleisti jos grožį, stiprumą, 
priartino žiūrovus prie amži
nos muzikos jaunystės, gai
vinančios žmoniją, teikian
čios jai dvasinės harmonijos 
džiaugsmo. Profesionaliai pa
rinkta, iš labai aukštos ko
kybės įrašų skambanti Mo
carto, Saljerio, Hendelio, ki
tų autorių muzika suteikia 
įtaigos spektakliui, naujai 

I apšviečia Volfgango Amadė- 
>- jaus Mocarto gyvenimą.

TSRS

šingtonas!
Čia jam teko apsimesti 

neišgirdus bičiulio pasiūlymo 
pirkti tą kreiserį ir paversti 
jį asmenine jachta. Jis kal
bėjo tčliau:

— Aš visiškai sutinku, Bo
bai, su Kirkpatrik, kuri per 
respublikonų suvažiavimą pa
reiškė, kad mūsų šalis Ro
naldo Reigano laikais pasida
rė gerokai saugesnė. O kitais 
metais mes būsime dar sau
gesni — jei tik vyrukai kon
grese patvirtins naują biu
džetą. ..

Bobas su užuojautos kupi
na nuostaba žvelgė į bičiulį. 
Saulė buvo išties karšta, bet 
ne tiek, jog tai atsilieptų 
mąstymui. Matyt, juodą dar
bą bus padariusios rinkimi
nės kalbos, nusprendė Bobas.

Džekas pajuto užjaučiamą 
draugo žvilgsnį ir supyko:

— Tu tik paskaičiuok, Bo
bai, kaip padarė spauda! Juk 
jau šiuo metu mūsų šalyje 
daugiau nei šeši milijonai 
darbų tiesiogiai susiję su 
karine pramone! O kiekvie
nas papildomas milijardas do
lerių Pentagonui — tai nauji

Panevėžiečių spektaklis 
„Amadeus“, kurį su malonu
mu žiūrėjau kelis j kartus, 
tiksliai ir profesionaliai nu
kelia į per amžius nevystan
čio meno šventovę, į kūrėjo 
dvasinį gyvenimą. Per prisi
minimus, per išpažintį, per 
veiksmą ir monologą kuria
mas spektaklis, jo vertybės.

Panevėžio dramos teatro 
meno vadovo D. Banionio, 
dailininko A. Jacovskio, kos
tiumų dailininkės A. Jącovs- 
kytės, choreografės L. Dobu- 
žinskaitės, dirigento S. Son
deckio paramos ir pagrindi
nių aktorių kūrybinio bend
radarbiavimo dėka „Ama
deus" daro stiprų, vientisą 
įspūdį. 2avi formos harmo
ningumas? darna, tiksli akto
rių vaidyba* (ypač A. Bab- 
kausko, J. Garliausko, sukū
rusių Saljerio paveikslą, A. 
Kelerio, atskleidusio V. A. 
Mocarto gyvenimą). Autoriai? 
įveikė didelį dvasinį ir fizi
nį krūvį, sukurdami sudėtin-, 
gus ir pilnakraųjus charakte
rius, parodė gerą muzikinį 
išprusimą! Spalvingi aštuo
nioliktojo amžiaus kostiu
mai, manieros, papročiai be
tarpiškai priartina prie mū
sų didįjį Mocartą ir Saljerį, 
apimtą nesuvaldomo verži
mosi į šlovę, garsą ir pasi
sekimą. Išgyvename nemaža 

TALENTAS ĮVEIKIA
VIDUTINYBĘ
MINTYS APIE PANEVĖŽIO DRAMOS 
TEATRO SPEKTAKLI „AMADEUS"

jausmų, eidami į akistatą su 
herojų žmogiškomis ydomis, 
keistumais, bjaurimės, smer
kiame tai, suvokdami legen
dos prasmę, jų tragedijos es
mę.

Spektaklio režisierius D. 
Banionis atliko didelį kūry
binį darbą — pastatyme me
niškai nuosekli scenų kaita, 
stiprų poveikį dvasinių išgy
venimų plėtotei, įvykių api
būdinimui daro muzikinių 
formų atitikimas. Spektaklis 
sumanytas kaip atskirų sce
nų montažas. Jų keitimasis 
teatre apgalvotas, sudaro 
darnią visumą.

{tikinamai išreikšta dvasi
nė Mocarto galia, jo sėkmės 
ir nesėkmės, kurias suforma
vo gyvenimo netobulumai, 
socialiniai momentai. Nenu
einama į melodramą. Ją įvei
kia Amadėjaus žavumas, • 
drąsa, išmintis, šaipymasis iš 
netobulybės. Paveikslas nu
pieštas stipriai, su užmoju, 
jaunatviškumu.

Aktorių darbuose juntamas 
savitas braižas, profesinis 
atitikimas atributikai, vei
kėjams, pastangos atverti 
personažų sielą. Nėra abejin- 

trisdešimt penki tūkstančiai 
darbų. Taigi, kai mūsų prezi
dentas siūlo padidinti karines 
išlaidas dar penkiolika pro
centų, jis visų pirma galvo
ja apie paprastus amerikie
čius — be reikto demokra
tai jį kaltina, kadmis rūpina
si tik turtuoliais ir korpora
cijomis. Tu tik pagalvok: jau 
aštuoniasdešimt septintaisiais 
metais kas trečias naujas dar
bas bus susijęs su karine 
pramone. Natūralu, Bobai, 
kad prezidentas ypač susirū
pinęs savo mielais kalifornie- 
čiais — vien tik Los Andže- 
le tai reiškia daugiau nei 
šimtą tūkstančių darbo vietų 
„žaisliukų" pramonėje, ir ap
skritai Kalifornijoje lieka kas 
septintas Pentagonui skirtas 
doleris. O jei bus patvirtinta
— tuo aš beveik neabejoju
— „žvaigždžių karo" progra
ma, tai reikš dar penkiasde
šimt milijardų dolerių ir nau
jus tūkstančius darbo vietų. 
Ar dabar supranti, kaip 
mumis rūpinasi Vašingtonas?

Bobas į įsisiūbavusį bičiulį 
žvelgė tuo pačiu užuojautos 
kupinu žvilgsniu:

— Tu mane stebini, Dže
kai. ..

Niujorkietis iki kaulų sme
genų patenkintas nusišypso
jo:

— Turbūt kalbi apie ma
no puikią atmintį skaičiams,

gų aktorių, nėra ištęstų sce
nų. Ir vis dėlto „Amadeus" 
— nelengvas pastatymas. Jis 
reikalauja iš žiūrovų susi
kaupimo, aktyvaus minčių ir 
jausmų darbo. Tam gerai tal
kina scenografija, scenos 
daugiaprasmiškumas, jos da
lių funkcionalumas. Kostiu
mai, rekvizitas, aktorių ma
nieros nepriekaištingai atku
ria rokoko <amžių, aplinkinių 
gyvenimo lygį, epochos ko- 

r loritą. Viską vienija muzika.
Spektaklis atspindi ir ari

stokratijos gyvenimo veidą, 
privilegijas, klerikalinį fana
tizmą, dykinėtojų ir lėbauto
jų kultūros simbiozę — rodo
mi imperatoriaus ir jo svitos 
gyvenimo epizodai. Apkal
bos ir palaidumas, apgaulė, 
pavydas talentams.

Supuvusi vertelgiška tur
tingųjų moralė buvo organiš
kai svetima Mocartui. Ir eti- 

< nėmis pažiūromis jis toli pra
lenkė savo amžių. Jis nebuvo 

į paslaugiu turtuolių tarnu 
Vienoje, paskalų, gandų 
mieste, kur visi liežuvauja, 
nori nurungti vienas kitą: 
net ir imperatorius norėtų 
surengti konkursą — Mocar
tas prieš kokį kitą virtuozą. 
Varžytųsi du instrumentai. 
Būtų įdomu. Taip mąsto iš
rinktieji. Bet muzikantai — 
tai ne arkliai, kad lenktyniau-

tų. Istorija užmiršo tokią, 
valdovų politiką. Ir jų ver
tinimus, ir jų titulus...

Iš irimų aukštuomenės nu
sileidžia ir pirmi užsakymai 
Mocartui. Ir pirmi nesutari
mai — dėl kūrybos, dėl jos 
supratimo. Talentas visada 
konfliktavo su rutina, viduti
nybėmis, formalizmu. Mo
cartas atviraširdis, jis karš
tas, kritiškas absurdui ir 
šlamštui. Tiesą deda į akis, 
įsigyja priešų. Vienodybės ir 
nuobodybės sukyla prieš jį.

Mocartas priešinosi žmo
gaus asmenybės tironizavi- 
mui ir prievartai, absurdiš
kiems samprotavimams apie 
muziką. Kai imperatorius Jo
zefas II (aktorius A. Paulavi
čius) vertina muziką: „Per 
daug gaidų. Juk ausis negali 
per vieną vakarą išklausyti 
daugiau gaidų, negu jai rei
kia. Manau, jog neklystu“, 
Mocartas tvardydamasis at
šauna: ,4 ūsų didenybe, gai
dų lygiai tiek, kiek jų rei
kia, nei daugiau, nei mažiau“. 
Mocartas — nepaklusnus am
žiaus kūdikis, laikosi oriai, 
nepriklausomai.

ane stębi- 
ėl nei tu, nei

Bobai? Ji ypač g^rai-Veikia, 
kai mano skrandis neperkrau
tas maistu — o kad taip ne
būtų, irgi pasirūpĮnta. ..

— Ne, Džekai, 
na kitkas: kOai“ 
Vašingtone' negalvojate iki 
gąlo? O kas bus J kai visos 
tos raketos ir bombos pradės 
sproginėti, a? Juk tada mili
jonai amerikiečių išlėks į 
žvaigždes kartu su savo dar
bo vietomisl

Džekas globėjiškai patapš
nojo per Bobo petį:

— Ir apie tai pagalvota, 
vaikine: mūsų ten lauks pui
kus priėmimas. Juk Diksone, 
Ilinojaus valstijoje! ką tik 
išleista trisdešimtieš metų se
numo plokštelė 
Reiganas skaito sehąjį testa
mentą". Su tokiu prezidentu 
niekur nepražūsime, Bobai!

Tačiau šis skeptiškai 
lingavo galvą:

— Bet, Džekai,

Ronaldas

pa-

kildami 
žvaigždžių link, galime ne
spėti pasiimti patefonų...

Niujorkietis iki kaulų sme
genų kiek apniuko, bet neil
gam:

— Manau, kad Pentagonas 
ką nors būtinai sugalvos. Juk 
šiaip ar taip — rinkimų me
tai. . x

Dabar ir Bobas linksmesniu 
žvilgsniu pasižiūrėjo į pilką 
kreiserį Hudzone.

Jonas LUKOŠEVIČIUS

Spektaklyje nemažai įspū
dingų scenų, daug lengvo ju
moro ir žaismo, ironijos ir 
skausmo. Žavi Mocarto elg
senos laisvumas, natūralu
mas, jo guvus protas, atvi
raširdiškumas ir rūstis, -mo
kėjimas džiaugtis ir mylėti, 
kęsti ir ištverti išbandymus. 
Menas jam įprasmina gyve
nimą, kūryba jam teikia 
džiaugsmą. Penkerių metų 
vaikas sukuria pirmąją sim
foniją, o pirmą serenadą — 
vos ketverių sulaukęs, operą 
— keturiolikos. Pagaliau jis, 
Mocartas, virtuozas, lengvai 
patobulina Saljerio padova
notą maršą. Sukyla Saljerio 
pavydas, šis tūžta, šaukiasi 
keršto. Anot Mocarto, „Sal
jeris — muzikalus ididtas".

Vienas pagrindinių perso
nažų — Saljeris — vidutiny
bė mene, kitų vidutinybių 
patronas, jo didenybės im
peratoriaus, jo rūmų tamy- 
bininkų valios vykdytojas.

savo
Kiek

Siekia garbės, kuria 
dangų ir savo žemę, 
nuodėmingų ketinimų jame! 
Sandėris su sąžine, aukštų 
idealų paniekinimas. Saljeriui 
iš pradžių sekėsi. Bet visa ra
mybės pilis subyrėjo, kai 
atvyko Mocartas., Saljeris at
sisako duotų pažadų, klimps
ta į nedorybės liūną. Jis gud
rus, bet žemai puola. Supran
ta, jog Mocarto muzika — 
tai neregėto tobulumo kūry
ba. Pakeisk bent gaidą, ir 
viskas subyrės. Mocarto mu
zikoje jis įžvelgė absoliutų 
grožį/ Nejučiom jis tampa 
vertintoju, dąr labiau jaučia 
savo menkybę, kaip Adomas 
savo nuogumą. Saljerio gy
venimas įgauna baisų tikslą: 
sunaikinti Amadeus. jis ima 
kenkti Mocartui, nes pats 
niekad nieko panašaus ne
parašys, pesukurs.

Savaip Mocartą mylėjo 
žmona Konstanca (aktorės E. 
Koriznaitė ir G. Urbonavi
čiūtė). Tiesa, ji nesuprato, 
kad šalia — genijus. Ji my
lėjo malonų, jauną, kąrštą, 
nuolaidų, draugišką, gyveni
mo ne itin lepinamą žmo
gų, su kuriuo lengva būti 
kartu, bet kuriam gyventi 
taip sunku, kuriam liaudis 
šaukė: „Jūs praskinate mums 
kelią!“

Sukrečia paskutinės sce
nos. Mocartas palaužtas, iš
sekęs, liguistas. Ir kaip visa
da — elegantiškas Saljeris, 
besimaudantis garbės spin
duliuose. Tačiau šiandien 
spindulinga šviesa žėri mums 
tik Mocarto muzikos saulė. 
O to, kas rūpinosi savimi, 
kas mylėjo tik save, to šlo
vė seniai užgeso, greit nu
grimzdo Letoje.7 Tik Mocar
tui žmonija dėkinga už di
džiuosius pasaulinės muzikos 
kūrinius.

Spektaklis „Amadeus“ — 
naujas, svarus teatro žodis, 
viso kolektyvo kūrybinės ga
lios vaisius, kuriame įkūny
tos D. Banionio ir jo moky
tojo J. Miltinio mintys, iš
puoselėtas scenos meno tur
tas. Pasirinkta dramaturgija 
suteikė gražių galimybių ak
toriams.

Jonas BUČYS

Kas dieną virš Kauno Ii Istorijos muziejaus 
bokšto vilnija varpais atliekamos Didžiojo Tė
vynės karo metų, pokario laikotarpio melodi
jos, tarybinius žmones lydėjuslos j lemtingus 
mūšius, skatinusios kuo graižiau atstatyti su
griautą gimtinę. Autobusai su miesto svečiais 
važiuoja Ir važiuoja ekskursijos „Jų žygdar
biai — mūsų darbuose“ maršrutais. Kauniečiai 
pažymi miesto Išvadavimo Iš fašistinių grobi
kų sukaktj...

Miestas Išaugo j visas puses. Padedant bro
liškoms respublikoms naujuose pramoniniuose 
rajonuose iškilo erdvūs radijo, Spalio 50- 
mečio dirbtinio pluošto, automatizacijos prie
monių gamyklų korpusai. Aukštos gamybos 
kultūros Įmonėmis pripažintos pokario metais 
pradėję veikti P. Zlberto šilko kombinatas, 
endokrininių preparatų gamykla. Kauniečių 
gaminama produkcija gerai vertinama visoje 
Tarybų Sąjungoje, ji siunčiama j daugeli pa
saulio šalių.

MHMBI

M V 
> n 
i ii 
i n 
n.m 
,«...<

v ''. Ą'į §>’’■:•. .<■ •

DRAUGIŠKAS SUSITIKIMAS
VILNIUS, VIII. 27. (ELTA). 

Kaip jau buvo pranešta, į 
mūsų respubliką trumpam 
poilsiui yra atvykęs Airijos 
komunistų partijos pirminin
kas Maiklas O’Riordanas, 
viešintis Tarybų Sąjungoje 
TSKP CK kvietimu.

Šiandien draugą Maiklą 
O’Riordaną priėmė TSKP 
CK narys, Lietuvos Komu
nistų partijos CK pirmasis 
sekretorius P. Griškevičius. 
Jis papasakojo, kaip vykdo
mi TSKP XXVI suvažiavimo, 
vėlesnių TSKP CK plenumų 
nutarimai, realizuojami res
publikos ekonominio ir socia
linio vystymo vienuoliktaja
me penkmetyje planai, 
kaip vyksta žemės ūkio 
darbai, ' nušvietė partinių 
organų uždavinius ryšium 
su ataskaitinė-rinkiminė 
kampanija, pirminių partinių 
organizacijų vaidmens didini
mu.

Draugas P. Griškevičius 
pabrėžė, kad Tarybų Lietu

APGINTI LAISVĘ IR NEPRIKLAUSOMYBĘ
MANAGVA, IX. 10. (TASS- 

ELTA). Sandinistinės ginkluo
tosios pajėgos trįuškina so- 
mosininkų gaujas, kurias į 
Nikaragvą permetė centrinė 
žvalgybos valdyba. Kaip pra
nešė respublikos gynybos 
ministerija, pastarosiomis 
dienomis įnirtingiausi mū
šiai vyko Selajos departa
mento pietuose. Tasbapauni- 
jės gyvenvietės rajone sandi
nistinės liaudies armijos ka

vos komunistai, visi darbo 
žmonės visiškai pritaria ir 
remia TSKP ir Tarybų vals
tybės vidaus ir užsienio po
litiką, kuria siekiama kelti 
tarybinės liaudies gerovę, 
pašalinti karo grėsmę, suma
žinti tarptautinį įtempimą.

Draugas Maiklas O’Riorda- 
nas padėkojo už galimybę 
dar kartą pabuvoti Tarybų 
Lietuvoje, susipažinti Su jos 
ekonominiais ir soclallniais- 
kultūriniais laimėjimais. Jis 
papasakojo apie blogėjančią 
darbo žmonių socialinę-eko
nominę padėtj Airijoje, apie 
komunistų kovą už darbinin
kų klasės teises.

Pokalbyje buvo pabrėžta, 
kad dabar, kai dėl vis agre
syvesnės JAV imperialistinių 
sluoksnių ir jų sąjungininkų 
iš NATO politikos pasaulyje 
susidarė įtempta padėtis, di
delę reikšmę turi neseniai 
iškeltos konstruktyvios tai
kios Tarybų Sąjungos inicia
tyvos, išdėstytos TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus, 

riai atakavo didelį būrį žu
dikų, kurie buvo apmokyti ir 
apginkluoti CŽV lėšomis, pa
tyrusi didelių nuostolių, gau
ja atsitraukė.

Ginkluoti susirėmimai taip 
pat įvyko Vaslalos ir Sjudad 
Ramos gyvenviečių apylinkė
se. Buvo nukauta 18 kontrre
voliucionierių. Iš somosinin- 
kų paimta daug Amerikoje 
pagamintų ginklų ir amunici
jos.

TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
K. Černenkos atsakymuose J 
užsienio masinės informaci
jos priemonių ir Visuomenės 
organizacijų atstovų klausi
mus, kuriomis siekiama už
kirsti kelią branduolinei ka
tastrofai, sustabdyti ginklavi
mosi varžybas.

Pokalbyje dalyvavo TSKP 
Centrinės revizijos komisijos 
narys, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininkas R. Son
gaila, Lietuvos Komunistų 
Partijos CK sekretorius L. 
Šepetys, Lietuvos Komunistų 
partijos CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas M. Sadovs- 
kis.

Maiklas O’Riordanas pabu
vojo Vilniuje, Klaipėdoje ir 
Kretingos rajone, lankėsi pra
monės ir žemės ūkio įmonė
se, susitiko su darbininkais 
ir kolūkiečiais, atsakingais 
partiniais Ir tarybiniais dar
buotojais.

Tuo metu, kai plečiama 
Amerikos agresija, Nikarag
vos darbininkų klasės ir vi
sų darbo žmonių pareiga — 
kovoti už gamybos didini
mą, darbo drausmės stiprini
mą, žaliavų ir elektros ener
gijos taupymą. Tai pareiškė 
Managvoje prasidėjusios 
sandinistinio darbo žmonių 
profsąjungų centro nacionali
nės asamblėjos delegatai. Jos 
darbe dalyvauja daugiau 
kaip 700 šio pagrindinio ša
lies profsąjungų susivieniji
mo vadovų ir aktyvistų.
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KANADOS ŽINIOS

Torontiečių kronika
Praleidus atostogas

Tai jau praėjo ilgos vasa
ros atostogos. Bet ir atosto
gų metu buvo įvykių, apie 
kuriuos nors trumpai reikia 
prisiminti.

Buvome suruošę Sūnų ir 
Dukterų klubo narių išvyką 
autobusu į Midlandą. Ten 
skaniai papietavę, susėdom į 
laivą “Miss Midland“ ir pa
plaukiojom po 30,000 salų 
prie Georgian Bay. Tikrai 
buvo maloni išvyka.

♦ ♦ ♦

Buvo ir liūdnų valandų. 
Trumpu laiku netekome 
dviejų draugių: U. Sasnaus
kienės ir A. Pajuodienės. 
Abi buvo geros mūsų organi
zacijų draugės. U. Sasnaus
kienė paliko dukrą Emily, o 
Onutė Pajuodienė — dukrą 
su šeima ir sūnų.

Draugė Pajuodienė buvo 
viena seniausių ateivių, at
vykusi po I Pasaulinio karo. 
Ji buvo jau 87 metų amžiaus. 
Buvo gero būdo, turėjo daug 
draugių. Jos karstą puošė 
daug gėlių bukietų. Po atsi
sveikinimo žodį abiem tarė 
Jonas Morkis.

Likusiems gili užuojauta, o 
joms tebūna lengva Kanados 
žemelė.

♦ * ♦

Buvo sušhibavus sveikata
Mūsų Klubo sekretoriaus 

ir svetainės šeimininko Jono 
Morkio sveikata buvo sušlu

Montreal, Que.
Kadangi mūsų korespon

dentui Petrei Kisielienei, 
sveikata sušlubavo, man ten
ka jos pareigas eit.

Ligoniai
K. Milevičius pergyveno 

operaciją Bellenne ligoninėj.
♦ ♦ ♦

L. Giedraitienė, netikėtai 
puolus gatvėj, susilaužė ran
ką.

♦ ♦ ♦

Artūrui Snaideriui pasly
dus įtrūko kojos kaulas. Su 
Elenute buvo išvykę į sūnaus 
vestuves Halifax. Buvo atvy
kusi ir jo sesutė su švogeriu 
iš JAV. Dabar Arturas gy
dosi Royal Victoria ligoninėj, 
patikrinti sveikatos.

Linkiu visiems ligoniams 
greit pasveikti.

Išvyko
Rugsėjo 4 d. L. Ceškaus- 

kas ir B. Papurėlis išvyko į

ST. LAMBERT, QUE., CANADA

Petro Keršulio
mirusio 1982 m. spalio 5 d.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Prabėgo dveji liūdesio, širdgėlios ir ilgesio metai 

be Tavęs, mūsų brangusis. Liko gyvenime vien tik 
tuštuma, kurios niekas kitas negali užpildyti. 
Ilsėkis, brangusis, ramiai Kanados šaltoje žemelė
je, o mes Tave visuomet su dideliu ilgesiu 
prisiminsime.

ONA — žmona
ALGIRDAS — sūnus 
EILEEN — marti ir 
DAVID, SANDRA — anūkėliai

PLOKŠTELĖSE — DAINŲ ŠVENTĖS 
REPERTUARAS

Dar neprasidėjus 1985 metų 
Respublikinei dainų Šventei, ku
ri skiriama tarybinės liaudies per
galės Didžiajame Tėvynės kare 
40-mečiui Ir Tarybų valdžios at
kūrimo Lietuvoje 45-mečiui, jos 
melodijų jau galės klausytis daž
nas muzikos mėgėjas. Vilniaus 
plokštelių jraSų studijoje bal- 
?jlami ruoSti Šventės repertuaro 
raSai. Tarybinių ir užsienio kom

pozitorių kūrinius, lietuvių liau
dies melodijas j magnetinę juos
tu jau jdalnavo Lietuvos aklųjų 
draugijos kamerinis, „Liepaičių" 
Ir „Ąžuoliuko" chorai. Dainų, Šo
kių dienoms Ir ansamblių vakarui 
skirtą muziką plokštelių JraSams 

bavus, jam teko pergyventi 
tyrimus, bet atrodo, kad 
pavojus bus praėjęs. Jis savo 
pareigas eina ir toliau. Nuo
latiniai ligoniai: Antanas 
Morkis, Ch. Morkūnas, Mar
garet Daugėlienė, M. Buzū- 
nienė.

♦ * *

Puikios vestuvės
Rugsėjo 8 d. įvyko puikios 

Alberto ir Ados Paffet’ų 
dukters Sandros su John 
Pork vestuvės. Vestuvių ne- 
kylyje dalyvavo šimtai žmo
nių. Visi buvo puikiai pavai
šinti Ellas banketų salėje.

* * ♦

J. R. Kuktarų anūkė,gyve
nanti Calgaryje, ištekėjo. 
Tėvukai (grandparents) ves
tuvėse negalėjo dalyvauti dėl 
nesveikatos, bet dėdė Jonas 
su žmona dalyvavo.

Jauniesiems laimingo gy
venimo!

♦ * ♦

Atgyja po atostogų
Po vasaros atostogų pradė

jo veikti Sūnų ir Dukterų 
klubas. Jau du kartu buvo 
bingo. Prasidės ir susirinki
mai, kuriuose bus nutarimai, 
planuojami filmų rodymai ir 
kita veikla.

Artėja spaudos vajai, pre
numeratų atnaujinimai, pa
ramos telkimas. Nors daugu
ma skundžiamės sveikata, 
tačiau stengsimės dar nepa
siduoti. A. Y.

T. Lietuvą viešnagėn.
Linkiu gero pasisekimo.

► Jaunimas pagerbė Popie
žių Kanadoje lankantis Po
piežiuj iš Romos mūsų jauni
mas labai gražiai pasirodė. 
Jų dalyvavo apie 50 tūkstan
čių. Dainomis ir šokiais jie 
davė Popiežiui klausimus, ko 
jie reikalauja. Nusiskundė 
savo ateičiai nedarbu, oro 
užteršimu, narkotikais ir al
koholizmu.

Užbaigiant pasirodė ka
riuomenė su ginklais ir nešė 
didelę atominę bombą. Rei
kalavo pasaulyje taikos. 
Quebec stadijos salė buvo 
pilna, iš viso apie 65 tūkstan
čiai žmonių.

Pasirodo, jaunimas nori 
taikos pasaulyje. Kovoja 
prieš karą. Dabar Popiežius 
turės pagalvot. Žmonės ko- 
koja už taiką, nenori pasaulio 
sunaikinimo. J-na

taip pat atliks valstybinis pučia
mųjų instrumentų orkestras „Tri
mitas", J. Gaižausko vadovauja
ma kaimo kapela.

Šventinio repertuaro jraSai — 
atsakingas ir jtemptas darbas. 
Nors viena plokštelė sukasi tik 
keturlasdeSimt minučių, muzikiniai 
jraSai jai kuriami net keletą sa
vaičių. IS Vilniaus jie keliaus j 
Maskvą, vėliau j Rygą, kur bus 
perkeliami | diskus.

Ateinančių metų pavasarj tri
jų plokštelių komplektai su 1985 
metų Respublikinės dainų Šventės 
emblema pasirodys parduotuvių 
lentynose.

ELTA

“LAISVE”
■ ------------------------------——---------------L—

tas Mažei-Nuotraukoje: Naujasis naftininkų mikrorajon 
kiuose.

Mažeikiai. Naują puslapį šio Žemaitijos miesto istorijoje 
atskleidė naftos gamykla. Kartu su ja auga ir puošiasi 
miestas, žmonėms suteikiama kaskart vis daugiau patogu
mų.

Nuotraukoje: Prie pirmosios vidurinės mokyklos pastaty
ta vilniečio skulptoriaus Romano Kazlausko dekoratyvinė 
skulptūra “Į žinių šalį”. A. Dilio nuotraukos

VARŠUVOS SUTARTIES VALSmiy 
JUNGTINĖSE GINKLUOTOSIOSE PAJĖGOSE

1984 metų rugsėjo 5—14 
dienomįs Čekoslovakijos So
cialistinės Respublikos teri
torijoje įvyko Varšuvos Su
tarties valstybių jungtinių 
ginkluotųjų pajėgų štabų ir 
kariuomenėsmanevrai, ku
rių sąlyginis pavadinimas 
,Skydas-84".

Manevrų metu buvo tobu
linama sąjunginių armijų 
štabų ir kariuomenės sąveika 
atliekant bendrus kovos 
veiksmus.

Manevrai parodė, kad pa
gerėjo štabų operatyvinis- 
taktinis pasirengimas, kariuo-

TALKININKAI IŠ ERFURTO
Ne pirmi metai į svečius 

pas Kauno f. Mičiurino tary
binio ūkio-technikumo moks
leivius atvyksta Erfurto aukš
tesniosios sodininkystės ir 
daržininkystės mokyklos auk
lėtiniai. Seimininkai supažin
dina svečius iš Vokietijos 
Demokratinės Respublikos su 
technikumu, drauge aplanko
mos žymesnės respublikos 
vietos.

menės lauko ir oro karo 
veiksmų įgūdžiai. Jie padė
jo toliau stiprinti i kovinę 
sandraugą, auklėti karius so
cialistinio internacionalizmo 
ir broliškos draugystės dva
sia. Manevrų tikslai1 įgyven
dinti.

Manevrams vadovavo Ce-
koslovakijos Socialistinės 
Respublikos nacionalinės gy
nybos ministras Azijos ge
nerolas Martynas L'?.''as.

Manevruose dalyvavusi ka
riuomenė ir štabai grįžta į jų 
dislokavimo vietas.

Drauge ir dirbama. Didelia
me ūkio sode darbuojasi apie 
du šimtai talkininkų i— tech
nikumo moksleivių ir svečių. 
Talkininkams sudarytos ge
ros poilsio sąlygos.

ūkyje gerai atsiliepiama 
apie talkininkų darbą.

Leonas VAINIKONIS 
Kauno rajonas

SMAGIAI PRALEISTA DIENA
Pirmą sekmadienį po La

bor Day Bridgeport, Conn., 
LDS 74 kuopa, jau per kelio
lika metų rengianti išvažiavi
mus, ir dabar turėjo pikniką 
gražiame Sherwood parke, 
prie Long Island įlankos.

Parkas didelis, daug aukš
tų medžių ir daug stalų pik- 
nikautojams. Vieta praleisti 
dienai ideali tyrame ore. 
Rugsėjo 9-oji pasitaikė kaip 
tik graži, saulėta ir šilta 
diena. Prie vandens buvo 
malonu pakvėpuoti švariu 
oru. Mes keturi brooklynie- 
čiai nuvykome 11 vai. Rado
me besidarbuojančią Rigelių 
šeimą: stalai jau buvo pa
dengti, dujinė krosnelė kūre
nosi, kava jau užkaista. Ne
trukus atvyko pora mašinų iš 
Middletown, N. Y. Iš New 
Yorko atvažiavo dar pora

Gimė 1897 m. liepos 20 d. 
Tryškių kaime, Lietuvoje.

Jis, kaip tūkstančiai kitų, 
paliko caro suspaustą gimti
nę, kad nereikėtų stoti į 
kariuomenę, 1913 m. atvyko 
į JAV pas dėdę į Boston, 
Mass.

Nors čia atvyko jau šiek 
tiek pramokęs rusiškai pra
dinėje mokykloje, bet t aišku, 
anglų kalbos nemokėdamas 
geresnio darbo negavo. Pir
miausiai porą metų dirbo 
ūkyje. Kaip jaunam darbi
ninkui šioje šalyje jam kelias 
nebuvo rožėmis nuklotas. Jis 
pasiryžo gauti geresnį darbą 
ir vakarais pradėjo mokytis 
anglų kalbos ir matematikos. 
Jis buvo žmogus, kuris suge
bėjo puikiai išsilavinti ne tik 
kalbos, bet įsigauti į geresnį 
darbą, kas šioje šalyje buvo 
svarbiausia.

Jam teko daug kilnotis, 
pasirengiant gyvenimui vietą 
— tai Boston, Mass., Hart
ford, Conn., Lawrence, 
Mass, ir kitose vietose Nau
jojoje Anglijoje. Tose koloni
jose kur buvo lietuvių, jo 
gyvenimas buvo susietas su 
mūsų išeivijos gyvenimu. Jo 
pažangi veikla buvo gausi ne 
tik vietinėse socialistų kuo
pose, bet ir plačioje apylin
kėje. Socialistai, kur jis dar
bavosi, jį išrinko apskrities 
pirmininku.

Jis taipgi buvo gabus me
nininkas, dalyvavo choruose 
ir meno saviveikloje. Jis 
daug energijos atidavė pla
čiai išvystyti saviveiklą tar
pe Naujosios Anglijos lietu
vių. 1932 metais įvykęs Lie
tuvių Meno sąjungos suva
žiavime jį išrinko meno veik
los vedėju.

Jis priklausė tai lietuvių 
pažangos darbuotės grupei, 
kuri ugdė pažangią Ameri
kos lietuvių spaudą. Kuomet 
įvyko Komunistų pasidalini
mas ir tūli veikėjai pasitrau
kė, Brooklyne reikėjo Lais
vės redakcijoje žmogaus, tad 
Taraška buvo pakviestas 
dirbti. Vėliau atsirado dides
nis reikalas pagelbėti nese-> 
niai įsikūrusiam laikraščiui 
Vilnis Chicagoje, tad jis buvo 
pakviestas dirbti redakcijo
je. Ten jis dirbo apie metus 
laiko. Iš ten grįžo į New 
Yorką, ir vėl į Massachusetts 
valstiją, prie jam jau žino
mos pažangiosios veiklos.

1950 metais atvyko ir apsi
gyveno Kalifornijoje, San 
Leandro miestelyje, kuris 
yra tik per įlanką nuo San 
Francisco. Jis tuoj įsijungė 
veikti mūsų organizacijose 
LLD, LDS ir taipgi tarptau
tinėje veikloje.

Neužilgo lietuviški kvizlin- 
gai įvairiai bandė persekioti 
net siųsdami atvirlaiškius su 
aiškiu užrašu ponui “Komu
nistui“. '‘Rusijos KGB“ ir tam 
panašiai. Jis nekreipė dėme
sio, vis rašinėjo į spaudą, 
dalyvavo masinėse demon
stracijose ir t. p. 

mašinų, ir viena — net iš 
New Yorko valstijos sostinės 
Albany ir Manson, Massa
chusetts. Visi prisivežė mais
to — galėjome praleisti bent 
kelias dienas.

LDS 1-mos kuopos valdyba 
ir keletas narių turėjo kuo
pos susirinkimą. Buvo pada
ryti pranešimai iš LDS seimo 
ir pranešta apie kuopos fi
nansinį stovį.

Nutarta surengti pagerbi
mą Laisvės salėje nariams, 
kurie išbuvo 50 metų Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
nariais. Tasai renginys įvyks 
šiemet lapkričio-November 
25 d., 2 vai. po pietų. 
Pikniko dalyviai paspaudė 
ranką ir palinkėjo laimingos 
kelionės Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo centro komite
to sekretorei Amelijai Yus-

1968 m. rudenyje ir 1969 
m. pradžioje per šešis mėne
sius savo mašina ir filmų 
aparatu važinėjo skersai, 
išilgai po JAV lietuvių kolo
nijas kur gyvavo LLD ir 
LDS kuopos, rodydamas fil
mus iš Lietuvos ir kalbino 
tuos, kurie dar nebuvo mūsų 
organizacijų nariais, įstoti ir 
veikti tarpe mūsų pažangiųjų 
organizacijų.

Jis visuomet buvo ištiki
mas Tarybų Lietuvai. Bet 
jam taip ir neteko jos aplan
kyti. Jis skaitė spaudą ir 
visa pažanga gėrėjosi. Lietu
vos spauda kelis kartus pa
žymėjo jo garbingą veiklą.

Prieš eilę metų jis susirgo 
paralyžium, prieš kurį labai 
ištvermingai kovojo. Jis pil
nai nesusveiko, bet galėjo 
nors sunkiai vaikščioti, išmo
ko rašyti kairia ranka ir 
raštu dalyvavo mūsų veiklo
je iki mirties 1984 m. rugsėjo 
7 d.

Jis buvo labai kuklus žmo
gus. Nemėgo apie save ir

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Alekui Taraškai
Mes, jo idėjos draugai, reiškiame gilią užuojautą 

jo žmonai Violet, dukrai Carolyn ir anūkams, taip 
pat kitiems giminėms ir draugams. Mes giliai 
liūdime, netekę artimo draugo.
Telda King
Margaret Mozūraitienė
Marie Baltulionytė
Ray Machulis
Kostancija Mugianienė

Ksavera Karosienė

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Alekui Taraškai
Mes liūdime ir reiškiame gilią užuojautą ir 

linkime jo žmonai Violet ištvermės, dukrai Caro
lyn, šeimai ir gausiam skaičiui draugų plačioje 
Amerikoje ir Lietuvoje.

LLD 198 KP.
VALDYBA ir NARIAI

SAN LEANDRO, CALIFORNIA 
[Prie San Francisco]

LIŪDNAS PRANEŠIMAS

MIRĖ

Aleksandras Taraška
1984 metų rugsėjo 7 d. žiaurioji mirtis iš mūsų 

tarpo išplėšė mano mylimą vyrą, ir dukters tėvelį 
Aleksandrą Tarašką.

Visi likome be galo skaudžiomis širdimis, giliame 
liūdesyje. Labiausiai tai, kad jis buvo mums toks 

| artimas, šeimyniškai ir visuomeniškai rūpestingas, 
nuoširdus.

Jis visam laikui pasiliks mūsų liūdesio suspausto
se širdyse.

VIOLET TARAŠKIENĖ - žmona
CAROLYN MACRAE - duktė
jos vyras ROGER ir anūkai SCOTT ir DEBRA

5-TAS PUSLAPIS

kovic, kuri rugsėjo 16 d. 
išvyksta trim savaitėm į Ta
rybų Lietuvą.

Amelija vyksta su didele 
misija — ji į Lietuvą išveža 
Jono Siurbos pelenus. Ten 
juos priglaus Jono tėviškė, 
kur jis gimė ir augo. Jis ten 
bus palaidotas. Lietuvos že
melė priglaus savo sūnų — 
ištikimą darbo žmogų.

Jonas Siurba ilgus metus 
buvo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Centro Komi
teto sekretorium ir Tiesos 
laikraščio lietuviškojo sky
riaus redaktorium bei pa
žangiųjų organizacijų veikė
ju.

Palinkėjome Amelijai lai
mingai nuvykti į Lietuvą, 
palaidoti — Jono Siurbos 
pelenus ir sugrįžtus mums 
apie viską papasakoti. Paul 

f

savo darbuotę kalbėti, nere
tai numojo ranka “Ne”, kuo
met buvo paklaustas, ar gali
ma parašyti apie jį ir jo 
veiklą.

Kol buvo gyvas, mums 
atrodė, kad jis su mumis bus 
amžinai. Tačiau ateina ne
lauktas gyvenimo momentas, 
kad tas asmuo miršta, palik
damas liūdną prisiminimą. 
Mes liūdime, netekę nuošir
daus ilgamečio visų draugo, 
kurio gyvenimas garbingai ir 
prasmingai baigtas. Mes nie
kad jo neužmiršime.

Nuliūdime liko jo žmona ir 
draugė Violet, kuri jį, ligos 
kamuojamą, per ilgus metus 
globojo.' Taipgi nuliūdime li
ko jo dukra Carolyn ir anū
kai Debra ir Scot. Iš artimų
jų Lietuvoje liko jo sesuo 
Stasė Juškienė.

Violet paskyrė po $100 
Vilniai ir Laisvei pagerbimui 
savo mylimo draugo, su ku
riuo sutartinai išgyveno 57 
metus.

Ksavera Karosienė

Mary Ginaitįenė
Martha Kamarauskienė
Anna Bernotienė
Frank Strauss
Eugenia Stanley
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PRISIMENAME GERUS VEIKĖJUS
Rugpjūčio mėnesi Walteris 

Keršulis paminėjo 96-ąjį 
gimtadienį. Tai žmogus, ku
ris per tą ilgą savo amžių 
išvarė gilią vagą pažangiųjų 
lietuvių judėjime. Atvykęs 
1920 m. į New Yorką, už
mezgė glaudžius ryšius su 
Laisvės, ALDLD ir “Aido” 
choru. Laisvę skaitė ir stam
biai finansiškai paremdavo 
nuo pat savo atvykimo į New 
Yorką. Ilgus metus buvo 
Laisvės direktorių tarybos 
nariu ir iždininku. Buvo ir 
Namo bendrovės direktorių 
tarybos pirmininku, dainavo 
“Aido” chore, rūpinosi 
“Aido” iždu — finansiniais 
reikalais.

Walteris pragyveno dirb
damas siuvimo pramonėje, 
kol tapo pensininku.

Su žmona Brone gyvena 
Brooklyne. Jų namuose ir 
gražiame sodelyje vykdavo 
įvairūs pobūviai ir pasitari
mai. Abudu draugiškai ir 
vaišingai priimdavo savo 
draugus. Taip pat jų namuo
se ir sodelyje yra viešėję 
daug svečių iš Tarybų Lietu
vos. Jų tarpe buvo įvairių 
delegacijų' ir turistinių gru
pių ir pavieniai.

B. ir V. Koršuliai

Bronė Keršulienė-Zmitrai- 
tė taip pat nebe jaunuolė — 
baigia įžengti į 85-uosius 
metus. Atvykusi į Ameriką, 
gyveno Binghamton, N. Y., 
kur turėjo grožio salioną, 
dalyvavo pažangiųjų lietuvių 
organizacijose, dainavo 
“Aušros” chore ir vaidino 
dramos ratelyje, veikė LLD į 
L.D.S. Nuo 1958 m. gyvena 
Brooklyne.

Dabartiniu laiku abiejų ge
rų draugų sveikata ne per 
geriausia: Walteris prara
dęs 'regėjimą, jam labai rei
kalinga žmonos Bronės kas
dieninė pagalba. Kai ateina 
Laisvė ar Vilnis, Bronė jam 
paskaito, kas ten rašoma.

Bronė mažai turi laiko rūpin
tis savimi.

Į jų namus ir dabar dar 
užsuka svečių, ir Bronė tebe
palaiko seną tradiciją — vi
sus draugiškai sutinka ir 
mielai priima.

Linkime Walteriui sulaukti 
100 metų, o Bronei linkime 
ištvermės, slaugant Walteri.

Žinote, kaip tas sakė, gilus 
amžius — ne pyragai, bet 
nenusiminkite, nes to niekas 
neišvengs. Jūsų pragyventi 
metai, kurių didelę dalį 
paaukojote darbo žmonių 
idealams, yra didelis įnašas į 
mūsų visų siekimų įgyvendi
nimą. , P. S.

Detroit, Michigan
Rudens banketas

Vasara jau prabėgo ir da
bar visi daugiau laiko pralei
sime svetainėse. Detroito 
Lietuvių klubas rengia ru
dens banketą sekmadienį, 
spalio-October 28 d., 1 v. 
p. p. (Klubo mėnesiniam 
susirinkimui pasibaigus). 
Seimininkai Patsy ir Mike 
Stunskai, Antonette Garelis, 
Estelle Smįjzh ir Emma Rye 
žada paruošti skanius pietus, 
kuriė visiems patiks. Vėl bus 
malonu susitikti, pasivaišinti 
ir draugiškai pabendraut, 
praleisti popietę/ Valdyba 
kviečia visus kanadiečius, 
detroitiečius ir apylinkės lie
tuvius nepamiršti dienos — 
visi bankete dalyvaukit.

Mirė klubietis
Liepos 30 d. Henry Ford 

ligoninėje mirė klubietis Joe 
Colbert (Juozas Kulbokas), 
sulaukęs 84 metų amžiaus. 
1983 m. gruodžio mėn. per
gyveno “stroke”-paralyžių; 
patalpintas Westland Conva
lescent namuose. Ten būda
mas gavo perpildymą kraujo 
plaučiuose ir plaučių uždegi
mą, ir ten mirė. Buvo pašar
votas Bowles ir Son laidotu
vių namuose, Linden, Michi
gan. Atsisveikinimas buvo 
laidotuvių namuose. Jo kū
nas sukremuotas rugpjūčio 3 
d. Dideliame nuliūdime pali
ko du sūnus: Thomas su 
šeima, gyv. Linden, Michi
gan, ir Robert su šeima, 
gyv. North Royalton, Ohio, 
bei daug draugų ir pažįsta
mų. Velionis buvo Detroito 
Lietuvių klubo nariu nuo 
1945 metų pradžios. Keletą 
metų yra buvęs Klubo pirmi
ninku.

Sveikinimas
Sužinojau jos liepos 27 d. 

Alfons ir Emma Rye paminė
jo savo 44-erių metų vedybi
nę sukaktį. Jo brolis Tony 
Rye ir žmona Bertha pami
nėjo savo 33 metų vedybinio

gyvenimo sukaktis. Rugsėjo 
13 d. savo vedybinio gyveni
mo sukaktuves minėjo Kęs
tutis Garelis ir jo žmona 
Antonette. Klubietis Frank 
Ulinskas minėjo savo 96-erių 
metų gimtadienį rugsėjo 15 
d.

Sveikiname visus suminė
tus klubiečius su jų šventė
mis ir linkime jiems viso ge
riausio.

Buvo Europoj
Judy Rye, jauniausia Al

fonso ir Emma Rye dukrelė, 
šią vasarą važinėjo po Euro
pą net septynias sąvaites. 
Sakė buvusi Graikijoj, Itali
joj, Austrijoj, Šveicarijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoje ir Is
panijoj. Po visą Europą važi
nėjo traukiniu. Pasakojo, 
kad šios atostogos jai labai 
patiko. žada vėl važiuot ir 
kitais metais.

Kelionė į Rytus
Šį rudenį įvyksta daktarų 

suvažiavimas — dermatolo
gijos specialistų konferenci
joj Kinijoj. Į tą suvažiavimą 
vyks du daktarai iš Saginaw, 
Michigan: Dr. Ophelia Pale- 
vich Baker ir jos vyras Dr. 
Thomas Baker. Pasibaigus 
konferencijai, abu daktarai 
ketina aplankyti ir Japoniją, 
Thailand bei kitas Rytų šalis. 
Pernai abu daktarai dalyva
vo psichiatrijos suvažiavime 
Afrikoj.

Jaunuoliai su laivukais
Alfons ir Emma Rye turi 

tris dukras kurios visur daly
vauja ir veikia su pažangie
čiais tai: Judy Rye ir Bever
ly Olin (Ulinskas) ir Diana 
Rye. Liepos 22 d. jos sukvie
tė apie 52 jaunuolius paplau
kiot kanoja (canoe) Delhi 
Metro parke. Tai buvo jiem 
gražus išvažiavimas-pikni- 
kas. Turėjo savo valgių, gė
rimų ir linksmai praleido ne 
tik visą dieną, ber ir vakarą.

Iš Chicagos buvo atvykę 
jaunavedžiai David ir Kathe-

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Kavoliūnas
Mirė 1961 m. rugsėjo 15 dieną

Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko 23 metai nuo 
to mūsų gyvenime skaudaus įvykio — Mirties 
mūsų mylimo tėvelio.

Jo šviesus atminimas ir gyvenime duoti gražūs 
pamokinimai yra gyvi mūsų mintyse ir širdyse ir 
jie tokie pasiliks iki mūsų krūtinėse širdys plaks.

Liūdi duktė JULIJA 
sūnus VIKTORAS

rine Rye ir jos du broliai. 
Gaila, kad mes visi jau seni 
ir negalėjome su jaunuoliais 
dalyvauti

Minėjom gimtadienius
Baigiant Detroito Lietuvių 

klubo susirinkimą, liepos 22 
d. pirmininkė pranešė, jog 
liepos 17 d. Klubo šeimininkė 
Antonette Daubariūtė Gare
lis paminėjo savo gimtadienį, 
o klubietė Onutė Demskienė 
Dočkus paminėjo savo gim
tadienį bei savo vardo dieną 
liepos 24. Progą klubiečiai 
joms sudainavo tinkamą dai
ną. Buvo atvežtas didelis 
tortas su žvakutėmis, kurias 
Onutė Demskienė Dočkus iŠ 
karto užpūtė. Vėliau buvo 
vaišės, už kurias sumokėjo 
jubiliantė Antonette Garelis, 
o už “stipriuosius” gėrimus— 
Onutė Demskienė Dočkus. 
Patarnavo Antonette Gare
lis, Alice Štacey (Stasiukė- 
nas), Estelle Smith (Smitre- 
vičienė) ir Emma Rye. Buvo 
graži ir linksma popietė.

Bowleriai
Detroito LDS bowleriai 

sekmadienį, rugsėjo 9 d. jau 
turėjo savo pirmąjį susirinki
mą Detroito Lietuvių klubo 
patalpose. Jie aptarė kėglio 
lošimo teises ir susigrupavo. 
Jų pirmos pamokos įvyks 
šeštadienį, rugsėjo 22 d.

Nepamirškite
Nepamirškite, jog Detroito 

Lietuvių klubo rudens ban
ketas įvyks sekmadienį, spa
lio-October 28 d. 1 vai. po 
pietų, Klubo svetainėje. Tai 
pirmasis žiemos parengimas. 
Visi dalyvaukite! Atsivežkite 
ir pinigų — atsinaujinti laik
raščio Laisvės prenumeratai! 
Jau laikas užsimokėt už atei
nančiuosius metus.

Stefanija

Miami, Fla.
Rugsėjo-Sept. 5 d. mirė 

Mar/ v Kvietkauskas-Kviet- 
kasį sulaukusi 91 metų am
žiaus. Buvo gimusi Lietuvo
je, jauna atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Boston, Mass. Ji 
dirbo grožio salione kaip 
Beauty Operator. Sulaukusi 
pensijos,, su vyru Frank 
Kvietkausku persikėlė gy
venti į Miami, Floridą.

Buvo laisvų pažiūrų, skaitė 
Laisvę, Vilnį ir daug knygų, 
aukojo laikraščiams ir taip 
juos siuntė į Lietuvą.

Palaikai buvo sukremuoti 
pagal jos pageidavimą. Kiek 
žinoma, artimų giminių nėra 
Amerikoje. Užuojauta nuo

Marie Koch ir 
Magdalenos Novitskas

Jos prisiminimui aukojam 
Laisvei $20.

Two Years Have Passed ....
I have been spending weeks going through everything I 

and Antanas had in our home — o, so many things! Such 
beautiful books and magazines! I want to keep them all but 
there isn’t much time left for me. I am 75 and I like to see 
that everything will be in order after I am gone.

I love to make albums and scrap books. I have some 
photographs over 70 years old. I have photographs from 
my school days and many, many from my organizational 
activities. I have many photographs of Antanas, o, so 
many!

My Scrap Books — “Our People” are very dear to me, — 
pictures of our people taken from Laisvė and from other 
publications.

Books attracted me most and gave me most pleasure 
when I started to assort the things after I lost Antanas. It 
was then when I came across his diary I never knew he 
had.

During our 37 years of marriage I was working most of 
the time and my days were long — 12 hours. I left home 7 
in the morning and got home 7 at night. Working day was 
8 hours but traveling took the rest of the time. It was a 
long trip by subway from Richmond Hill to the center of 
the city. So after the day’s work there wasn’t much time 
left for anything also but to get ready for the next day.

I was lucky that Antanas didn’t mind cooking. Actually 
he liked to cook. He did a lot of cooking for himself before 
we married so it was nothing new to him and he was good 
at it too as he was good in almost anything else.

I remember he was complimented by the guests from 
Lithuania. Albertas Laurinčiukas among them, for a meal 
he made for them when I didn’t happen to be home — a 
fish dinner from fish he had caught himself.

Two years have passsed since I lost Antanas. His 
typewriter is still on the living room table the way he left 
it, his clothes still in a closet. . .

Early Spring 1984 professor Rudolf Vecoli of Immigra
tion Research Center at University of Minnesota visited 
me and was very much interested in everything I could 
give him of Antanas’ works — books, papers, manuscripts, 
anything. Anthony Bimba — his status is extraordinary, 
outstanding on Immigrants’ history of the United States.

I was glad to give him all the material I could for that 
Institution where students and anyone else can study who 
is interested in Immigration history and accomplishments 
of immigrants in the United States.

Antanas’ archives, quite an impressive one, was taken to 
Lithuania in 1973. Antanas kept it in the basement, out of 
the way all filed neatly in the folders (about 50 of them) 
and told me that it was very important that it would be 
taken to Lithuania. It was. ,

My bookshelves are still full of books — gift books to 
Antanas. His own books and some very special books like a 
book big as a telephone book AMERICAN LABOR, a 
Bicentennial History, a Pictorial Social History, published 
in 1975 by Public Affairs Press in Washington, D. C. 
Introduction starts with words: “There are many books 
which celebrate the glories of our Presidents, our generals, 
our inventive geniuses, and our industrial leaders. This is a 
book of a different sort. It is a tribute to the working men 
and women of our nation.”

Antanas Bimba is mentioned there and his book The 
Molly Maguires recommended.

There is no other person in any nationality in the United 
States who has been able to reach Anthony’s height in 
accomplishments. He is the one — a son of Lithuania, a 
citizen of the world.

He had such a drive and love for life, and it wasn’t an 
easy life. He spent all of his adulthood in the crowded city 
working for Laisvė for almost 60 years. He was an editor, 
writer, speaker, organizer and most of a true friend of 
working people fighting for peace and happier life for all 
the people.

He was able to do all that because he believed in what he 
was doing, his convictions were very strong. He didn’t 
work for money, power or fame. No, His pay from Laisvė 

was very small, and he edited magazine Šviesa without pay 
and on his own time for over 44 years.

Antanas Bimba is not with us any more but in our hearts 
and minds he lives on and on . . . Use Bimba

ST. PETERSBURG-KENNETH CITY, FLA.

Rugsėjo 13 dieną mirė

Viktoras Repečka
Reiškiame širdingą užuojautą velionio žmonai

Mildred, dukrai Diana Liestowich ir jos vyrui 
George. Lietuvoje broliui Stephen, bei kitiems
giminėms ir draugams.
V. Kuzmickienė Amelia Grand
S. Kuzmickas Lee Grand
J. ir H. Dobrow B. Vaitkienė
L. Tvaska J. Vaitkus
B. Beawseigneur M. Brennan
A. Klimavičienė B. Brennan
J. ir M. Milleriai 'H. Feifer
F. ir V. Budroniai R. Feifer
E. Drobiertė E. Valley
E. Šnerpūnienė F. Yablanski
Kleafasa Kelley J. Andrulienė
J. ir T. Lukai J. Greblikas
F. Mockapetris H. Siauris
M. Rutkauskienė A. ir M. Raškauskai
H. Šarkiūnienė A. Budris
H. Janulytė J. Gresh
R. Janulis J. Bowman
Larry Strack F. Bunkus
A. Aleknienė H. Samanick
P. Alekna M. Wilkausky
V. ir V. Bunkai P. Lukienė
Helen Kabala V. La Valle
Felix Kabala T. S. Chebat

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Bimba

Mirė 1982 m. rugsėjo mėnesio 30-ą dieną

GYVAS ATMINTYJE
Nors kapas tavo taip toli toli

Kitoj šaly,
Už girių, už kalnų,

Už vandenų, 
Tu visas nuolatos many 
Kaip gyvas gyveni.

Nors nusruveno metų daug, dienų
Skaudžių, liūdnų, 

Negailestingon praeitin
Ir užmarštin, 

Tu vaidinies man akyse 
Su šypsena šviesia.

Kol laiko upė ateitin vis plauks
Ir nesiliaus

Kova dėl žemės pažangos,
Didžios, džiugios, 

Toliau kovosi tu darbais,
Veržlios, žavios, 

Kolei doshus likimas leis 
žengt su — kitais, 

Savy nešiosiu vis tave 
Tavim gyva . . .

J. S.

ILSU

BRIEFS
There will be a great Book 

and Artworks Fair Septem
ber 28, 29 and 30 at Unity 
Center Auditorium — 235 
West 23rd Street, New 
York.
• art books
• posters from USA, Cuba, 

USSR, GDR, Mexico, etc.
• prints: etchings, litho

graphs, wood-and linocuts, 
etc.
• some reproductions (some 

paintings) many assorted 
frames.

And many other things.
♦ ♦ *

Anne Burford left her new 
job. She was in charge of a 
committee which was meant 
to make recommendations to 
the Department of Com
merce on the oceans.

She had remarked that 
Washington is too small to 
be a state and too big to be 
an insane asylum. They say 
one of the signs of capital 
insanity was that President 
Reagan ever appointed her. 
She resigned in disgrace 18 
months ago as head of the 
Environmental Protection 
Agency. She reduced the 
agency to a shambles.

* ♦ ♦

Homelessness will conti
nue to be the most difficult 
social problem the city faces, 
according to commissioner of 
the city’s Human Resources 
Administration. 

* * ♦

Natalie Iešmantą from St. 
Petersburg, Florida have 
been spending some time in 
New York with her many 
friends. She used to live in 
New York but the last ten 
years she and her well

known soloist husband 
Augustas Iešmantą have 
been very active in Florida.

It was good to see Natalie 
and we hope she will come to 
visit us again.

♦ ♦ ♦

From Anthony Bimba’s 
Diary:

January 10,1949
Staying home.
President Harry S. Tru

man presented his budget to 
the Congress. He asks al
most 42 billion dollars. Se
venty-three percent to go 
for future and past wars.

January 11, 1949
The Chinese Communists 

claim that they have liquida
ted two armies of the natio
nalists in Suchow area.

Siurba and I went golfing 
to Bayside. The weather is 
just right.

January 13,1949
Bad bowling — 94, 104, 

149.
January 15,1949
Went to the Women’s Con

gress bazaar at the Hotel 
Diplomat.

January 16, 1949
Spoke at the mass meeting 

in Waterbury. Collection 
over $60. Came home tired.

January 17,1949
The trial of 12 communist 

leaders starts today in New 
York City. First attempt by 
the government in the histo
ry of this country to outlaw a 
political party. 400 police
men guarding the court 
house.

It is the most serious 
event. Ilse
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