
LAISVĖ
Weekly 

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

/

PRICE 25 c.

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose . . .............$12.00
Kanadoje......................... .............$15.00
Kitur užsienyje.............. .............$15.00
Pavienio egzernploiriaus kaina 25 centai

NO. 37 ****** PENKTADIENIS, SPALIO [OCTOBER] 12, 1984 OZONE PARK, N. Y. 11417 73-IEJI METAI

TARYBINIAI
KOSMONAUTAI SUMUŠĖ 
PASAULINĮ IŠTVERMĖS 
REKORDĄ

Maskva. — Tass agentūra 
pranešė, kad, sėkmingai atli
ko savo misiją ir erdvės 
mokslinėje stotyje išgyvenę 
237 dienas, trys kosmonautai 
sugrįžo į Žemę, nusileisdami 
netoliese Baikonur erdvės 
centro. Trejukė: Leonid Ki- 
zim, Vladimirov Solovjov ir 
Aleg Atkov erdvės stoties 
Saliut-7 komplekse atsirado, 
į ją atskridę erdvėlaiviu So- 
juz T-11 vasario 9 d.

Per visą savo buvimo laiką 
kosmonautai vykdė jiems pa
vestus tyrimus, atlikdami 
įvairius astrofizinius, medici- 
nininius ir biologinius ekspe
rimentus. Dar paskutinę die
ną prieš sugrįžimą į Žemę, jų 
vadas Solovjov, savo pasikal
bėjime su TV korespondentu 
Maskvoje, papasakojo apie 
įgulos darbus ir tai, kad jie 
sugrįžta, netarę erdvės sto
čiai “sudiev”, bet “iki pasi
matymo”. Jis paaiškino, kad 
jis paliko viską parengę būsi
miems tos stoties darbuoto
jams.

Kosmonautus per tą jų 
buvimo erdvės stotyje laiką 
aplankė dvi įgulos, kurių 
tarpe buvo ir Svetlana Sa- 
vickaja, pirmoji moteris 
vaikščiojusi erdvėje.

Tass pabrėžė, kad kosmo
nautai šešis kartus buvo pali
kę bazę ir erdvėje praleido iš 
viso 22 vai. ir 50 minr “

Tai sumušė amerikiečių 
Slylab-3 įgulos 1973-1974 
metais pasiektąjį 22 vai. ir 
13 minučių rekordą.

Be to, šie trys kosmonau
tai taip pat sumušė ir savo 
kolegų tarybinių kosmonautų 
Lebedevo ir Berezovojaus 
pasiektąjį rekordą. Tiedu 
1982 m. erdvės stotyje išbu
vo 211'4ienų.

Vos tik kosmonautams su
grįžus į Žemę, buvo paskelb
ta, kad TSRS Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumas nu
tarė juos atžymėti skyrė 
Lenino ordinu ir aukso me
daliais ir kad misijos vado 
Kizimo gimtinėje bus pasta
tytas jam bronzinis pamink
las. Kosmonautams taip pat 
suteikti ir Tarybų Sąjungos 
didvyrio titulai.

APKALTINO DARBO 
SEKRETORIŲ DONOVAN

New York. — Reagano 
administracijos vienas pa
grindinių sekretorių — dar
bo sekretorius Raymond J. 
Donovan kartu su kitais de
vyniais asmenimis Valstijos 
Aukščiausiojo Teismo Bron- 
xe (viename iš penkių New 
Yorko rajonų) pripažintas 
kaltu dėl įvairių machinacijų. 
Nusikaltimas įvyko dar prieš 
Donovan’ui tapus darbo sek
retorium.

Kaltinami ir Donovano va
dovautosios bendrovės di
rektoriai už įvairias sukty
bes, kurių rezultate New 
Yorko miesto Tranzito Įstai
ga turėjusi milijoninių nuo
stolių. Donovan pasiėmė 
atostogų pasiruošti stojimui į 
teismą lapkričio 12 d.

Tai pirmas toks atvejis 
JAV federalinės valdžios is
torijoje, kad ministrų kabi
neto narys būtų panašiai 
apkaltintas. Prez. Reagan 
savo kabineto narį gina, tar
damas, kad jis įsitikinęs Do
vano nekaltumu. Tą patį t 
virtiną ir pats Donovan.

Vakarų Europoje prasidėjo 
rudens taikos akcija

Dalis iš 25 tūkstančių demonstrantų, kurie, susikibę ranko
mis, nelyginant retežiu apjuosė JAV bazę Fuldoje [Fed. 
Vokietijoje], protestuodami dėl JAV ginklavimo eskaliaci- 
jos ir Fed. Vokietijos dalyvavimo NATO bloko šalių
manevruose.

Frankfurt. — Masinės de
monstracijos lydi Fed. Vo
kietijoje vykstančius NATO 
bloko šalių karinius manev
rus, kuriuose dalyvauja apie 
ketvirtis milijono karių iš 
septynių valstybių.

Prie susirėmimų su policija 
prieita prie Fuldos, netoli 
nuo sienos su Demokratine 
Vokietijos Respublika. Poli
cija naudojo ašarines dujas 
prieš demonstrantus, kurie 
įsiveržė į JAV armijos bara
kus ir taikos šūkiais aprašė 
tankus. Toje pačioje Fuldoje 
demonstrantai įsiveržė į ka
tedrą, kurioje buvo laikomos 
pamaldos ryšium su prasidė
jusia Fed. Vokietijos katali
kų vyskupų konferencija. Jie 
iškėlė ir laikė plakatus su 
užrašais: “Su dievu prieš 
raketas” ir pan., ligi juos 
išprašė katedros sargai.

Keliose vietose, kur stovi 
JAV armija, padaryta įvairių 
vandalizmo ir sabotažo aktų; 
Armijos vadas gen. Ifyn. Ro
bert L. Wetzel kreipėsi į 
Hesse valstijos valdžią, pra
šydamas sutramdyti “anar
chistus ir kriminalistus”, bet 
susilaukė neigiamo atsaky
mo. Hesse valdžios pareigū
nai tvirtina, kad nieko negali 
demonstrantams padaryti, 
nes tai pažeistų jų laisves, 
jiems garantuojamas konsti
tucijos.

Tuo tarpu demonstracijos 
už taiką ir prieš branduoli
nius ginklus vyksta ir kitose 
Europos šalyse. Keli tūks
tančiai britų demonstravo 
prie JAV oro pajėgų bazės, 
esančios Greenham Com
mon. Jie reiškė savo opozici
ją prieš premjerės Thatcher 
vyriausybės politiką ir JAV 
branduolinių raketų disloka
vimą. Buvo sužeistų, kai 
policija užatakavo demon
strantus. Prie tos pačios ba
zės moterų grupė protestuo
ja jau kelinti metai, netoliese 
yra įsikūrusi ir gyvena pala
pinėse.

Danijoje atsišaukimą į gy
ventojus išleido 290 visuome
ninių ir taikos vienetų apjun
gianti koalicija, kviesdama 
dalyvauti akcijos už nusigin
klavimą savaitėje. Visoje ša
lyje rengiami taikos žygiai, 
mitingai.

Norvegijos Taikos komite
tas Oslo mieste buvo sušau

kęs savo konferenciją kurioje 
aptarti planai dėl demonstra
cijų pravedimo ir darbininki
jos įjungimo.

Konferencija kvietė tuojau 
pat nutraukti ginklavimąsi, 
išjungti Norvegiją iš JAV ir 
NATO karinių įsipareigojimų 
ir paskelbti šiaurinę Europą 
laisva zona nuo branduolinių 
ginklų.

J

Susitinka abiejų Korėjų atstovai
Inchon. — Rugsėjo 30 d. 
rytą, dar apytamsiai, į šį 
Pietų Korėjos uostą įplaukė 
keturi Šiaurės Korėjos lai
vai, atvežę 25 tūkstančius 
tonų cemento, skirto atstaty
ti gyvenamiesiems namams, 
kuriuos potvyniai sunaikino, 
palikdami daugiau kaip 200 
tūkstančių gyventojų be pa- 
stobės. Potvynių metu žuvu
siųjų buvo apie porą šimtų.

Kai Pietų Korėjos darbi
ninkai buvo radėję šių ketu
rių laivų kargo iškrovimą, 
dar kiti keturi laivai, atvežę 
35 tūkst. tonų cemento, at
plaukė į Pukpyong uostą, 
esantį Pietų Korėjos ryti
niame krante. Dar kiti keturi

Pirmą sykį nuo 1953 m., kada pasibaigė karo veiksmai tarp Siaurinės ir Pietų Korėjos, 
šiemet rugsėjo pabaigoje susitiko abi pusės Raudonojo Kryžiaus suvestos. Nuotrauko
je: Šiaurės Korėjos jūreiviai priima suvenyrus iš Pietų Korėjos Raudonojo Kryžiaus 
pareigūnų. Šiauriečiai pietiečiams atvežė cemento, skirto atstatyti gyvenamiesiems 
namams, nukentėjusiems per pastaruosius potvynius.

PREMJERAS TVIRTINA, KAD KORĖJOS 
LĖKTUVAS ŠNIPINĖJO AMERIKAI

Athens. — Graikijos prem
jeras Andreas Papandreou, 
kalbėdamas savo partijos na
riams, esantiems šalies par
lamente, nurodė, kad esąs 
faktas, jog pernai nušautasis 
Korėjos keleivinis lėktuvas 
šnipinėjęs Amerikos Centri
nei Žvalgybai ir tuo tikslu 
pažeidęs Tarybų Sąjungos 
teritoriją ir užskridęs ant ten 
esančių karinių įrengimų.

Jis nepateikė įrodymų, bet 
pakartojo maždaug tą patį, 
ką pernai tvirtino ir Tarybų 
Sąjunga, kai jos kovos lėktu
vas pašovė įsiveržėlį. Ameri
ka, kaip žinia, tuos tvirtini
mus paneigė tada ir dabar 
neigia.

GUINEA MINI
NEPRIKLAUSOMYBĘ

Conakry. — Pirmą sykį po 
keturiolikos metų šiemet ša
lyje paminėta nepriklauso
mybės diena. Minėjimai bu
vo uždrausti nuo 1970 metų, 
kai susektas sąmokslas prieš 
prezidentą Ahmed Sekou 
Toure. Jam mirus šiemet 
kovo mėnesį, įvyko sėkmin
gas kariškas perversmas. 
Dabartinis prezidentas Con
te savo kalboje, pasakytoje 
per nepriklausomybės dienos 
minėjimą, užtikrino, kad ka
rinė valdžia gerbs žmogaus 
teises ir užtikrins privačią 
nuosavybę.

laivai su panašiu kroviniu 
turėjo atvykti į Inchon uostą 
už poros dienų.

Tuo tarpu daugiau kaip 
650 Šiaurės Korėjos sunkve
žimių pradėjo vežti ryžius, 
medikamentus ir drabužius 
per demilitarizuotoje zonoje 
esantį Panmunijom miestelį.

Žmonės stebisi, kas čia 
atsitiko, kad dvi Korėjos, 
anksčiau viena prieš kitą 
kariavusios ginklu ir žodžiu 
bei plunksna, dabar pirmą 
karta susitinka ir mezga 
draugystę. Pietų Korėjos at
stovai aiškina, kad Šiaurės 
Korėja pasiūlė pagalbą nuo 
potvynio nukentėjusiems

Apie premjero kalbą pra
nešė Graikijos Informacijos 
ministerija. Pernai Graikija 
neprisijungė prie savo Vaka
rų alijantų, kai jie pasmerkė 
to lėktuvo nušovimą.

Toliau savo kalboje prem
jeras kaltino Graikijos alijan- 
tus už skirtingus standartus. 
Esą jie uždėję Lenkijai sank
cijas už karinio stovio įvedi- 
mąx1981 m. gruodžio mėnesį, 
o nieko nedarę Turkijai ir 
Čilei, kurios taip pat [vedu
sios karinį režimą, dar net 
žiauresnį. Ir tai nebuvę pa
daryta tik todėl, kad Turkija 
ir Čilė priklauso Vakarų blo
kui. Premjeras ir klausė, ar 
Lenkija nukentėjo tik dėl to, 
kad ji ne tam blokui priklau
so, aiškindamas, kad Graiki
ja taip pat nepritarė Lenki
jos valdžios veiksmams, bet 
ji pasisakė prieš sankcijų 
įvedimą.

Premjeras ketina vizituoti 
Lenkiją spalio 22 d. Jis bus 
pirmasis NATO blokui pri
klausančių šalių vyriausybių 
galvų, lankančių Lenkiją nuo 
1981 m. jos įvesto, ir paskui 
nuimto, karinio stovio. Tas 
stovis, reikia atsiminti, buvo 
įvestas dėl kraštą prislėgu
sios ekonominės netvarkos, 
prie kurios privedė tuo metu 
susikūrusi, dabar jau užda
ryta, Solidarnošč unija ir jos 
iš užsienio remiami kurstyto
jai.

Seoulo gyventojams, tai ir 
neatsisakyta ne tiek dėl to, 
kad tos pagalbos taip labai 
reikėtų, bet vien dėl smalsu
mo pirmą kartą susitikti tai
kingais tik slais. Tačiau abi
dvi pusės bendrauja net be 
valstybinių vėliavų, o savo 
Raudonojo Kryžiaus ženklu. 
Šiauriečių laivai taip pat at
plaukė su savo Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos vėlia
vomis.

Pirmieji abipusiai susitiki
mai buvo draugiški. Pietie
čiai šiauriečius apdovanojo 
suvenyrais, kurių tarpe buvo 
radio tranzisoriukų, laikro
džių, kosmetikos ir namų 
apyvokos dalykų.

Nikaragvos vadovas 
lankėsi New Yorke

Nikaragvos vadovas Daniel Ortega Saavedra kalba Jungti
nėse Tautose. UN Photo

Jungtinės Tautos. — Spa
lio 2 d. čia kalbėjo Nikarag
vos revoliucinio komiteto 
koordinatorius^ Daniel Orte
ga Saavedra ir skundėsi, kad 
JAV planuojančios invaziją 
prieš jo šalį dar šių metų 
spalio 15 d. Jis tvirtino, jog 
ta informacija esanti gauta iš 
slaptų šaltinių ir kad toji 
invazija ruošiama norint su
trukdyti Nikaragvos rinki- 
mums, numatytus lapkričio 4 
dieną.

Jis paaiškino, jog turima 
žinių, kad Nikaragvos pasie
niuose Kostarikoje ir Hondū
re Pentagonas ir JAV Cen
trinė Žvalgyba koncentruoja 
kariuomenę tai invazijai. To
limesnėje savo kalboje Orte
ga nurodė, kad Amerika gra
so Nikaragvai ne tik karine, 
bet ir ekonomine agresija, ir 
kvietė Amerikos vadus jung
tis į bendrą veiklą taikos 
siekime.

Kalbėtojas priminė, kad 
Nikaragva pilnai sutinka su 
Centrinės Amerikos taikos 
planu, bendromis jėgomis 
parengta vadinamosios Con- 
tadora grupės, kurioje yra 
Meksiką, Panama, Venezue
la ir Kolumbija. Nikaragva 
oficialiai paškelbė, jog ji tą 
sutartį pasirašys be jokių 
pataisymų, ir dabar lieka 
pasisakyti kitoms Centrinės 
Amerikos vyriausybėms ir 
pačioms JAV.

Viešėdamas New Yorke, 
Ortega lankėsi žemutinėje 
New Yorko dalyje, kur tarp
tautinė krikščionių organiza
cija “Habitat for Humanity” 
savanorių jėgomis atstato 
apleistus gyvenamuosius na
mus. Jis pareiškė norą staty
bą pamatyti, nes ta organiza
cija yra pasižadėjusi ir pačio
je Nikaragvoje pastatyti 100 
gyvenamųjų namų Herman 
Pomares vietovėje. Bendrai 
ši organizacija pigiais butais 
aprūpina vargšus 12-oje už
sienio šalių ir 26-iose valsti
jose Amerikoje.

Ortega buvo patenkintas 
apsilankymu ir apžiūrėjęs 
viską, pareiškė jį draugiškai 
sutikusiems New Yorko 

miesto ispaniškai kalban
tiems gyventojų atstovams, 
kad “meilė ir draugystė bus 
stipresnė už„ paikinimo s jė
gas”. Poetas Allen Ginsburg 
Nikaragvos vadovą pasveiki
no Amerikos poetų vardu. «

Čilės komunistai
RYŽTASI KOVOTI

Santiago. — .Čilės Komu
nistų partija, kuri oficialiai 
krašte yra uždrausta ir vei
kia nelegaliai, spalio 2 d. 
viešai paskelbė, kad ji imsis 
visų priemonių, priimtinų ir 
nepriimtinų, kovoje prieš Pi
nochet karinę diktatūrą.

Tos priemonės išminėtos 9 
puslapių atsišaukime, kuris 
išsiuntinėtas kitų opozicijos 
partijų lyderiams ir išdalin
tas spaudos atstovams.

CHALLENGER SKRIEJA 
SU 7 ASTRONAUTAIS

Cape Canaveral. — Perei
tą penktadienį iš čia pakilo 
erdvėlaivis “Challenger” su 
septynių astronautų įgula. 
Šįkart įguloje yra dvi mote
rys: Sally Ride ir Kathryn 
Sullivan.

Pastaroji įeis į istoriją kaip 
pirmoji Amerikos moteris, 
vaikščiojusi erdvėje. Ji iš 
laivo išeis į erdvę penktąją 
skridimo dieną. Su ja į erdvę 
išeis ir astronautas David 
Lesthma. Jiedu darys ekspe
rimentus, bandydami būdus, 
kuriais ateities skridimų me
tu būtų galima pripilti dega
lų į dirbtinius satelitus.

Erdvėlaivio vadu yra Ro
bert Crippen, šįkart skren
dantis į erdvę jau ketvirtąjį 
kartą. Kiti įgulos dalyviai: 
pilotas Jon McBride, Paul 
Scully-Power ir Mare Gar- 
neu, pirmasis kanadietis er
dvės skridime.

Šis skridimas jau trylikta
sis šioje NASA erdvės tyri
mo misijoje ir antrasis, kai 
erdvėlaivis nuplaniruos Flo
ridoje, tai yra toje pat vieto
je, iš kur ir pakilo. Kadangi 
tiksliai nežinia, kaip skrydis 
pavyks, atsarginis nuplanira- 
vimas numatomas Ispanijoje 
ir New Meksikoje.
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Derybos Washingtone
Kuomet prezidentas Reagan šios vasaros pabaigoje 

pradėjo kalbėti, kad laikas atnaujinti derybas su Tarybų 
Sąjunga, kad laikas gerinti santykius, tartis, švelninti 
Įtempimą ir taip toliau, demokratų kandidatas į preziden
tus Walter Mondale teisingai pasakė:

“Dabar, keliolika savaičių prieš rinkimus, Reaganas 
kalba apie derybas, kurių jis neprileido per ketverius 
metus. Laikas pradėti derybas buvo pirmomis savaitėmis 
kai buvo išrinktas prieš ketveris metus . .

Reikia pasakyti, kad Amerikos žmonės vargiai tiki i 
prezidento Reagan nuoširdumą. Kuomet jie spaudos 
puslapiuose matė besišypsantį Reaganą, apkabinantį tary
binį užsienio reikalų ministrą Gromyką, kiekvienas ameri
kietis žinojo, kad tai strategija, taktika. Bet ta taktika 
realybėje turi ir tam tikras priežastis — prezidentab 
Reagan paskiausiu laiku staiga save perstato taikos 
apaštalu — ne todėl, kad jis pakeitė savo nusistatymus ir 
polinkius, o todėl, kad jam taip pataria jo strateginiai 
patarėjai. Mat, republikonų vadovybė pradėjo susiprasti, 
kad, nežiūrinti Reagano, kaip asmens, populiarumo, ameri
kiečių didi dalis yra susirūpinusi, kad jo politika gali 
privesti prie pražūtingo, katastrofiško karo.

Tad, nors derybos, kaip mes manome, nebuvo pradėtos iš 
geros valios iš Washingtono pusės, mes taipgi galime 
konstatuoti, kad jos savimi perstato ką tai teigiamo. Kitaip 
sakant, tai geras simptomas, rodantis, kad Amerikos 
žmonės nesileis vedami, kaip bejėgiai avinėliai, i link 
branduolinio karo prarajos.

Bet tas nereiškia, kad Amerikos žmonės dabar gali 
Reaganu pasitikėti. Jie puikiai žino, kad jo išrinkimas dar 
ketveriems metams būtų kraštui tragedija, bet yra 
milijonai ir milijonai žmonių, kurie iš įpročio balsuos už 
republikonus. Taipgi yra, kaip manoma, milijonai atsiliku
sių vyrų, kurie balsuos už Reaganą kaip “vyrišką” 
kandidatą, kuris simbolizuoja “tvirtą Ameriką” . . .

• • • į
Taip, Reagano laimėjimas būtų tragedija Amerikos 

darbo žmonėms. Tam tikra prasme tai būtų pragaištinga ir 
Amerikos kapitalui, korporacijoms. Kaip? Ogi, štai kaip. 
Jeigu Mondale būtų išrinktas, tam tikros socialinės 
reformos palengvintų darbo masių gyvenimą. Bet po 
ketverių metų per antrąjį prezidentavimo laikotarpį su 
Reaganu ekonominė darbo masių padėtis dar labiau 
pasunkėtų, nepasitenkinimas pasiektų dar aukštesnį laipsnį 
ir jeigu tuomet, 1988-aisiais metais, nauja administracija 
stotų prie vairo, ji būtų daug radikališkesnė, negu dabar 
yra Mondale; kraštas susilauktų kitos “Naujos dalybos” 
(New Deal) kaip susilaukė,, kuomet po Hooverio tamsaus 
laikotarpio prie valdžios vairo stojo Rooseveltas. Bet šiuo 
kartu Naujoji dalyba gal pravestų dar gilesnes reformas, 
negu pravedė Rooseveltas . . . Jeigu kapitalistai iš tikro 
būtų gudrūs, jeigu jie nebūtų trumparegiai, jie remtų 
Mondale, o ne Reaganą. Bet, žinoma, taip nėra.

Rinkimai vyks maždaug po mėnesio. Rašant šiuos žodžius 
atrodo, kad nėra pamato optimizmui, kad labai abejotina, 
ar Reaganas bus iškrapštytas iš Baltųjų rūmų. Bet kartais 
Amerikos politikoje per patį paskutinį laikotarpį įvyksta 
posūkis. Pašvąskime visą savo energiją, kad taip būtų.

Arabų šalių santykiai
. Santykiai tarp įvairių arabų šalių nuolat keičiasi. Tai jau 
įprastas dalykas, nes visame arabiškame pasaulyje nuolat 
vyksta režimų pakaitos arba egzistuojančių režimų polinkių 
pasikeitimai: vis formuojasi ir likviduojasi blokai, sąjungos, 
konfederacijos, kurios vis keičia savo apimtį. Kai kurios 
paskiausios pakaitos reikšmingos.

Taip, pavyzdžiui, Jordanas atnaujino diplomatinius 
santykius su Egiptu. Kaip žinia, visos arabiškos šalys 
nutraukė santykius su Egiptu, kai egiptiečiai pasirašė 
taikos sutartį su Izraeliu (santykių nenutraukė tik 
Sudanas, Somali ja ir Kuveitas). Dabar santykius, kaip 
sakėme, atnaujino Jordanas, arabų šalis, kuri gal labiausiai 
tiesioginiai yra surišta su arabų-izraeliečių konfliktu. Mat, 
tai Jordanas, kurio teritorijos didelę dalį izraeliečiai laiko 
okupavę; tai Jordanas, kuris turi ilgiausią rubežių su 
Izraeliu. Susitaikydamas su Egiptu Jordanas kaip ir 
netiosioginiai padarė pirmus žingsnius link susitaikymo ir 
su Izraeliu. Tai nestebėtina, nes Jordano reakcinis karalius 
Husein yra pilnai Vakarų imperializmui palankus valdovas. 
Jis jau seniai būtų įsteigęs diplomatinius santykius su 
Izraeliu, jeigu nebijotų savo krašto palestiniečių apmaudos 
ir keršto. Dabar, kaip matyti, jis tam žingsniui laikė 
momentą patogiu.

Mažiau suprantama yra naujoji sąjunga, kuri susidarė 
tarp dviejjų Afrikos arabiškųjų Šalių: Maroko ir Libijos. Iki 
visai neseniai tiedu kraštai stovėjo diametriškai priešingo
se pozicijose: Libija save skaitė pažangia, kovinga 
nacionalistine arabiška liaudies respublika, o Marokas save 
skaito provakarietišku konservatyviu kraštu, kuriame 
dargi tebeviešpatauja monarchija. Marokas iki šiol buvo 
griežtai nusistatęs ne tik prieš Libiją, bet ir prieš Alžyrą, 
Siriją. Ir, štai, dabar paskelbta, kad Marokas ir Libija 
sudaro sąjungą, beveik susilieja į. vieną valstybė. . . Kaip 
tą suprasti?

O gal neverta ilgai to klausimo gvildenti, nes tokios

Kas ką rašo ir sako
Vilniuje išleista 1983-ai s metais Roberto Žiugždos knyga 

“Lietuva imperialistinių valstybių planuose 1917-1940” 
smulkmeniškai ir dokumentaliai apibūdina tą laikotarpį. 
Mes jau padavėme mūsų skaitytojams anksčiau ištraukų. 
Čia paduodame ištraukas iš 1918 m. laikotarpio.
Vokietijos militaristai planavo Liętuv^ paversti didele valstybe, 

priešprieša Lenkijai ir Tarybų Rusijai. Pagal jų planus prie 
Lietuvos turėjo būti prijungtos taip pat Balstogės ir Gardi
no sritys . Kartu Vokietijos valdantieji sluoksniai ir jų in
teresus reiškusi Lietuvos okupacinė valdžia aktyviai varė 
kampanijų yž uniją su Prūsija.

Tuo tarpu Saksonijos valdantieji sluoksniai norėjo, kad Lietu
va būtų atiduota jiems valdyti. Pagal jų planą Saksonijai 
turėjo būti pajungtos Vilniaus ir Kauno gubernijos, taip pat 
eventualiai Suvalkai ir Gardinas. Reicho kancleris grafas 
G. Hertlingas taip pat buvo linkęs galvoti apie Saksonijos 
princo kandidatūrą j Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
sostą. A

Vokietijos katalikų centro partijos lyderis M. Ercbergeris, vė
liau Lietuvos buržuazijos liaupsintas kaip daug jai padėjęs 
kovoje už nepriklausomybę, nors pats viešai pasisakė už Lie
tuvą „amžinoje sąjungoje su Vokietija“ , matydamas, jog 
Lietuvos taryba nenori iš viršaus primesto karaliaus, pasiūlė 
jos atstovams patiems imtis iniciatyvos ir pasikviesti Viur
tembergo grafą hercogą Vilhelmą Urachą .

Lietuvos tarybos dauguma, būgštaudama dėl buržuazijos kla
sinių pozicijų, dar 1917 m. gruodžio 8 d. nutarė primesti 
Lietuvai monarchiją. Priėmus M. Ercbergerio siūlymą, Tary
bos prezidiumas 1918 m. birželio 4 d. pasiūlė V, Urachui Lie
tuvos karaliaus vainiką ir pasivadinti Mindaugu II. „Vokie
čio išrinkimas Lietuvos karaliumi,— vėliau pripažino vienas 
iš buržuazinių veikėjų J. Purickis,— anais laikais negalėjo 
būti Lietuvoj populiarus dalykas... Bet šitas nepopuliarumas 
nenugąsdino Smetonos it jo vienminčių... Tada dar niekas 
negalėjo numatyti visiško vokiečių pralaimėjimo“

Liepos 1 d. V. Urachas siūlymą priėmė. Dauguma buržuazinės 
Lietuvos tarybos narių tam pritarė. Tačiau Vokietijos vyriau
sybė su tuo nesutiko, nes dar nebuvo sudarytos numatytosios 
konvencijos tarp Lietuvos ir Vokietijos. Vokietijos valdžios 
organai, ir toliau nesirengė laikyti Tarybos atstovaujamuoju 
organu/

1918 m. rugsėjo 20 d. įvykusiame Vokietijos vyriausybės ir vy
riausiosios karinės vadovybės pasitarime buvo griežtai pasi-. 
sakyta prieš savarankiškos Lietuvos valstybės sudarymą, 
prieš bet kokių administracinių funkcijų suteikimą buržuazi
nei Lietuvos tarybai. Pasitarime buvo priimtas nutarimas 
vilkinti ir neleisti formuotis Lietuvoje bet kokiems valstybės 
elementams

Tik ėmus aiškėti, kad Vokietija karą pralaimės, Vokietijos val
dantieji sluoksniai ryžosi padaryti kai kurias nuolaidas lietu
vių buržuazijai. Nuo 1918 m. rugsėjo mėn. Lietuvos tarybai 
buvo imta kas mėnuo mokėti po 18 600 markių, be to, išmo
kėta 75 451,90 markių ankstesnėms išlaidoms padengti. Tai
gi faktiškai ji tapo Vokietijos okupacinės valdžios oficialiai 
apmokamu organu. 1918 m. spalio 20 d. princas Maksas Ba- 
denietis pareiškė Lietuvos tarybos prezidiumui, kad Vokietija 
leisianti lietuvių tautai pačiai spręsti savo konstitucijos ir 
santykių su kaimynais klausimus; esą numatyta krašto val
džią perduoti laikinajai Lietuvos vyriausybei, kurią sudary
sianti Tarytfa. Kartu Vokietijos karinė valdžia Lietuvoje bū
sianti pakeista civiline valdžia, kuri veiks tol, kol Lietuvos 
vyriausybė perims visos valdžios funkcijas. Kartu buvo pa
žymėta, kad, „atsižvelgdama j ne kartą išreikštą šalies norą“, 
Vokietijos vyriausybė kol kas paliks krašte savo kariuomenę 
ir susisiekimo priemones . Drauge „neatidėliotinoms išlai
doms“, susijusioms su laikinosios vyriausybės sudarymu, Vo
kietijos vyriausybė paskyrė 100 tūkst. markių

Vokietijos imperialistų siekimas palikti savo kariuomenę Lietu
voje ir kituose okupuotuose kraštuose, iki karo įėjusiuose į ca
rinės Rusijos sudėtį, sutapo su Antantės šalių ir JAV impe
rialistų planais, kuriuose buvo numatyta kovai prieš revo-

• MUMIJOS
JEMENE

Jemeno Arabų Respub
likos teritorijoje rastas dau
gybės gerai išsilaikiusių 
mumijų kapinynas. 'Taigi se
noviną! Arabijos pusiasa

lio pietinės dalies gyven
tojai puikiai išmanė balza- 
mavimo technikų. Sis atra
dimas labai svaraus seno
vės Jemeno isterijos tyri
nėtojams. Dabar specialistai 
užsiėmę radinių tyrimu ir 
datavimu.

sąjungos praeityje susidarė, ir gan greitai iširo. Taip, 
pavyzdžiu, vienu metu Egiptas ir Sirija sudarė “Suvienytą 
Arabų Respubliką” (Al Džumhurija ai Arabija ai Murachi- 
da). Kitu metu Libija ir Egiptas paskelbė, kad jie jau esą 
viena valstybė, o dar trečiu kartu tokią sąjungą paskelbė 
Libija ir Tunisija ... \

Hongkongas—Sianganas
įvyko Kinijos ir Anglijos derybų dėl Siangano (Honkon

go) lemiamas raundas. Pagal šalių susitarimą Kinija turi 
atkurti suverenumą šiai Anglijos kolonijai savo teritorijoje 
1997 metais. Kaip pranešama, susitarimas dėl to gali būti 
pasirašytas Šių metų rugsėjo mėnesį.

Siangano salą ir Cziuluno pusiasalio dalį Anglija 
užgrobė 1842 metais. Jie sudaro pagrindinę dalį kolonijos, 
prie kurios prijungtos 1898 metais iš Kinijos išnuomotos 99 
^metams “naujos teritorijos”. Anglijos valda taip pat apima 
\daugiau kaip 200 nedidelių salų. Bendras jos plotas sudaro 
1045 kvadratinius kilometrus. Joje gyvena maždaug 6 
milijonai žmonių, iš kurių 98 procentai — kinai.

Kaip teigia užsienio apžvalgininkai, šis derybų raudas 
turi būti lemiamas. Todėl daug komentarų sukėlė neseniai 
įvykęs KKP centrinės patarėjų komisijos pirmininko Den 
Siaopino susitikimas su Siangano komercinių sluoksnių 
delegacija Ir vykdomosios tarybos prie Anglijai atstovau
jančio kolonijos gubernatoriaus nariais.

Kaip praneša Kinijos žurnalas “Liaovan”, Den Siaopinas 
pokalbyje pareiškė, kad, atkūrus KLR vyriausybės suvere
numą, Sianganui esama socialinė ekonominė santvarka, 
įstatymai ir gyvenimo būdas 50 metų nesikeis. Pasak jo, 
nepasikeis ir Siangano kaip laisvo uosto ir didelio 
tarptautinio prekybos ir valiutos bei finansų centro 
statusas. Tokią politiką Kinijos vadovas apibūdino taip: 
“Viena valstybė — dvi visuomeninės sistemos”. Jis taip pat 
pažymėjo, kad Siangane bus dislokuota Kinijos kariuomenė 
“valstybės saugumui užtikrinti, o ne kišimuisi į Siangano 
vidaus reikalus”.

Kalbėdamas apie 13 metų “pereinamąjį laikotarpį”, po 
kurio: bus atkurtas KLR suverenumas Sianganui, Den 
Siaopinas pabrėžė, jog “reikia padaryti taip, kad nebūtų 
didelių sukrėtimų ir zigzagų, kad ir ateityje būtų 
užtikrintas Siangano klestėjimas ir Stabilumas”.

liuciją šiuose kraštuose panaudoti Vokietijos kariuomenės 
dalis. Todėl 1918 m. lapkričio 11 d. Kompjeno paliaubų susi
tarimu Vokietija įpareigota palikti tose šalyse, tarp jų ir Lie
tuvoje, savo kariuomenę „tvarkai palaikyti“, t. y. kovai prieš 
revoliucinį darbo žmonių judėjimą.

1918 m. lapkričio 11 d., Kompjeno paliaubų susitarimo pasira
šymo dieną, buvo sudaryta Lietuvos laikinoji buržuazinė vy
riausybė. Plačiosios liaudies masės jos nerėmė ir jai nepri
tarė, nes ji neišreiškė gyvybinių liaudies interesų. Lapkričio 
26 d. okupacinė valdžia sutiko paskirti laikinajai vyriausybei 
10 mln. markių einamiesierhs reikalams.

Lapkričio revoliucija Vokietijoje, kilusi Didžiosios Spalio socia
listinės revoliucijos tiesioginiame poveikyje, Vokietijos pralai
mėjimas Pirmajame pasauliniame kare skatino tolesnį smar
kų revoliucinės darbo žmonių kovos augimą Lietuvoje. Čia 
didelę reikšmę turėjo ir tai, kad 1918 m. lapkričio 13 d. Tary
bų Rusijos vyriausybė anuliavo kaizerinės Vokietijos pri
mestą plėšikišką Bresto taiką. Dar 1918 m. pavasarį ir va
sarą įvairiuose Lietuvos miestuose ir kaimuose kūrėsi komu
nistinėj organizacijos. Spalio 1—3 d. Vokietijos imperialistų 
okupuojamame Vilniuje įvyko Lietuvos Komunistų partijos 
1 suvažiavimas. Stiprėjo revoliucinis darbo žmonių judėjimas, 
augo jų siekimas nusikratyti išnaudotojiškos santvarkos. Spa
lio 3 d. okupantų leidžiamas laikraštis „Dabartis“ turėjo pri
pažinti: „Lyg tikra ugnis ir bolševizmo idėja anapus artimo
sios rytų sienos vis labiau apima gyventojų širdis ir protą... 
Dar daugiau maisto šitai griežtai socialistiškai srovei suteikė 
šimtai tūkstančių pargrįžusių iš sovietų respublikos. Šimtai 
tūkstančių jų grįžo nuvargę, nukamuoti, be turto, persiėmę 
tik bolševikų idėjomis“. Kartu ėmė reikštis revoliucinės nuo
taikos okupacinės kariuomenės įgulose. Vis dėlto Vokietijos 
kariuomenės vadovybei pavyko paimti savo kontrolėn daugu
mą kareivių tarybų — zoldatenratų, ypač aukštesnių gran
džių.

Nors ir pralaimėję karą, Vokietijos imperialistai stengėsi išlai
kyti savo viešpatavimą Lietuvoje ir visame Pabaltijyje. Lap
kričio 16 d. Vokietijos kariuomenės vyriausioji vadovybė įsa
kyme Rytų fronto kariuomenės vadui pabrėžė, jog greitas 
visos Rytų srities, ypač Ukrainos ir Baltijos kraštų, išvada
vimas visiškai neatitinka nei nacionalinių, nei ūkinių Vokie
tijos interesų . Kartu jie suprato, jog Lietuvos buržuazija, 
bijodama revoliucinio darbo žmonių judėjimo ir neįstengda- 
ma savo jėgomis prieš jį atsilaikyti, yra pasirengusi bet ko
kiam sandėriui su okupantais, kad tik, jų padedama, išsau
gotų savo klasines pozicijas. 1919 m. sausio 7 d. Rytų fronto 
vokiečių armijos Centrinė taryba viename dokumente konsta
tavo, kad Lietuvos laikinoji buržuazinė vyriausybė „neturi 
tvirtų šaknų liaudyje“, kad ji turi „labai mažai šalininkų“, o 
prieš ją stoja „stiprus proletarinis sąjūdis“

Okupantams leidus, laikinoji buržuazinė Lietuvos vyriausybė 
1918 m. lapkričio pabaigoje pradėjo kurti savo kariuomenės 
dalis. Okupantai suteikė joms šiek'tiek ginklų, šaudmepų, ka
rinių medžiagų. Tačiau darbo žmonės nenorėjo stoti į bur
žuazinę kariuomenę.

Tuo tarpu, augant revoliuciniam darbo žmonių judėjimui, 
1918 m. pabaigoje Lietuvoje prasidėjo socialistinė revoliuci
ja. Gruodžio 8 d. Vokietijos kariuomenės okupuotame Vilniu
je buvo sudaryta Laikinoji revoliucinė darbininkų ir valstie
čių vyriausybė, vadovaujama V. Mickevičiaus-Kapsuko. Gruo
džio 16 d. paskelbtas Manifestas dėl Tarybų valdžios įkūrimo 
Lietuvoje, kuriame pabrėžta, jog Vokietijos okupacinė val
džia Lietuvoje panaikinama ir „visa valdžia pereina į Lietu
vos darbininkų, bežemių ir mažažemių atstovų rankas“

1918 m. gruodžio 22 d> Tarybų Rusijos vyriausybė V. Lenino 
pasirašytu dekretu pripažino Tarybų Lietuvos respublikos 
nepriklausomybę. Gruodžio 24 d. Tarybų Rusijos Centro Vyk
domasis Komitetas patvirtino šį dekretą, pažymėdamas, jog 
tai, kad Lietuva priklausė buvusiai carinei imperijai, jos nie
kuo neįpareigoja. Šie Tarybų Rusijos vyriausybės dokumen
tai turėjo istorinę reikšmę lietuvių tautai. Jie įtvirtino nauju, 
socialistiniu pagrindu atkurtą Lietuvos nepriklausomybę ir 
suverenumą. .

„Ne buržuazija ir jos veikėjai, o socialistinė revoliucija pada
rė galą kaizerinių okupantų viešpatavimui mūsų krašte,— 
pažymėjo Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius 
P. Griškevičius. — Ne buržuazinė Lietuvos taryba, stumdama 
Lietuvą į imperialistų rankas, o Lietuvos Komunistų partija 
ir jos vadovaujami darbo žmonės atkūrė Lietuvos valsty
bę“ -.

Gelbėdami savo klasines pozicijas, lietuvių buržuazijos vado
vai ieškojo Antantės šalių ir JAV pagalbos prieš Lietuvos 
darbininkus ir darbo valstiečius. Jie prašė įsakyti Vokietijos 
kariuomenei likti Lietuvoje, atsiųsti čia sąjungininkų kariuo
menę. Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, demas
kuodamas lietuvių buržuazijos siekimus, nurodė, jog, nepa
vykus parduoti Lietuvos Vokietijos imperialistams, „dabar tie 
niekšai rengiasi ją parduoti tokiems pat Anglijos ir Amerikos 
plėšikams, kad tik negalėtų įsigalėti joje darbininkų revoliu
cija“

Vokietijos vyriausybė, gelbėdama lietuvių buržuaziją, 1918 m. 
gruodžio 30 d. suteikė Lietuvos laikinajai buržuazinei vyriau
sybei 100 mln. markių paskolą kovai prieš revoliuciją. Už 
tai Lietuvos laikinoji buržuazinė vyriausybė turėjo pasirašyti 
susitarimą, kuriuo įteisino tolesnį kaizerinių okupantų išleis
tų pinigų — 'ostmarkių — cirkuliavimą Lietuvoje, o tai pa
darė didelių nuostolių krašto ekonomikai.

Gruodžio pabaigoje laikinosios buržuazinės vyriausybės minist
ras pirmininkas-A. Voldemaras ir Lietuvos tarybos vicepirmi
ninkas S. Šilingas vedė slaptas derybas su Lenkijos užsienio 
reikalų ministerijos įgaliotiniu O. Gurka dėl bendrų veiks
mų prieš tarybinę santvarką, prieš revoliucinį darbo žmonių 
judėjimą. Anglijos karinės žvalgybos duomenimis, jie sutiko, 
kad Lenkijos vyriausybė paimtų į savo rankas Vilnių, nes 
lietuvių buržuazija neturėjo „nei jėgų, nei armijos“ . Matyt, 
dėl to Vilniuje buvusių lenkų kontrrevoliucinių karinių da
lių vadas gen. V. Veitka, 1918 m. gruodžio 31 d. paskelbęs 
Vilniuje visų nuo 17 metų vyrų mobilizaciją, reikalavo, kad 
mobilizuojamieji lietuviai stotų į „lietuvių kariuomenę“ ' . 
Gruodžio 31 d. vokiečių kariuomenės dalys pradėjo krausty
tis iš Vilniaus, kuriame valdžią buvo paėmusi Darbininkų 
atstovų taryba, o 1919 m. sausio 1 d. Vilnių užgrobė kontrre
voliucinės lenkų jėgos. Tačiau jau sausio 5 d. iš Švenčionių 
pusės atžygiavusios Raudonosios Armijos dalys, tarp jų 
5-asis Vilniaus šaulių pulkas, drauge su ginkluotu vilniečių 
būriu vėl atkūrė Vilniuje Tarybų valdžią.I

Pačioje 1919 m. pradžioje Tarybų valdžia buvo įkurta didžio
joje Lietuvos teritorijos dalyje, išvaduotoje iš okupantų jun
go. „.. .plačios Lietuvos darbininkų ir vargingųjų valstiečių 
minios mums pritaria, pačios apsiginklavusios stoja į kovą 
su mūsų priešininkais“, — su džiaugsmu rašė 1919 m. pa
vasarį V. Kapsukas . Tuometinis laikinosios buržuazinės 
vyriausybės ministras pirmininkas M. Sleževičius pripažino, 
kad „bolševikų rankose“ buvo „atsidūrę du trečdaliai kraš
to“ . Jis konstatavo, kad beveik visa šiaurės ir rytų Lietu
va jau kontroliuojama „bolševikų“, t. y. Tarybų Lietuvos 
valdžios organų . Neatsitiktinai 1919 m. sausio 5 d. M. Sle
ževičius laiške į Berlyną J. Sauliui rašė, kad „vidaus reika
luose — pilna suirutė“ . .A. Smetona sausio 23 d. laiške kan. 
K. Olšauskui atvirai pripažino, jog „savaime pati Lietuva“, 
t. y. lietuvių buržuazija, „jokiu būdu neįstengs apsiginti“ 
nuo revoliucinių darbo žmonių masių, siekusių nusikratyti 
kaDitalistinio išnaudojimo jungo.

Lietuvos buržuazija galėjo išsilaikyti tik Vokietijos kariuome
nės ginama ir saugojama. Tačiau okupantų rankose liko vien 
nedidelė Žemaitijos dalis su Raseiniais ir Užnemunė, bet ir 
ten revoliuciniai darbininkai ir darbo valstiečiai kūrė savo 
valdžios organus, kovojo už Tarybų valdžią.

Socialistinė revoliucija, Tarybų valdžios įvedimas Lietuvoje 
1918 m. pabaigoje—1919 m. pradžioje sužlugdė Vokietijos 
valdančiųjų sluoksnių grobikiškus planus Lietuvos atžvilgiu, 
atvėrė Lietuvos darbo žmonėms, visai lietuvių tautai šviesias 
ateities perspektyvas.

Kur ieškoti 
Lietuvos?

Naujas katalikų vyskupas 
lietuvių išeivijoje Paulius 
Baltakis tautinių šokių šven
tėje Clevelande taip kalbėjo: 
“Bažnyčia niekados nepritarė 
kultūrų asimiliacijai. Bažny
čia rūpinosi, kad atskirų tau
tybių tikintieji būtų aptar
naujami jų kalba, kad būtų 
sudarytos sąlygos jų kultūrai 
. . . Išsaugojimas tautinio 
imuniteto darosi sunkesnis. 
Bet kuo mes blogesni už 
žydus?”

Iš/ tikrųjų — kuo? Žydai 
buvo, pasak Biblijos, išvaryti 
iš Palestinos ir pasklido pas
kui po visą margą svietą . . . 
Lietuvių jei įsijausime į vys
kupo žodžius, iš savo tėviš
kės niekados niekas nevarė: 
nei skurdas, nei badas, nei, 
pagaliau karui baigiantis . . . 
Niekas! Žodžiu, visi galėjo 
būti krūvoj, gyventi ir kles
tėti brangioj tėviškėj. Bet 
kodėl taip neišėjo, kodėl da
bar šimtams lietuvių tenka 
ieškoti savo kultūrinu ir kito
kių aspiracijų ne Lietuvoj, 
bet Amerikoj ar kitur — 
apie tai vyskupas nieko ne
pasakė. Tik eilinį kartą pa
puošė žodžių pynėm pačią 
bažnyčią — “Kultūrų rūpin
toją” ir dar pakvietė . . . 
aukotis: “Be aukos nieko 
nepasieksi”. Sunku pasakyti, 
ką turėjo galvoje vyskupas 
atmosfera pati savaime per
ša atsakymą: “aukokite, bro
liai lietuviai, dolerius naujam 
Lietuvos ’’vadavimo” turui. 
Ryžkitės naujoms aukoms ir 
dievas jums padės, tai kalbu 
aš, naujas jūsų vyskupas . . . 
“Suprantama, naujas aukš
tas dvasininkas, galbūt, ir 
gali kuriam laikui įkvėpti 
tam tikrą išeivijos dalį ir 
rekacionieriai, aišku, tokios 
progos nepraleido: pasikvie
tė vyskupą į gausų renginį ir 
lauks dabar apčiuopiamos 
eilinio politinio spektaklio 
naudos.

Tiktai labai abejotina, kad 
nauju ^ardu pavyks dangsty
tis bent kiek ilesnį laiką — 
laikai nebe;tie, išeiviją pasie
kia vis plačiau objektyvi in
formacija apie Lietuvą ir jos 
žmones. Vis daugiau žmonių 
Amerikoje sužino apie tikrą
ją padėtį Lietuvoje, apie jos 
pasiekimus kuriant naują 
gyvenimą.

Todėl ašaringi kvietimai 
aukotis ir aukoti “vadavimo” 
bizniui neturi nieko bendro 
su lietuvių išeivijos tikrai
siais tikslais — reikia ne 
vaduotojų” dūdą pūsti, o 
ieškoti Lietuvos pačioje Lie
tuvoje. V. Liauška

Montevideo. — Jaime Pe
rez, Urugvajaus Komunist, 
partijos sekretorius, daugiau 
kaip dešimt metų išsėdėjęs 
fašistų kariniame kalėjime, 
pagaliau paleistas ir sugrįžo 
namo. Čia jį pasitiko arti 
penkių tūkstančių minia, 
reikšdama savo pasitenkini
mą jo sugrįžimu. Perez, dė
kodamas jiems ir pasaulio 
darbininkams ir jų unijoms, 
rėmusioms jo ir kitų Urugva
jaus patriotų išlaisvinimo 
reikalą, pareiškė, kad Urug
vajaus kalėjimuose dar tebe
laikomi 462 politiniai kaliniai, 
kurių 91 esą reikalingi gydy
tojų pagalbos, tačiau jos ne
gauna.

Jungtinės Tautos. — Pa
saulio Sveikatos Organizacija 
paskelbė, kad Kinijoje ir In
dijoje, kurios yra tarp dau
giausia gyventojų turinčių 
šalių, pasitaiko daugiau kaip 
50 proc. visų mirimų nuo 
vėžio ligos pasaulyje. Liga 
padidėjusi, kai gyventojai 
pradėję smarkiau rūkyti. 
Ruošiami pravesti kampaniją 
prieš rūkymą daugelyje besi
vystančių šalių. Dėl padidė
jusio rūkymo kaltinami rūka
lų garsinimai spaudoje ir per 
radiją ar TV. z
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Nuotraukoje: “Laisvės” laikraščio vyriausiajai redakto
rei Ievai Mizarienei, atvykus į ELTĄ, įteikiamos gėlės. 
Dešinėje — ELTOS direktorius, Lietuvos TSR nusipelnęs 
žurnalistas Algimantas Stankevičius.

Viešėdama Tarybų Lietuvoje, pažangiųjų Amerikos 
lietuvių “Laisvės” laikraščio vyriausioji redaktorė, Lietu
vos TSR nusipelniusi kultūros veikėja Ieva Mizarienė 
lankėsi Lietuvos telegramų agentūroje ELTA.

Viešnia papasakojo spaudos ‘darbuotojams apie pažan
giųjų Amerikos lietuvių veiklą, laikraščio redakcijos darbą, 
atsakė į klausimus. 7

Žurnalistai palinkėjo Ievai Mizarienei geros sveikatos ir 
didžiulės sėkmės skleidžiant tiesos žodį apie Tarybų 
Lietuvą, pasakojant apie respublikos ekonomines ir 
socialines permainas, įvykusias Tarybų valdžios metais.

Nuotraukoje: Viešnia iš JAV su ELTOS žurnalistais.
s V. Gulevičiaus nuotrauka

TAIKOS INSTRUMENTAS
Rugsėjo 18 dieną New 

Yorke pradėjo darbą Jungt. 
Tautų generalinės Asamblė
jos 39-oji sesija. Kaip šį 
forumą sutiko Tarybų Sąjun
ga, kokia jos pozicijos esmė?

Šiandien kaip ir anksčiau, 
Tarybų šalis įsitikinusi, kad 
dabartinėmis sudėtingomis ir 
įtemptomis tarptautinėmis 
sąlygomis, susikomplikavu
siomis dėl agresyvaus JAV 
ir NATO kurso, pagrindinis 
uždavinys, kuriam J.T. turi 
skirti daugiausia dėmesio, 
yra išsaugoti ir stiprinti tai
ką. pašalinti ir griežtai pa
smerkti branduolinį karą 
kaip sunkiausią nusikaltimą 
žmonijai. Turėdama omenyje 
šį uždavinį, Tarybų Sąjunga 
siūlo platų kompleksą kon
struktyvių, reikšmingų ini
ciatyvų, kuriomis siekiama 
sumažinti tarptautinį įtempi
mą.

TSRS įsipareigojo nepa
naudoti branduolinio ginklo 
pirmoji ir paragino kitas 
branduolines šalis pasekti 
Šiuo pavyzdžiu. Plataus ir 
pozityvaus tarptautinės vi
suomenės atgarsio susilaukia 
Tarybų Sąjungos pasiūlymai 
užkirsti kelią kosminės erd
vės militarizavimui — pasiū
lymai, kurių realizavimas 
įgalintų pašalinti grėsmę že
mei kosmoso, o kosmosui — 
iš žemės ir iš paties kosmo
so. Tarybų šalis — už bran
duolinės ginkluotės įšaldy
mą, už visišką ir visuotinį 
branduolinės ginkluotės įšal
dymą, už visišką ir visuotinį 
branduolinio ginklo bandymų 
uždraudimą, už cheminio 
ginklo uždraudimą, už tai, 
kad būtų parengtos priemo
nės užkirsti kelią atsitikti
niam arba nesankcionuotam 
branduolinio ginklo panaudo
jimui.

Nėra tokios ginkluotės rū
šies, kurios Tarybų Sąjunga 
nesutiktų apriboti, uždrausti 
savitarpio pagrindu, pagal 
susitarimą su kitomis valsty

bėmis, o po to — ir išimti iš 
arsenalų. Taikingos Tarybų 
Sąjungos iniciatyvos — ga
lingas impulsas praktiniams 
žingsniams, padedantiems 
pašalinti karo grėsmę, jos — 
reali alternatyva pasaulio 
slinkimui į branduolinę kata
strofą.
, Tarybų Sąjunga — už tai, 

kad J. T. autoritetas ir 
galimybės būtų aktyviai pa
naudotos teisingam konfliktų 
sureguliavimui ir įtempimo 
židinių likvidavimui Arti
muosiuose Rytuose, Centri
nėje Amerikoje, Afrikos pie
tuose, kituose planetos rajo
nuose. Ji tvirtai laikosi nuo
monės, kad bet kuris agresi
jos ir savivaliavimo aktas, 
kišimasis į suveresnių val
stybių reikalus tarptauti
niuose santykiuose yra ne
leistini.

Suprantama, stiprinti tai
ką, padaryti galą imperialis
tinei jėgos, diktato, šantažo 
politikai —• nėra paprastas 
uždavinys. Vis nauji faktai 
rodo, kad valdantieji JAV 
sluoksniai, užsimoję pertvar
kyti planetos politinį žemėla
pį taip, kaip jiems patinka, 
ketina ir ateityje, dangsty
damiesi melagingo “taikingu
mo” kauke, laikytis savo 
agresyviqs, hegemonistinės 
linijos.; Jie ketina ir ateityje 
spartinti ginklavimosi varžy
bas, stengtis pažeisti karinę 
pusiausvyrą, remtis valsty- 
niu terorizmu ir didžiavalsty
biniu diktatu tarptautiniuose 
reikaluose, iškraipyti ir ap
šmeižti taikingą socializmo 
šalių politiką. Tuo svarbiau 
ryžtingai priešpastatyti šiam 
militaristiniam kursui realiz
mo politiką, atsakomybės už 
pasaulio likimą politiką. 
Tai — kilni J. T. pareiga.

Vladas Burbulis

SKAITYKITE IR 
REMKITE “LAISVE”

„Kai jis pasakė vieną 
kartą — patikėjau, kai 
pakartojo tą patį — su- 

i , abejojau, kai pradėjo kars
tai įrodinėti — nustojau 
tikėti".

Užrašas Bostono 
kompiuterių krautuvėje

Pasibaigus apvalaus stalo 
konferencijai, kelias dienas 
buvau laikraščio „Petriot 
ledžer" redaktoriaus Ber
nardo Kafi svečias. Paskui iš 
Keip Kqdo, kur nuo seno gy
vena Kenedžių šeima, skridau 
į Bostoną šešiaviečiu dvimo
toriu lėktuvu. Čia persėdau į 
lainerį,‘kuris kelia į orą 60 
kartų daugiau keleivių. Niu
jorke, La Gardijos aerodro
me, ranką ištiesė laikraščio 
„Moskou nius" koresponden
tas Vilius Kavaliauskas.

Netrukus jo vairuojamas 
automobilis per Kvinsboro 
tiltą įriedėjo į Niujorko širdį
— Manheteną. Posakis „lai
kas — pinigai" šioje šalyje 
prasmingas kiekviename žin
gsnyje. Važiavome nesku
bėdami, todėl greitai pasiekė
me „Moskou nius" korespon
dentu punktą. Tiesa, truputį 
sugaišome, važiuodami 43 
stritu, prie profsąjungos cent
ro. Čia kelias buvo užblokuo
tas policijos ir greitosios pa
galbos' automobilių.
; Sekančią dieną laikraštis 

?,,Niujork post" šiam įvykiui 
paskyrė du pirmuosius pusla
pius. Didelėje nuotraukoje 
buvo parodyta kulkos trajek
torija nuo autobusų parko iki 
profsąjungos centro rūmų. Iš 
kitos nuotraukos į skaitytojus 
žvelgė jauna moteris — me-' 
dicinos darbuotojų profsą
jungos tarnautoja Zurga Ar- 
cuaga. Snaiperis sužeidė ją 
į galvą tuo metu, kai ji skai
čiavo balsus — tęsti streiką 
ar hėyį •

O tą vakarą prezidentas R. 
Reiganas, sakydamas rinki
minę kalbą, labai atkakliai 
įrodinėjo, kad šiandien visi 
amerikiečiai, išskyrus raudo
nuosius, vieningai patriotiš
kai siekia tų pačių tikslų.

Rod Aįlendo valstijos gu: 
bernatorius Džozefas Gara- 
chis per pietus su tarybiniais 
ir- amerikiečių žurnalistais 
pasakė kalbą, kurią pradėjo 
taipr ; ••

„Vienas jaunuolis paslydo 
ir krito nuo kalno viršūnės, 
bet jam pavyko viena ranka 
nusitverti už aštrios uolos 
briaunos. y,

„Gelbėkite!" šaukė jis.
Aplink nebūvą,’. nė vieno 

žmogaus. Staiga^ nuo kalno 
viršūnės pasigirdo balsas: 

„Laikykis!" f 
„Nebeturiu jėgų", — des

peratiškai sudėjąvo nelaimin
gasis. ;:‘4

„Kovok iš paskutiniųjų!"
— patarė jam balsas.

Jaunuolis suspaudė laisvos 
rankos pirštus į kumštį ir įs
pėjančiai suriko:

„Tik pabandykite prie ma
nęs prisiartinti!"

Gubernatorius papasakojo 
šį juoką, norėdamas pabrėžti 
didelę žodžio įtaką formuo
jant žmogaus nuotaikas. .■

Pasakyto ir spausdinto žo
džio jėgą žino ir dabartinė 
JAV administracija. Baltieji 
rūmai niekada neskyrė tiek 
daug lėšų antikomunistinei 
propagandai. Šioje srityje at
siraitęs rankoves dirba pats 
šių rūmų šeimininkas.

» Ronaldas Reiganas, 1982 
metų-birželio 8 dieną kalbė
damas Anglijos parlamente, 
paskelbė globalinį „kryžiaus 
žygį" prieš komunizmą, paža
dėjo padaryti «. viską, kad 
marksizmas-leninizmas būtų 
paverstas „istorijos dulkė
mis". Sekančiais metais, kovo 
8 dieną, jis evangelistų šuva, 
žiavime Orlando mieste Tary- ( 
bų Sąjungą pavadino „blogio 
įsikūnijimu". Siekdamas su
telkti apie save visų antiko- 
munistų jėgas, Ronaldas Rei
ganas 1983 metus buvo pa
skelbęs biblijos metais.

Bostone ornitologai paleido 
iš narvų į laisvę 16 iš Kana
dos atvežtų erelių. Jų labai 
sumažėjo, ir gamtos globėjai 
bijo, kad gali ateiti diena, 
kai ereliai liks tik ant JAV 
valstybės herbo. Kad to ne
įvyktų, amerikiečiai perka 
mažylius ereliukus iš savo 
šiaurinių kaimynų ir bando 
pripratinti juos gyventi nau
jose sąlygose. Ereliukus JAV 
perka Kanadoje, bet vanagų 
turi pakankamai. Jų skaičius 
dargi didėja, ypač po to, kai 
į Baltuosius rūmus atėjo pre
zidentas Ronaldas Reiganas.

Bostone mes buvome susi
tikę su įtakingu senatoriumi 
Klaibornu Pelu, kuris mums

i Tęsinys. Pradžia „Tlasos" N r. 
,214, 215 

pasakojo, jog pateikęs įsta
tymo projektą apriboti gink
lavimąsi. Blaivus amerikie
čių balsas Baltuosiuose rū
muose nėra populiarus.

Vanagai politikoje darosi 
vis įžūlesni, jie vis dažniau 
demonstruoja savo aštrų 
snapą ir nagus. Jie rimtu 
veidu įrodinėja, kad atominis 
karas ne toks baisus, kaip 
tvirtina mokslininkai. Keista, 
bet tuo patiki ir kai kurie 
amerikiečiai.

— Argi mirti nuo strėlės, 
įstrigusios i kūną, lengviau 
negu nuo atominio karščio?
— paklausė manęs amerikie
čių žurnalistas.

Jis sėdėjo fotelyje ir ranka 
glostė šviesius savo anūkės 
plaukus.

— Ar jūs matėte filmą 
„Sekančią dieną"? — pasitei
ravau.

— Mačiau, — atsakė jis.
— Bet aš netikiu tuo, ką ro
do televizijos ekrane.

— Kaip jūs apibūdintumėte 
dabartinę Baltųjų rūmų po
litiką Tarybų Sąjungos atžvil
giu? — paklausiau.

— Pirmyn į praeitį, — at
sakė jis.

Aš baidžiau mintimis su
grįžti į praeitį. Pirmiausia, ži
noma, prisiminiau, kad Ant
rojo pe(saulinio karo metu ta-

NUMIKI...

PRAEITI

Autoriaus nuotrauka

) - ______

rybiniai ir amerikiečių karei
viai kartu kovojo prieš hit
lerinį fašizmą Europoje ir 
japoniškąjį militarizmą Azijo
je. ?

Diplomatinių santykių tarp 
Rusijos ir JAV nustatymo iš
vakarėse, 1807 metais, JAV 
prezidentas Džefersonas ra
šė: „Rusija — iš visų valsty
bių pats nuoširdžiausias mū
sų draugas ir daugiausia pa
darys, palaikydama mus". 
Sakydamas tokius žodžius, jis 
turėjo pagrindą: Rusija atsi
sakė padėti Anglijai kariauti 
prieš sukilusius amerikiečius. 
Anglijos-karaiiUs prašė Rusi
jos caro pasiųsti 20000 karei
vių už Atlanto sukilėliams 
malšinti. Londonas gavo nei
giamą atsakymą. Šiandien do
lerinė propaganda stengiasi 
tokius faktus ištrinti iš isto
rijos puslapių ir vietoje jų 
įrašyti falsifikuotus, iki kok
tumo išpūstus mitus apie ta
riamą „tarybinį pavojų".

— Į kokią praeitį? — pa
klausiau amerikiečio.

— Į šaltojo karo epochą.
Šio amerikiečio biblioteko

je yra 1983\metais išleista 
D. RozenbergcCknyga „Sunai
kinimo šaltiniai". Autorius 
pateikia tokius faktus: 1945 
metais Pentagonas turėjo dvi 
atomines bombas „Mark-3", 
1946 metais — devynias, 1947 
metais — 13, 1948 metais — 
50 bombų ir 30 bombonešių, 
galinčių nešti šias 4,5 tonos 
sveriančias atomines bom
bas. 1947 metais Pentagonas 
pradėjo kurti atominio karo 
prieš Tarybų Sąjungą planus. 
Vienas iš tokių projektų bu- 
5/0 pavadintas „Broileriu". 
Ant 24 tarybinių miestų bu
vo numatyta numesti 34 ato
mines bombas. 1949 metais 
buvo paruoštas planas sus
progdinti 220 atominių 
bombų virš 104 tarybi
nių miestų. JAV milita|- 

ristus nuo tokio beprotiško 
žingsnio sulaikė Tarybų Są
jungos gynybinė galia. Mili- 
taristai metėsi į branduolinio 
ginklo gamybos azartą. Buvo 
kuriami vis nauji ir nauji pla
nai sunaikinti Tarybų Sąjun
gą. .. 1957 metais spalio 4 
dieną tarybiniai žmonės pa
leido pirmąjį žmonijos istori
joje dirbtinį Žemės palydo
vą. Vanagai iš Pentagono su
prato, kad tarybiniai žmo
nės sugeba pagaminti kai 
ko daugiau ir anksčiau negu 
amerikiečiai.

— Kuo, jūsų manymu, ski
riasi pokario meto šaltasis ka
ras nuo dabartinio?

— Dabar mūsų šalį valdo 
ka Tingesnis prezidentas. ..

Ne vien tik tai. Šiandien 
amerikiečių „Peršingai" ir 
sparnuotosios raketos yra 
pastatytos Europoje per šau
tuvo šūvį nuo socialistinių 
šalių sienų. Vakarų Vokieti
joje 200 metrų gylyje po že
me statomas 6 aukštų milži
niškas štabas vadovauti bran
duoliniam karui, pradėtas 
kosmoso militarizavimas, to
bulinamas cheminis ir bak
teriologinis ginklas.

— Ar jūs žinote, kodėl 
Pentagonas vidutinio nuoto
lio raketas, apginkluotas bran
duoliniu ginklu ir neseniai 
pastatytas Vakarų Europo
je, pavadino „Paršingais'}?

— Matyt, norėdamas pa
gerbti kokį nors pasižymėju
sį mūsų šalies mokslininką,
— atsakė jis.

Keista, bet šeimininkas ne
žinojo, kas buvo Džonas Džo
zefas Peršingas, kurio garbei 
pavadintas mirties prietaisas. 
Šis generolas dalyvavo bau
džiamosiose operacijose prieš 
indėnus ir mėgdavo saky
ti: ,,Geriausias indėnas — mi
ręs indėnas". Vėliau jis pa
sižymėjo žiaurumu operaci
jose Kuboje, Filipinuose. 
1916 metais jo vadovaujama 
amerikiečių armija dalyvavo 
nuslopinant revoliuciją Mek
sikoje. 1917 metais jis buvo 
paskirtas amerikiečių ekspe
dicinio korpuso Europoje va
du ir čia gavo ,, Juodo j o Dže
ko" vajrdą. Išlipęs į šio že
myno krantą, jis pasakė: 
„Mes atvykome į Europą ne 
dėl europiečių, o dėl ameri
kiečių, dėl mūsų pačių".

— Iš kur jūs visa tai žino
te? — nustebo mano pašne
kovas. . ...

— ,,Peršingai" pastatyti
Europoje ir nukreipti į mus,
— atsakiau.

— Argi verta tokiomis- 
smulkmenomis užpildyti sa
vo smegenis? — bandė juo
kauti jaukaus buto šeiminin
kas.

Kazio Borutos romane „Me
diniai stebuklai" dievdirbys 
sako: „Dieve, aš tave pada
riau, pardaviau ir pragė
riau. .

Dabar žmonės pradėjo ga
minti robotus. Jau pardavinė
jami robotai saugoti sei
fams bankuose, kaliniams ka
lėjimuose ir kt. Jie gali bū
ti apginkluoti šaunamaisiais 
ginklais ir granatsvaidžiais. 
Ką turi sakyti meistras, pa
daręs robotą ir sužinojęs, kad 
jis užmušinėja žmones? Fir
ma „Bečtel neišnl", tiesianti 
naftotiekius Artimųjų Rytų 
šalyse, užsakė robotų už 4 
milijonus dolerių. Jie turi 
saugoti naftotiekius nuo gali
mų diversijų. Šiandien jie 
dar labai brangūs. tačiau 
pirkti juos verta. Visų pirma 
jie dirba ištisą parą, nesuser
ga, nenori valgyti, neturi bai
mės jausmo.

Amerikiečių rašytojas Ai- 
zekas Azimovas parašė fan
tastinį romaną „Trys įstaty
mai robotams", kuriame gvil
denamos robotų „moralės" 
problemos. Vienas iš „robo
tų visuomenės" įstatymų 
skelbia, kad jie neturi teisės 
žudyti žmones. Šis rašytojo 
suformuluotas moralinis prin
cipas jau mindžiojamas. Pen
tagono užsakymu iki 1988 

įmetu turi būti sukurtas robo- 
tas-tankas, kuris galėtų žu
dyti žmones mūšio lauke.

Robotas neturi sąžinės. Ir 
ateityje neturės. Įvyktų baisi 
tragedija, jeigu vieną dieną 
robotas prabiltų: „Žmogau, 
tu mane padarei, apginklavai, 
o aš tave sunaikinu".

Ne mažiau baisus pavojus 
grėstų žmonijai, jeigu atski
ri visuomenės nariai būtų 
paversti robotais, aklai vyk
dančiais kitų valią.

Keliaudamas po JAV ir per 
susitikimus su Naujosios An
glijos laikraščių redaktoriais 
įsitikinau, kad tokį pavojų 
jaučia ir patys amerikiečiai. 
Daugelis jų ryžtingai siekia, 
kad šis pavojus būtų laiku pa
šalintas.

Alberti LAURINClUKAS
Providensas—Bostonas— 
Niujorkas

LIETUVIU tlTERATŪROS KELIAI

Nuotraukoje: Susitikimai konferencijoje. Iš kairės bulga
rų poetas ir vertėjas Zdravko Kiejovas, Justinas Marcinke
vičius, Levas Ozerovas ir Alfonsas Sukovskis.

Jono Juknevičiaus nuotr.
Kiekvienais metais Mask

voje ir Vilniuje rusų kalba 
išleidžiama apie 20 lietuvių 
rašytojų knygų. Po visą Ta
rybų šalį jos paplinta. Rašy
tojo J. Baltušio “Sakmė apie 
Juzą” Maskvoje išleista 254 
tūkstančių egzempliorių tira
žu. M. Sluckio romano “Sau
lė vakarop” egzempliorių ti
ražu. M. Sluckio romano 
“Saulė vakarop” rusiško ver
timo tiražas siekė 240 tūks
tančių egzempliorių.

Šie skaičiai ir faktai buvo 
pateikti trečiojoje tarptauti
nėje lietuvių literatūros ver
tėjų ir leidėjų konferencijoje, 
kuri rugsėjo antrojoje pusėje 
įvyko Vilniuje. Joje apžvelg
ti lietuvių rašytojų kūrybos 
leidimo svetur rezultatai per 
pastaruosius penkerius me
tus, aptartos tolesnio vertėjų 
darbo, įvairių tautų literatų 
bendradarbiavimo gairės. 
Konferencijoje dalyvavę lie
tuvių literatūros bičiuliai iš 
visų sąjunginių tarybinių 
respublikų, iš daugelio užsie
nio šalių.

O tokių bičiulių būrys tik
rai nemažas. Prie lietuvių 
literatūros vertimo ir propa
gavimo daug prisidėjo. mask
viečiai A. Mežirdvas, L. Oze
rovas, B. Sluckis, J. Gerasi
movas, B. Zaleska ir kiti. 
Savo tautų skaitytojams 
žymų pluoštą mūsų rašytojų 
kūrybos pateikė savo gimtą
ja kalba latviai D. Avuotini- 
nia, A. Sukovskis, P. Kalva, 
estai M. Lodus, I. Vananur- 
mas, T. Jogi. Turime visą 
būrį nuoširdžių lietuvių lite
ratūros gerbėjų socialistinė
se šalyse. Tai lenkai Anasta
zija ir Zigmuntas Stobers- 
kiai, Z. Laurinavičius, vokie
tė L Brėving, čekė A. Vičko-

Susitiko su žurnalistais
Lietuvos telegramų agen

tūroje ELTA įvyko susitiki
mas su pažangiųjų Amerikos 
lietuvių “Laisvės” laikraščio 
vyriausiąja redaktore, Lietu
vos TSR nusipelniusia kultū
ros veikėja Ieva Mizariene.

Viešnia papasakojo spau
dos darbuotojams apie pa
žangiųjų Amerikos lietuvių 
veiklą, laikraščio redakcijos Vakarinės Naujienos’

EKSPEDICIJAI VADOVAUS
MOTERIS

Manoma, kad 1985 metų 
žiemą (t. y. antarktinę vasarą) 
gali įvykti sensacija: pirmą 
kartą ekspedicijai į Pietų aši
galį vadovaus moteris.

Tai Monika Kristensen, 33 
metų, pagal profesiją glacio- 
logė, Norvegijos poliarinio in- 
stituto mokslinė bendradarbė. 
Neseniai Kembiidžo universi
tete Monika apgynė kandidati
nę disertaciją. •

— Ekspedicijai ruošiamasi 
jau dvejus metus, — papasa
kojo narsi norvegė ląlkn&lo 
„Atenposten*4 korespondentui. 
Be Monikos, į sunkų ir pavo
jingą kelią leisis norvegas 
BJornas Void as ir du anglai 
— Neills Maklntalrls ir Nikas 
Koksas. Visi — prityrę polia- 
rlninkal. Ekspedicijos vadovė 
ilgą laiką dirbo ir Arktikos 
platumose, ir Antarktidoje.

Ekspedicija remiasi garsaus 
norvego Roaldo Amundseno 
patirtimi: jos dalyviai ketina 

va, bulgaras L Trojanskis, 
vengras E. Boitaras.

Šiandien lietuvių rašytojų 
knygos skaitomos visose ta- 
rinbėse respublikose, visose 
Europos socialistinėse šaly
se, taip pat tolimojoje Mon
golijoje ir Vietname. Kelią į 
platųjį pasaulį joms suteikia 
Maskvos leidyklos. Jos pa
teikė skaitytojui V. Bubnio 
romanų trilogiją, M. Sluckio 
rinktinių raštų dvitomį, S. 
Nėries poezijos knygą, J. 
Apučio, E. Ignatavičiaus, J. 
Strielkūno, L. Jacinevičiaus, 
brolių Dirgėlų, A. Drilingos, 
R. Kašausko knygas.

Galima pasidžiaugti, kad 
Maskvos “Progreso” ir “Ra- 
dugos” (“Vaivorykštės”) lei
dyklos jau išleido visą biblio
tekėlę lietuviškų knygų įvai
riomis pasaulio kalbomis. 
Per pastaruosius penkerius 
metus išleista dvylikos lietu
vių autorių knygų anglų, 
hindų, ispanų, persų, suo
mių, arabų kalbomis. Reikš
mingais leidiniais laikomos 
apsakymų antologija “Erčia, 
kur gaivus vanduo” ir poezi
jos antologija “Gintaro kraš
to poezija” anglų kalba. Ver
tas dar vienas faktas — 
gražiai išleista lietuvių apsa
kymų antologija Suomijoje. 
Liaudies poeto E. Mieželaičio 
eilėraščių knygą ir antologiją 
“Diejų šimtmečių' lietuvių 
poezija” išleido Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
leidykla “Volk und Welt” 
(“Tauta ir pasaulis”) Stambi 
mūsų poezijos antologija išė
jo Vengrijoje. Šioje šalyje 
išleista, pastatyta ir trans
liuota per radiją bei televizi
ją liaudies poeto Just. Mar
cinkevičiaus poetinių dramų 
trilogija. J. Žukauskas

darbą, atsakė į klausimus.
Žurnalistai palinkėjo Ievai 

Mizarienei geros sveikatos ir 
didžiulės sėkmės skleidžiant 
tiesos žodį apie Tarybų Lie
tuvą, pasakojant apie respu
blikos ekonomines ir sociali
nes permainas, įvykusias Ta
rybų valdžios metais.

pasiekti Pietų ašigalį šunų 
kinkiniais. Kaip žinoma, anks
tesni analogiški žygiai, organi
zuoti mūsų laikais, buvo atlie
kami motorizuotu transportu. 
Monika ir jos draugai pakeliui 
tirs Antarktidos ledynus.

Maršrutas, kuriuo Monika 
Kristensen ves tris vyrus, turi 
pakartoti 1911 metų gruodį 
Amųndseno nueitą kelią.

Spėjama, jog ekspedicijos 
išlaidos sudarys 2,5 milijono 
Norvegijos kronų. Jau šį ru
denį reikės pirkti šunis. Šių 
metų žiemą Monika savo vien
kiemyje netoli Kongsvlngerlo 
pati mokys juos tempti specia
liai sukonstruotą kinkinį.

— Jeigu viskas seksis taip, 
kaip suplanuota, — sako ji, 
— tai jau kitų metų rudenį 
galėsime leistis kelionėn, į An
tarktida.

Vladimiras POLIANSKIS 
APN 

“Komjaunimo Tiesa”
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INTERVIU “LIETUVOJE”
Iš Italijos, Bolonės miesto, 

kur posėdžiavo H. Anderso
no premijų tar uJnė žiuri, 
gautas praneš nas, kad į 
Tarptautinės aikų ir jauni
mo literatūros tarybos gar
bės sąrašą įtrauktas Anzel
mas Matutis (Matulevičius).

Lietuvos TSR nusipelnęs 
mokytojas A. Matutis gimė 
1923 m. Kapsuko rajone, bet 
jau beveik 40 metų gyvena 
Alytuse. Pirmuosius savo 
eilėraščius poetas išspausdi
no dar prieš Antrąjį pasauli
nį karą. Šiandien jo plunks
nai priklauso 23 knygos.

Jau pirmieji A. Matučio 
eilėraščių rinkiniai “Genių 
kalvė”, “Grok, žiogeli, smui
keliu”, “Vaikai iš kolūkio”, 
“Mokyklos takeliu”, poemėlė 
“Negriukas Džonis” patrau
kė mažuosius skaitytojus sa
vo nuotaikingumu, eilių 
skambumu.

Varėnos rajono miškuose 
pasistatęs sau vasarnamėlį ir 
pavadinęs jį Dreve, poetas 
nuoširdžiai susidraugavo su 
gamta. Per dvidešimt metų 
jis išvaikščiojo giria, pažino 
jos gyvenimą. Čia gimė poe
mėlė “Miško cirkas”, “Vytu

Laidotuvių išvakarėse, spa
lio 3 dieną, 19 valandą, šv. 
Petro bazilikoje buvo įdomus 
epizodas. Dienai baigiantis, 
išėjo paskutinis lankytojas, ir 
durys buvo uždarytos. Bazi
likoje neliko nė gyvos dva
sios, jei neskaityti keturių 
šveicarų gvardiečių prie ka
tafalko kampų — paprasta 
sargyba, išstatoma paskutinę 
naktį prieš mirusio popie
žiaus laidotuves. 19 vai. 45 
min. per šonines duris į bazi
liką įleido grupę maldininkų 
— apie 150 žmonių — iš Ka
nale d’Agordo, Albino Lučia- 
nio gimtojo kaimo, vadovau
jamų miesto vyskupo Belu- 
nos. Jie vėlai atvyko į Romą 
ir, nors įėjimas į baziliką 
jau buvo uždarytas, gavo 

.oficialų Vatikano leidimą pa
reikšti ' paskutinę pagarbą 
žmogui, kurį daugelis atvy
kusiųjų asmeniškai pažinojo. 
Tačiau, matyt, kam nors iš 
Romos kurijos, turėjusiam 
kažkokių savų planų, tai ne
buvo žinoma. Atėjus maldi
ninkams, po kelių minučių 
centrinėje navoje pasirodė 
grupė atsakingų Vatikano 
asmenų, kuriuos lydėjo ke
li medikai. Atvykusiems pa
siūlė nedelsiant palikti bazi
liką: net nespėję atsitokėti 
nuo netikėtumo, jie atsidūrė 
šv. Petro aikštėje. Keturi 
šveicarų gvardiečiai taip 
pat buvo atleisti nuo savo 
misijos ir išvesti iš bažny
čios. Aplink postamentą bu
vo pastatytos didelės purpu
rinės širmos; jei kas nors ir 
būtų likęs bazilikoje ir norė
tų sužinoti, ką čia daro me
dikai su Jono Pauliaus I pa
laikais, jis nieko nepamaty
tų.,

Netikėta medikų eksperti
zė truko iki 21 vai. 30 min. 
Jai pasibaigus, grupė žmonių 
iš Kanale d'Agardo, kantriai 
laukusių už durų, paprašė 
leidimo grįžti prie karsto. 
Jų prašymas nepatenkintas. 
Kokie tad tyrimai vyko, likus 
mažiau negu parai iki laido
tuvių? Daugumai žurnalistų 
šis faktas nekėlė jokių abejo
nių — pagaliau buvo pada
rytas skrodimas. Vadinasi, 
Vatikanas vis dėlto ėmėsi 
kažką padaryti, kad išsklai
dytų visuomenės įtarinėji
mus?

SOLIDARIOJI 
ATSAKOMYBĖ — KAIP 
MAFIJOJE

Pradžioje iš Vatikano neo
ficialiai buvo pranešta Itali
jos informacijų agentūrai 
ANSA, kad įvyko įprastas 
lavono apžiūrėjimas, priva
lomas prieš laidotuves, kad 
jį atliko profesorius Džerinis, 
kuriam, be kitų, asistavo bro
liai Sinjoračiai. Šio patikrini
mo metu, kaip tapo žinoma 
ANSA, buvo padaryta daug 
papildomų injekcijų su balza
muojančiais skysčiais. Kai 
pagaliau Vatikano spaudos 
biuras nusprendė paskelbti 
oficialų pranešimą apie šį 
patikrinimą, „paaiškėjo", kad 
jis truko ne 90, o 20 minu
čių.

Nepaisant šio komunikato

Pabaiga. Pradžia „Tiesos* Nr
174 (12593), Nr. 175 (12594), N r
175 (12595).

rio vaikas”, “Šilų berniukas” 
ir kitos.

Pastarųjų j poeto kūrinių 
herojus — Drevinukas, gam
tos vaikas, žilo ąžuolo anū
kas. Su sava giriniais drau
gais Drevinukas kovoja prieš 
girios baubus ir nusikaltė
lius. Jo kova pilna nuotykių, 
bet jis atkaklus ir nugali. Tai 
gana reali pasaka apie gam
tos apsaugą, meilę viskam, 
kas gyvena ir auga šalia 
mūsų. Visi Drevinuko nuoty
kiai pavaizduoti A. Matučio 
eilėraščių knygoje “Girios te
levizorius”.

A. Matutis yra parašęs 
libretą operai “Buratinas”, 
apybraižas “Su kuprinėmis” 
iV “Nemuno vingiuose”. Ta
čiau pirmenybę jis skiria 
vaikams. Už eilėraščių rink
tinę “Genių kalvė” jam buvo 
paskirta Lietuvos komjauni
mo premija, o už “Girios te
levizorių” — Lietuvos TSR 
valstybinė premija.

Labai gražiai eilėraščių 
rinkinys “Šnekučiai”, kurį iš
leido “Vagos” leidykla, “su
šneko” rusų kalba. Ši knyga 
išvedė poetą į dar platesnį, 
kelią. Jo atskiri kūriniai vis

klaidų ir iškraipymų, reikia 
vis dėlto atkreipti dėmesį į 
daugelį jo prieštaravimų ir 
nesąmonių. Nors atsakingi 
Vatikano asmenys ANSA 
žurnalistams pareiškė, kad 
profesorius Džerinis dalyva
vo apžiūrint palaikus, iš tik
rųjų jo ten nebuvo. Kai aš 
kelis kartus kalbėjausi su 
broliais Sinjoračiais, jie irgi 
kategoriškai neigė savo daly
vavimą. Kitaip tariant, „ap
žiūrėjimas" vyko be tų, kas 
buvo tiesiogiai atsakingas už 
balzamavimą.

Tokiu būdu labiausiai įti
kėtina versija — bent jau 
mano manymu — yra vis dėl
to skrodimas. Bet jei šis skro
dimas, tegul ir dalinis, nes 

Paslaptinga popiežiaus 
Jono Pauliaus I mirtis

pusantros valandos laiko per 
maža rimtam patalogo-anato- 
miniam tyrimui, jei jis tik
rai buvo atliktas ir davė nei
giamą rezultatą, šis rezulta
tas negalėjo būti viešai pa
skelbtas. Argi buvo galima 
rasti geresnį būdą užkimšti 
burnas visiems „įniršėliams", 
abejojantiems oficialia versi
ja, kad popiežius mirė natū
ralia mirtimi? Laikraštis „Kor- 
jere dela sera" tikino, kad 
„paskutinę minutę prie gru
pės specialistų, apžiūrinėjan
čių kūną, prisidėjo žymus 
medikas iš Milano katalikų 
universiteto". Vėliau „žymu
sis medikas" be pėdsako 
dingo, išnyko kaip dūmas 
virš rytinio Tibro.

Katalikų psichologas Roza- 
rijas Močara, vertindamas 
elgesį žmogių, kuriems pati
kėta vadovauti katalikų baž
nyčiai tarpuvaldžio metu, 
štai ką pasakė: „Tai buvo 
tikra solidarioji atsakomybė, 
visai kaip mafijoje, įformin
ta kaip krikščioniškas dievo
baimingumas".

Devidas JELOPAS 
„Parį mač"

SĄMOKSLO CENTRE — 
MASONŲ VADEIVA

Dokumentinių detektyvų 
autorius, 47 metų anglas De- 
vidas Jelopas anksčiau nie
kada nesidomėjo Vatikanu. 
Jį domino painios teismo by
los.

Jelopas išgarsėjo toli už 
Anglijos kaip žmogus, suge
bantis išnarplioti pačias pa-l 
slaptingiausias detektyvines'' 
istorijas, ir vieną gražią die
ną prieš trejus metus jis ga
vo laišką iš Italijos, kuriame 
prašyta imtis išaiškinti ypa
tingą įvykį: Jono Pauliaus I 
nužudymą. Rašytojas atvyko 
į Italijį'^r'sdžinojo, kad laiš
ko autorius — žymus baž
nyčios veikėjas. Jo vardą 
Jelopas laiko paslaptyje. „Tai

“LAISVĖ”

A Stanaičio nuotr.Nuotraukoje: Poetas Anzelmas Matutis.

dažniau pasirodo plačiojoje 
Tarybų šalyje, o šiemet atėjo 
ir tarptautinis įvertinimas.

Vaikų poezija turėtų būti 
pati skaidriausia, emocin- 
giausia, sako poetas. Gal 
todėl A. Matutis stengiasi 
praplėsti ir savo tematikos 
ribas. Nuvykęs į Šiaurę, jis 
parsivežė knygelę “Karžygys 
Leinė”, o iš Krymo garsio

tik vienas iš daugelio Vati
kane ir už jo dirbančių .ka
talikų prelatų, kurie mano, 
jog popiežius buvo nužudy
tas. Tai jie man nurodė 
kryptį, padėjo prasiskverbti 
pro daugelį durų ir susipa
žinti su slaptais dokumentais, 
kurių aš kitaip niekuomet ne
būčiau pamatęs", — pasakė 
Jelopas.

Ar tikrai egzistuoja tie 
paslaptingi „lobistai", kurie 
nori išaiškinti popiežiaus Jo
no Pauliaus I mirties aplin
kybes?

Knygos įžangoje autorius 
dėkoja beveik 80-čiai asme
nų, kurie jam vienaip ar 
kitaip yra padėję dirbti. 
Tarp jų: du popiežiaus Lū

čianio sekretoriai — tėvas 
Džonas Medžis, dabar irgi 
popiežiaus sekretorius, ir tė
vas Diegas Lorencis; Lučia- 
nio sekretorius dar jo vysku
pavimo Venecijoje laikais 
Marijas Senegalja; daugybė 
Italijos ir kitų šalių medikų; 
daug Romos kurijos narių, 
italų dvasiškiai, pavyzdžiui, 
monsinjoras Da Rifas.

„Siame sąraše, — sako 
u autorius, — yra tokių fede

ralinio tyrimų biuro tarnau
tojų, kurie 1972—1973 me
tais tardė arkivyskupą Pau
lių Marcinkų, kai kilo skan
dalas, paplitus netikroms ob
ligacijoms milijardo dolerių 
sumai. Čia minimi ir kardi
nolų Benelio ir Feličės var
dai, kurie knygos pasirody
mo nesulaukė. Bet aš prisi
menu ir daugybę kitų žmo
nių, kuriems negaliu viešai 
padėkoti, nes jie susitiko su 
manimi tik su ta sąlyga, kad 
jų vardai nebus pagarsinti. 
Jų dėka aš galėjau susipa
žinti su raportais CŽV agen
tų, kurie palaikė ryšius su 
Mikele Sindona, kaip su 
„Vakarų draugu" nuo 1960 
metų, o gal Ir anksčiau. Aš 
rėmiausi oficialiais, bet kon
fidencialiais dokumentais, to
kiais kaip 1978 m. Italijos 
banko parengtas pranešimas 
apie „Banko Ambroziano", 
anglų policijos dosjė apie to 
banko valdytojo Roberto 
Kalvio mirtį. Man buvo pri
einami ir slaptų tarnybų do
kumentai apie Sindoną ir 
Dželį..."

— Dželio vaidmuo man aiš
kėjo narpliojant visą paieš
kų grandinę, — sako Jelo
pas. — Pirmas, man paminė
jęs jo vardą, buvo ne kas ki
tas kaip Robertas Kalvis. Tai 
buvo per interviu, kai aš su 
juo telefonu kalbėjausi iš 
Londono. Tada jis dar buvo 
Milane (lygiai po aštuonių 
dienų jį rado pakartą po 
„Juodųjų brolių" tiltu Lon
done) ir pirmąją pokalbio pu-

sios pionierių stovyklos “Ar- 
teko trimitus”. Poeto knygo
se rasime eilėraščių apie 
miestą ir kaimą, girią ir mo
kyklą, praeities didvyrius ir 
kosmosą. Ir visi jie praturti
na mažųjų skaitytojų pasaulį 
gražiomis mūsų žemės spal
vomis, geromis mintįmis 
apie darbą ir draugystę, 
gimtąją šalį.

šę, kol aš mėginau išsiaiškin
ti Vatikano turtų dydį, buvo 
ramus ir malonus. Bet kai 
aš paminėjau popiežių ir 
gandus apie tai, kad jis bu
vo nužudytas, Kalvis šoko 
kaip įgeltas: „Kas jums pata
rė kreiptis į mane? Kiek jūs 
norėtumėte gauti, kad mes- 
tumėte rašę tą savo knyge
lę? Tai tikriausiai bus Dže- 
lio darbas, ar ne?" Ir JKal- 
vis metė ragelį.

— Kodėl šie šeši žmonės 
sudarė sąmokslą, norėdami 
nužudyti popiežių Lučianį?

— Todėl, kad 1978 metų 
rugsėjo 27—28 dienomis po
piežius nutarė padaryti kai 
kurių reformų, tarp jų ir dau

gelio prelatų, įėjusių į „Va
tikano masonų ložės" sąrašą, 
pakeitimą kitais asmenimis, 
.kurių tame sąraše nebuvo. 
Be to, pašalinti Marcinkų 
nuo vadovavimo Vatikano 
bankui 1978 m. reiškė sukel
ti didžiulę grandininę reak
ciją. Marcinkus, kaip paaiš
kėjo kiek vėliau, buvo Kal
vio globėjas, jo užtarėjas 
prieš Italijos valdžią, kuri 
kaip tik tuo metu pradėjo 
tirti „Banko Ambroziano" 
veiklą. Tik Vatikano laiduo
jantis laiškas tada užtikrino 
Kalviui laikiną saugumą. Jei 
paaiškėtų tiesa apie jo afe
ras, Dželiui tai reikštų tos 
stebuklingos Vištos, dėjusios 
aukso kiaušinius, galą.

„AUKSO KIAUŠINIAI" iŠ 
VATIKANO SEIFŲ

— Jūsų knyga pretenduo
ja paaiškinti vos ne visus 
mįslingus politinius nusikalti
mus Italijoje per pastaruosius 
penkiolika metų: nuo bombos 
sprogimo Milano žemės ūkio 
banke Fontano aikštėje iki 
„juodųjų" ir „raudonųjų" te
roristų siautėjimo ir Mino 
Pekorelio teisėjo Emilijo 
Alesandrinio, tardytojo Amb- 
rozolio nužudymų... Ar jums 
neatrodo, kad iš skaitytojo 
jūs tikitės pernelyg didelio 
pasitikėjimo?

— Žinoma, jei aš rašyčiau 
romaną visa tai tikrai atro
dytų neįtikėtina. Bet juk įro
dyta, kad 25 dienos prieš tai, 
kai buvo nužudytas, Emili- 
jas Alesandrinis gavo dosjė 
apie „Banko Ambroziano", 
Italijos banko parengtą po 
specialaus tyrimo. Faktas yra 
ir tai, kad praėjus ištisiems 
metams po jo mirties, bylos 
tyrimas nepažengė nė žings
nio į priekį. Kitas nekelian
tis abejonių faktas yra tai, 
kad Pekorelis, „atgailaujan
tis" ložės „P-2" narys, kuris 
paskelbė „Vatikano masonų 
ložės" narių sąrašą ir šanta

Praėjusiais metais atšven
tęs savo šešiasdešimtmetį, 
A. Matutis yra jaunatviškai 
nusiteikęs ir atsidavęs savo 
pamėgtam darbui, nuošir
džiai bendrauja su įvairiausio 
amžiaus žmonėmis. Pačio 
poeto žodžiais tariant, tai jo 
gyvenimo kelias ir duona.

1

Stanislovas Pleskus 
--------------- Į-------------------------------

žavo Dželį bei kai kufiuos 
kitus iš šio sąrašo, buvo nu
žudytas. Tikrai nustatyta, kad 
Džordžo Ambrozolio rankose 
buvo nepaprastai svarbūs 
įrodymai prieš Sindoną, ir 
aš asmeniškai visai neabejo
ju, kad Sindona sumokėjo 
100 tūkstančių dolerių profe
sionaliam gangsteriui Vilja
mui Ar.ikui už Ambrozolio 
nužudymą. .Visų šių nusikal
timų bendras vadovas yra 
ložė „P-2*'. Beje, dabar dau
guma italų ir be papildomų 
pasakinėj imu įsitikina, kad 
„P-2" vienaip ar kitaip buvo 
prisidėjusi prįe visų pastaro
jo dvidešimtmečio skandalų.

— Kaip jūs galite paaiš
kinti tai, kad jūsų knyga 
vienu metu išėjo aštuoniomis 
kalbomis 35 šalyse, bet Itali
joje taip ir nerado leidėjo?

— Leidėjas galbūt ir atsi
rastų, tačiau Italijoje tokia 
keista tvarka, kad net pabė
gęs nusikaltėlis, ieškomas tei
sėtumo, — Umbertas Ortola
nis (žinomas bankininkas, 
Dželio dešinioji ranka, o gal 
ir vadas — Red.) dargi slaps- 
tydamasįs kažkur Brazilijoje 
įsigudrina per trečius asme
nis pradėti teismo procesus, 
kurie baigiasi konfiskavimu 
tokių knygų kaip Ruperto 
Kornuelo „Dievo bankinin
kas" (o tai ląbai rimtas dar
bas), Lario Gervino „Dievo 
bankininko mirtis", nekalbant 
jau apie italų autorių kny
gas. Matyt, tai rodo, jog Ita
lijos teisėtvarkoje vyrauja 
savivalė. Žinoma, aš labai 
norėčiau išleisti knygą. Ita
lijoje, bet aš negaliu statyti 
į pavojų — nekalbu jau a^ie 
save (per tuos trejus metus 
man ne kartą teko rizikuoti 
gyvybe) —f leidyklos, kuri 
rizikuos ir įdės lėšų, o pas
kui pabėgusio nusikaltėlio, 
kaip Ortolanis, pastangomis 
pateks į sunkią situaciją.

— Ko jūs siekiate savo 
knyga?

— Dabartinis popiežius 
viešai pareiškė savo meilę ir 
pagarbą popiežiui Albinui 
Lučianiui. Tegul šis mano in
terviu bus suprastas kaip be
tarpiškas prašymas įrodyti 
šią meilę ir atsidavimą ir 
nedelsiant duoti nurodymą 
ekshumuoti kūną ir jį ištir- 
ti bešališkiems specialistams.

— Jūs puikiai žinote, kad 
tokie prašymai yra visiškai 
nerealūs.

— Galbūt. Bet tegul I šis 
popiežius pagaliau padaro ką 
nors, kad baigtųsi skandalin
ga Vatikano finansinė veik
la. Ar yra suderinama su do
rovinio vadovavimo, į kurį 
pretenduoja bažnyčia, vaid
meniu tai, kad Vatikane su 
popiežiaus palaiminimu ir 
toliau gyvena tokie žmonės 
kaip Marcinkus, De Strobe- 
lis, De Bonis, Meųinis? Tai 
žmonės, kurie, jei tik jie iš
kištų nosį už Vatikano sie
nų, turbūt ’ iškart būtų poli
cijos areštuoti! Kaip man ta
po žinoma, per pastaruosius 
mėnesius popiežių 3 ar 4 
kartus vos ne jėga sulaikė 
nuo sprendimo paskirti Mar
cinkų kardinolu.

Aivaras RANDZONIS 
„Panorama"
Milanas

Vaitiekus apsigyveno “Lie
tuvos” viešbučio penkiolikta
me aukšte.

— Aaa! Tu čia? 0 aš vis 
prie lango. Atsižiūrėti nega
liu — toks žalias, šviesus tas 
mūsų Vilnius. Tik nesupran
tu, kam jį seneliu vadinate. 
Jokis jis ne senelis. Na, ateik 
ir pažiūrėk! — pakvietė Vai
tiekus ir nusisuko į šviesos 
pilną langą. Vaitiekus balta
galvis, ir dažniausiai jį maty
davau akiniuotą. Dabar jis 
žiūrėjo plikomis akimis ir 
buvo ne pagal metus jaunas.

— Mačiau, Vaitiekau. Ir 
ne tik iš penkiolikto aukš
to .. .

— 0 tu nesibrangink. 
Ateik, — neatlyžo žmogus.

Žemai, gražiai išsiraičiusi 
plaukia Neris. Baltuoja, rau
donuoja namai, žybčiodami 
nesuskaičiuojamais langais. 
Bokštai, bokšteliai ... 0 
ten, už margaspalvių mūrų, 
banguoja kalvos. Vienos dar 
žalios ir žiūrint iš čia, atrodo, 
kad dar nepaliestos žmogaus 
rankų. Kitos aplipę namais. 
Keliuose zuja tūkstančiai 
mašinų, savo stikluose irgi 
vežiodami saulės šviesą. Vi
sur pilna gyvybės, kvėpavi
mo, ir supranti, kad būtent 
tokiu bruzdesiu gyvena 
miestai. Be jo — mirtis, be 
jo — nėra gyvenimo, nėra 
panoramos, kuri taip siautu
lingai užimtų akis, užpildytų 
krūtinę džiaugsmingais šir
dies dūžiais. Nė vienas daik
tas nepaduoda įspūdžio, by
lojančio apie gilią miesto 
senovę.

— Interviu atėjau, Vaitie
kau. Kaip susitarėm . . . — 
pasigėrėjęs puošniu reginiu 
priminiau svečiui.

0 ką bepasakysiu? Ką re
giu, didžiausio gražbylio žo
džiuose nesutilps. O aš? Būk 
man draugu ir neprašyk, ko 
net labiausiai norėdamas ne
galiu duoti.

Svečias kalbėjo nuoširdžiai 
ir išrodė toks bejėgis, kad ir 
aš sutrikau. Ne todėl, kad 
netikėčiau žodžio galia, jo 
talentu jausti spalvas, per
teikti įspūdį. Tik nežinia iš 
kur pasąmonėje atsiradęs 
slogutis užtarinėjo Vaitiekų, 
kuris rodė akimis Vilnių, 
tačiau bijojo ii nedrįso jo 
liesti žodžiu. 0 tereikėjo, ro
dos, ne tiek daug, na kad ir 
tiek — gražus, Vilnius labai 
išaugęs. Ir tikriausiai būčiau 
likęs patenkintas. Dabar 
pats jaučiau, kad turint prieš 
akis tokį miesto vaizdą, šie 
žodžiai labai ubagiški ir rei

Apdovanotas Vladas Raila
Dvi savaites Tarybų Lietu

voje viešėjo pažangus JAV 
visuomenės veikėjas, litera
tas Vladas Raila su žmona 
Maryte.

Baigiantis viešnagei, sve
čiai apsilankė “Tėviškės” 
draugijoje. Čia V. Railai bu
vo įteiktas Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos Garbės 
raštas, kuriuo jis apdovano
tas už aktyvią žurnalistinę 
veiklą stiprinant taiką. Ap
dovanojimą įteikė Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininkas, “Tiesos” 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas.

Vlado Railos vardas, pasa
kė jis, gerai žinomas pažan
giojoje išeivijoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Tai plačių ir įvai
rių interesų žmogus, savitas 
darbininkų spaudos bendra
darbis. Tarybų Lietuvoje 
plačiai skaitoma satyrinių bei 
humoristinių raštų knygelė 
“Vyrai ir moterys, nesijuoki
te”, išleista Jurgio Pipiro 
slapyvardžiu, bei neseniai 
išėję prisinunimat(“Nuo Ro
zalimo iki Kalifornijos”. Drg. 
Laurinčiukas paragino sve
čią neatidėti plunksnos į 

kia nieko nežinoti, kad jie ką 
nors reikštų. Ėgė, tai va, 
kaip atsiranda menai — kai 
rašalas pasijunta bejėgis, 
tuomet jo vietą užima dažai! 
Pas Vaitiekų reikėjo atsirasti 
ne su mikrofonu, o su dažais 
ir teptuku. Padėti ant palan
gės švarų popieriaus lapą ir 
paprašyti—nupiešk! . .

— Tai ką daryti? Tuščio
mis rankomis atgal? Betgi 
šitaip niekuomet nebuvę, — 
nujausdamas, kad užleidžiu 
interviu atėjusio žmogaus 
pozicijas, nesmagiai pasakiau 
svečiui.

— Nekalbėk šitaip — tuš
čiomis rankomis . . . Rankos 
gal ir tuščios, o pakelk, kiek 
širdyje turi. Vilniaus ranko
mis nei pakelsi, nei apglėb
si .. . Tik viena širdimi ir 
tegalima pasikliauti. Tu tik 
pažiūrėk! — vėl kvietė Vai
tiekus prie aukšto lango ir 
rodė: — Juk tai šventė. Ne 
viena ar kelios per metus, o 
kiekvieną dieną. Šventė, ma
no mielasis . . .

— Auksiniai tavo žo
džiai, — atsiliepiau, atidžiai 
nužiūrėdamas šį žilagalvį, at
jaunėjusį žmogų. Kas gražu, 
tai, matyt, ir jauna. Mano 
akimis,^ ^tokiu dabar buvo 
Vaitiekus. Akimirkai galvoje 
šmėstelėjo mintis, kad jeigu 
nori, kad daiktai nesumeluo
tų, kad juose įžiūrėtum visas 
spalvų gamas, jų niuansus, 
tai pasistenk šalia savęs tu
rėti ir gražų žmogų. Štai ir 
Vilnius! Ar jis man kada 
buvo tokia šventė? 0 va, 
atsistojau šalia Vaitiekaus ir 
sugaudė visi miesto varpai, 
krūtinėje taip £ilta, gera, 
kad neprisimenu, kokia kita 
šventė pripildė sielą tokia 
garsų ir spalvų daugybe.

— Ačiū už interviu, Vai
tiekau, — duodamas ranką/ 
pasakiau jam.

— Už kokį interviu? — 
atrodo, nesuprato.

— Už patį geriausią. Tą, 
kuris parodė šyentę, — šyp
telėjau. — Mes, pasirodo 
prie jos taip įpratę, kad net 
nepastebėsime, jog kiekvie
ną dieną vaikščiojam po 
šventę. Ačiū tau, Vaitie
kau, — dar kartą padėkojau. 
Svečio ranka buvo lengva, 
draugiška. Malonu „ buvo 
jausti šilumą ir tikėti, kad 
sugrįžęs į namus, į Jungtines 
Amerikos Valstijas, jis'pasa
kys: ] \

— Buvau Vilniun. Dide
lėm didelėn šventėn

Pranas Kartonas

šalį, palinkėjo didelės kūry
binės sėkmės.

V. Railos gyvenimo drau
gei ir bendražygei, pirmajai 
jo raštų vertintojai ir kritikei 
Marytei Railienei drg. Lau
rinčiukas prisiminimui įteikė 
gražią tautinę juostą.

Šiltai susirinkusių sutik
tas, nuoširdų padėkos žodį 
už gražų jo darbo, visuome
ninės veiklos įvertinimą tarė 
V. Raila. Su dideliu susido
mėjimu susurinkimo dalyviai 
klausėsi svečio pasakojimo 
apie bendradarbiavimą pa
žangiojoje Kanados ir Jung
tinių Valstijų išeivijos spau
doje. V. Raila pasidžiaugė 
nuolat gerėjančiu ir klestin
čiu gimtuoju kraštu — Tary
bų Lietuva, jos žmonių ryžtu 
siekti naujų laimėjimų taikos 
vardan.

Lietuvos KP Centro Komi
teto Užsienio ryšių skyriaus 
vedėjo pavaduotojas J. Pa
leckis, “Tėviškės” draugijos 
pirmininkas P. Petronis pa
sveikino V. Railą garbingo 
apdovanojimo proga ir palin
kėjo jiems geros sveikatos, 
didelės sėkmės gyvenime, 
kūryboje ir visuomeninėje 
veikloje. V. Petkevičienė
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KANADOS ŽINIOS

ONTARIO, KANADA

VASAROJANT
HURONIJOS APYLINKĖJE

Iš didžiulio Huron ežero 
išeina daug įlankų pavadintų 
įvairiais vardais kur yra įsi
kūrę kelietas miestelių ir 
daugybė vasarviečių, į ku
rias suvažiuoja vasaroti žmo
nės iš Toronto ir kitų miestų 
ir apylinkių. Kai kuriose vie
tose gyvena daug ir ištisus 
metus įmonės: pramoninin
kai, amatininkai ar pensinin
kai norėdami ramiau užbaigti 
savo gyvenimo dienas.

Didžiausia ir popiuliariau- 
sia vietovė yra Wasaga. Ten 
vasarnamius buvo įsigyję se- 
nesnėsės kartos ateiviai lie
tuviai, pastaruoju laiku ir 
naujosios kartos taip vadina
mi “dypukai”, kurie įsigyjo, 
ne tik vasarnamius, bet ir 
keletą biznių, salę, kur vasa
ros laiku atvažiuoja katalikų 
kunigas mišių laikyti ir su- 
ruošiama pranciškonų vie
nuolių stovykla vaikams. Se
nųjų lietuvių dar yra keletas 
užsilikusių, bet didžiuma jau 
išmirę ar išpardavę nebepa
jėgdami ten nuvykti.

♦ * ♦

Už kelių mylių nuo Wasa- 
gos yra gražus, ramus Huron 
ežero kampelis, vadinamas 
Woodland. Šioje apylinkėje 
per daugelį metų buvo įsikū
rusios kelios senosios kartos 
lietuvių, apie kuriuos norė
čiau Šį tą aprašyti.

Vieni pirmųjų lietuvių įsi
kūrė Jurgis ir Emilija Račiai 
(dabartinė Paberalienė). Vė
liau pasekė S. ir U. Sasnaus
kai, K. Baniulis ir kiti. Per 
keliolika metų pas viršminė- 
tus tautiečius daug jų artimų 
draugų ir pažįstamų iš To
ronto svečiuotis ir vasaroti 
vykdavo iš kitur. Visi buvo 
maloniai priimti ir smagiai 
praleisdavo viešnages, pasi- 
maudydami ir pasikaitydami 
saulėj Woodland pliaže ar 
pasivaikščiodami po gatves, 
apaugusias didžiuliais, me
džiais, lapuotais ir spygliuo
tais.

Mirę veteranai
Laikas bėga, gyvenimas 

keičiasi. Keičiasi po mūsų 
pliažu vietos. Iš paprastų 
vasarnamių iškyla nuolatinių 
gyventojų pastatai, keičiasi 
ir gyventojai: vieni parduo
da, kiti perka, o dar kiti 
palieka šį pasaulį ir savo va
sarvietę perduoda vaikams 
ar giminėms. Taip gyveni
mas sukasi, lyg ratas aplink 
ir aplink.

Lietuvių pirmutinis iš gy
vųjų tarpo Woodland vasar
vietės gyventojų — išsiskyrė 
Jurgis Račys, sulaukęs 62 
metų amžiaus. Jis mirė spė
jęs sugrįžt iš Lietuvos, kur 
su savo žmona, Emilija lan
kėsi 1965 metais. Mirė nuo 
širdies priepuolio. Iš amato 
buvo siuvėjas, bet lietuvių 
tarpe pasižymėjo kaip geras 
artistas, priklausė chore ir 
kitose progresyvių lietuvių 
organizacijose. Buvo linksmo 
būdo, malonus asmuo.

Už kelių metų po vyro 
mirties E. Račienė susituokė 
su S. Paberaliu ir dabartiniu 
laiku praleidžia vasaras.

Antra mirtis įvyko — Z. 
Janausko, kuris mirė vos 
spėjęs įsigyti ten vasarnamį 
ir pagyventi vos apie savaitę 
laiko . . .

Z. Janauskas buvo “Liau
dies Balso”, lietuvių progre- 
syvio laikraščio leidėjas. Jo 
sveikata pablogėjo prieš po
ra metų, bet dar vis tikėjosi, 
kad šviežias oras ir ramus 
gyvenimas sveikatai pagel
bės. Bet to nebuvo nelemta. 
Ryte pavalgęs pusryčius — 

b 
staiga vasarvietėje mirė 
1977 metais rugsėjo mėn.

Praėjus porai metų būtent 
1979 m. mirė S. Sasnauskas. 
Jo žmona — Uršulė, pasekė 
ji šiais metais liepos 10 d. Ji 
mirė Midland ligoninėj, 30 
klm. nuo savo vasarvietės, 
sulaukusi 81 m. amžiaus.

S. Sasnauskas ir žmona 
buvo progresyvių pažiūrų, 
rėmė spaudą ir priklausė jų 
organizacijose. Jų gražioj, 
erdvioj vasarvietėj daugeliui 
tautiečių teko lankytis ir 
smagiai laiką praleisti. Ap
gailestautina netekti tokių 
gerų tautiečių.

Iš Lietuvos į Kanadą S. ir 
U. Sasnauskai atvyko 1928 
m. ir su savim atsivežė vienų 
metų dukrelę. Lietuvoje jie 
kilę Kupiškio rajone. Migo- 
nių km. Palaidoti Sanctuary 
kapinėse. Toronte abiem ser
gantiem tėvam ir jiems mi
rus rūpinosi jų dukra — Emi
lija, kuri iš profesijos yra — 
kvalifikuota slaugė.l Paliko 
nuliūdime dukrą ir keletą 
giminių Lietuvoj.

Dar vienas senas tos apy
linkės gyventojas — J. Ba
niulis mirė senatvės liga 
1984 m. Nuolatiniai gyveno 
Orangeville miestuky, su 
žmona ir dukra. Mirė sulau
kęs virš 80 metų.

Tebūna lengva Kanados 
žemelė mirusiems Woodland 
vasarvietės lietuviams.

Pensininkų išvažiavimas
Kitoje Huron ežero įlanko

je—-Georgian Bay (tariama— 
Džiordžian Bey), yra įsikūręs 
nemažas miestukas — Mid
land. Pastaruoju laiku šis 
miestukas plačiai išgarsėjo, 
kai popiežius Jonas Povilas I 
rugsėjo m. 15 d. buvo atvy
kęs aplankyti vietinę katali
kų bažnyčią, kuri buvo pa
statyta prisiminimui švento
jo — Jean De Brobeuf, kuris 
ten 17 šimtmetyje buvo nu
kankintas vietinių indijonų 
skelbiant katalikų religiją. 
Popiežius apžiūrėjo tvirtovę, 
kuri įrengta pagal senų laikų 
buvusią tvirtovę ir muziejų, 
rodantį pirmųjų Kanados 
ateivių gyvenimą. Bažnyčia, 
pavadinta “Martyrs” sutrau-

LONDON, ONT.
Netekom tautiečių

Otterville, Ont., rugsėjo 
17 d. širdies priepuolio ištik
tas mirė, Vladas (Walteris) 
Klemka, 80 metų amžiaus, 
stambus kelių tabako ūkių 
savininkas.

Prieš pora metų Vladas 
pergyveno priepuolį ir tapo 
pusiau paraližuotas, bet bu
vo stropiai slaugomas žmo
nos namuose.

Iš Lietuvos iš Panevėžio 
apylinkės atvyko po pirmojo 
pasaulinio karo. Per daugelį 
metų Kanadoje gyveno taba
ko ūky ir buvo žinomas kaip 
vienas turtingiausių tabako 
ūkio augintojų. Su pirmąja 
žmona buvo persiskyręs. Ji 
gyvena Niagara Falls. Vedė 
anrą, atsikviętes iš Lietuvos.

Nuliūdime paliko su pirmą
ja žmona sugyvenęs sūnų 
daktarą, Pilypą Klemką, ve
dusį ir dukrą — Marianą 
nevedusią, kurie gyvena Ed
monton, Sakachevan provin
cijoj. Nuliūdime liko žmo
na — A. Gailevičiūtė, bro
lis — Anupras, sesuo; N. 
Lukoševičienė ir V. Babic- 
kienė Lietuvoje.

Palaidotas Tillsonburg ka
pinėse. Laidotuvių dalyviai 

kia religinių turistų. Popie
žius aplankęs bažnyčią, atlai
kė joje pamaldas, kur buvo 
iš anksto privažiavusių ne
mažai turistų popiežių pama
tyti ir pasimelsti.

Iš šio miestelio kursuoja 
turistiniai laivai po Huron 
ežerą pro daugelį netoli 
esančių salų. Priskaitoma, 
kad ten randasi apie 30 
tūkstančių salų, įvairaus dy
džio ir formos. Pravažiuoti 
pro visas tas salas tenka tik 
pasitenkinti, pamačius tik 
mažąją dalį. Ant kai kurių tų 
salų daug ’kanadiečių turi 
pasistatę vasarnamius, kas 
pajėgia įsigyti ir išlaikyti ir 
laivus. Lietuvių neteko nu
girst, kad kas būt ten turė
jęs vasarnamį. Lietuviai 
darbo žmonės, tokių praban
gų nepajėgė įsigyti iš savo 
rankų darbo.* * *

Liepos mėnesio pradžioje 
Sūnų ir Dukterų lietuvių 
pensininkų grupė iš Toronto, 
vadovaujama — J. Morkio ir 
A. Guobienės, atvyko į Mid
land miestelį pavažinėti ir 
apžiūrėt miestelį, paplaukiot 
Huron ežere pro kai kurias 
tas salas.

Apvažiavę miestuką ir įžy
mesnes vietas, papietavo 
specialiai iš anksto užsaky
tam restorane skanius pie
tus, vėliau susirinko į turisti
nį laivą. Laivas įrengtas spe
cialiai turistams sutalpina 
virš 200 žmonių.

Nors oras buvo vėsokas, 
bet apart lietuvių grupės, 
prisirinko kitų turistų ir lai
vą pripildė. Kelionė tęsėsi 3 
valandas.

Buvo įdomu pasižvalgyti 
po apylinkes, pam^yti, gra
žius vasarnamiifs ir kai mėly
nos ežero bangos skalauja 
krantus ir supa laivą.

Tarpe mūsų tautiečių arti
mų tolimesnių pažįstamų, 
buvo J. Yla su žmona — 
Adele. J. Yla, buvęs “Liau
dies Balso”, lietuvių laikraš
čio redaktorius ir dabartinės 
Sūnų ir Dukterų Pensininkų 
draugijos pirmininkas. Buvo 
malonu jį matyti, nes teko 
girdėti, kad buvo neperse
niai sirgęs ir pergyvenęs 
operaciją.

Trumpai pasikalbėjus, dar 
nusiskundė dėl nepergeriau
sia sveikatos stovio. Tikiuos, 
kad per vasarą, sveikatos 
stovis pagerėjo, ir vėl galės 
toliau darbuotis tautiečių la
bui.

Po kelionės laivų lietuviai 
turistai sėdę į autobusą, pa
traukė atgal į Torontą.

Huronia vasarotoja
J. Narusevičienė

buvo pavaišinti Tillsonburgo 
valgykloje. Sūnus visiems už 
atsilankymą nuoširdžiai pa
dėkojo.

* ♦ ♦

Rugsėjo 27 d. London, 
Ont. mirė Leonas Mačys, 89 
m. amžiaus. Jis per daugelį 
metų buvo patalpintas nepa
gydomų ligų ligoninėj, kur ir 
pasimirė. Buvo nevedęs, tad 
laidotuvėmis rūpinosi brolio 
Teofiliaus, atvykusios iš Chi- 
cagos dvi dukros; Genovaitė 
Giedraitis ir Elena Rosinkas.

Iš Lietuvos velionis buvo 
kilęs iš Zarasų rajono Salaku 
v. Pūslių kaimo. Į Kanadą 
atvyko 1928-9 m. Ilgai gyve
no London, Ontario.

Nuliūdime paliko viršminė- 
tas dukterėčias, giminių 
JAV ir Lietuvoj. „Buvo iš 
didelės šeimos, vienas iš 8 
vaikų; trys broliai gyveno 
JAV, kiti Lietuvoj.

Buvo pašarvotas Londone. 
Gedulingos mišios atlaikytos 
Šv. Petro katedroje, bet 
nuvežtas ir palaidotas prie 
brolio, Šv. Kazimiero kapi
nėse Chicagoje.

Laidotuyių dalyviai Londo
ne buvo pavaišinti vietinia
me restorane. J. N.

“LAISVE”

Lietuvos vartotojų kooperacijos darbuotojai ne tik 
prekiauja, bet ir superka, saugo, perdirba didelę dalį 
žemės ūkio produkcijos. Antai šiemet Jonavoje pastatyta 
1077 tonų talpos daržovių saugykla-šaldytuvas. Rajono 
vartotojų kooperatyvo daržovių parduotuvėje “Banga” 
prekiaujama iš gyventojų kolektyvinių sodų supirktomis 
daržovėmis ir vaisiais. Šiemet numatyta supirkti apie 600 
tonų daržovių ir 420 tonų bulvių.

Nuotraukoje: Kooperatyvo darbuotoja Nijolė Milukienė 
pas pensininkus Zofiją ir Marijoną Naskapkus superka 
obuolius^. G. Svitojaus nuotrauka

MONTREAL, QUE.

ŠALELĖJ MYLIMOJ
Rašo Janina

[IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ]■ ; 4
Gegužės 16 d. mūsų grupė 

išsiskirstė, vieni su giminė
mis, kiti aplankė bažnyčias, 
dar kiti ėjome į koncertą.

Koncertas įvyko viešbuty
je “Lietuva”. Koncertų salė
je. Salė didelė, graži. Kon
certą davė specialiai visiems 
užsienio turistams, jų buvo 
daug: iš Vokietijos, U.S.A, 
ir kitur, tai teko užvesti 
naujas pažintis ir pasidalinti 
įspūdžiais.

Sutikau vieną tautietį iš 
Vokietijos, kuris pirmą sykį 
po karo lankosi tėviškėj — 
klaipėdėtis, buvęs Lietuvoje 
mokytoju. Buvo labai patęn- 
kintas, išvydęs tokią gražią 
ir malonią T. Lietuvą. Tik 
gaila, jam teko viešėti tik 
keturias dienas! O traukiniu 
važiavęs dvi dienas.

Koncertą sudarė profeso- 
nalai solistai, duetai muzi
kantą ir šokikai.

Stebint visus menininkus, 
pagauna toks malonus jaus
mas, kad nežinai, ar sykiu 
dainuoti; ar verkti, ar šok
ti .. . Dainininkai ir šokikai 
labai puikiai pasirodė. Jauni
mas labai gražiai išlavintas. 
Šokdami iššaukė ir mūsų 
turistus pasišokti. Merginos 
išvedė vyrus, o vyrai mote
ris. Teko mūsų grupės tau
tiečiui Juozui Naruševičiui 
maloniai pasišokti su šokike 
jaunuole.

Koncertas tęsėsi dvi valan
das. Ačiū jiems, kurie mums 
suteikė tokį brangų ir malo
nų prisiminimą.

Gegužės 21 d. mūsų grupė 
buvo pakviesta į “Tėviškės 
Draugiją”. Kadangi iŠ Bulga
rijos buvo į Vilnių atvykusi 
delegacija, tai pirmininkas 
generolas P. Petronis nega
lėjo mūs sutikti. .Vėliau susi
tikome keletą sykių.

Mus sutiko malonus drau
gijos pavaduotojas Algis 
Kusta su Komitetu. Taip pat 
jau daugumai pažįstamas 
“Gimtojo Krašto” redakto
rius Vacys Reimeris. Kiek
vienas mūsų tautietis buvo 
draugijai pristatytas. Ir visi 
tarė po keletą žodžių. Visi 
dėkojo už suteiktą tokią gali
mybę lankytis 10 dienų T. 
Lietuvoje.

Labai gražiai pasisakė Vik
torija Vaitiekūnienė, Kana
doje gimusi ir pirmą sykį 
viešinti tėvų žemėje. Nors ją 
daug kas gazdino nevažiuoti, 
be ji gazdintojų nepaklausė. 
Vyko ir pareiškė: “nepasku
tinis sykis aš čia lankausi.

Vilkelienė

Daugiau nesąmonių man nie
kas nepasakys. Radau T. 
Lietuvą labai gražią ir malo
nią . . .”

Taip pat mus sutiko T. 
Lietuvos solistė Birutė Al- 
monaitytė, kiek laiko viešė
jusi Montrealy. Ji kiekvieną 
pasveikino savo augintomis 
gėlėmis. Ačiū tau, Birute. 
Buvo labai malonus ir gražus 
gestas. Apsikeitėme suveny
rais. Grįžome geroj nuotai
koj, labai patenkinti gražiu 
priėmimu. Po pietų važiavo
me į Kino salę, kur rodė 
Dariaus ir Girėno perskridi- 
mą per Atlantą ir žuvimą 
Soldino miške Vokietijoj. 
Tai dokumentinis filmas.

Nors jau buvome gerokai 
išvargę ir kai kurie jau ne 
pirmą sykį filmą matėme, tai 
mus labai kankino miegas. 
Labai norisi žiūrėti, o tik 
pajunti, kad jau randiesi 
kitam pasauly . . .

Grįžome pailsėti, bet kur 
tau, čia giminės, čia visokios 
vaišės . . .

[Bus daugiau]

Montreal, Que.
Baby shower

Irenai Petrulytei, vyro pa
vardės nežinau., buvo su
rengta graži Baby shower. 
Rengėjos buvo jos artimos 
draugės ir giminės.

Kadangi laukė pirmo kū
dikio, tai ir viešnių daug 
dalyvavo. Visos buvo puikiai 
pavaišintos, o busimoji moti
na gausiai apdovanota.

Irenai geros laimės.
Ilgi ligoniai

Juozas ir Ieva Paznakaičiai 
jau labai ilgą laiką serga. 
Abu kiniečių ligoninėj.

* ♦ *

D. Girdauskiene jau ilgas 
laikas senelių namuose. Jau
nystės laikais daug dirbo 
parengimuose.

♦ ♦ ♦

Jau 40 metų, kai M. Gidie- 
nė neteko regėjimo, jau ran
dasi aklųjų ligoninėj. Ją 
draugai kas kartą vis aplan
ko. Tas jai lengvina pergy
venti senatvę.

Mirė
Rugsėjo 25 d. ligoninėj 

mirė Antanas Šaltenis, 84 
metų. Nuliūdime liko žmona 
Mary ir dvi dukros.

Buvo atvykęs į Kanadą po 
antrojo karo. Kilęs iš Anyk
ščių. *.

Artimiesiems gili užuojau
ta, O; velioniui tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na.

^Kultūros (J^tgarsiai
STIPENDIJOS 
KRITIKAMS

Nacionalinis meno fondas 
(angliškai National Endow
ment for the Arts) paskelbė, 
kad stipendijų davimą meno 
kritikams visai anuliavo. 
Kaip žinm<šis fondas, kurį 
sutrumpintai vadinsime 
NE A, yra valdžios pinigais 
išlaikoma institucija, kuri 
kasmet duoda stipendijas 
dailininkams, kritikams, ra
šytojams ir t. t. NEA vado
vybėje paprastai yra libera
liškai nusiteikę administrato
riai, nes kokia partija bevy- 
rautų Baltuosiuose kultūros 
rūmuose aiškiai reakciniai 
nusiteikusių žmonių, kurie 
nusimanytų kultūros srity
je — nelengva rasti. Tad, 
nors tai prieštaravimas, kol 
visai neseniai Reagano admi
nistraciją- turėjo toleruoti 
faktą, kad valdiškasis Nacio
nalinis meno fondas davinėjo 
stipendijas įvairių politinių 
palinkimų žmonėms, įskai
tant ir gan pažangiems.

Dabar NEA paskelbė, kad 
viena kategorija stipendijos 
kritikams sulaikyta. Pasiro
do, kad, kaip sako spauda, 
ultra-reakcinis meno kriti
kas, “The New Criterion” 
redaktorius, pasidarbavo, 
kad valdžia neisileistų būti 
“radikalų vedžiojama už no
sies . . .”, kaip jis išsireiškė. 
Tas kritikas, Hilton Kramer, 
vienu metu buvo vyriausias 
New York Times meno sky
riaus redaktorius ir jo vado
vybėj Times kultūrinis sky
rius nuolat puolė protesto 
meną, socialiniai motyvuotą 
meną, feministinį meną. 
Kramer ir tada turėjo nema
žai įtakos, bet jis visgi buvo 
vienas tarp daugelio ir be
veik visi likusieji kritikai nuo 
jo tolinosi. Dabar jis, kaip 
atrodo, tapo lyg Reagano 
administracijos neoficialiu 
patarėju. t Nors oficialių pa
reigų jis valdžios aparate 
neturi, bet sakoma, kad Wa
shingtone jo nuomonės aty- 
džiai klausomasi. . .

Stipendijų atėmimas nuo 
kritikų yra jiems nemenkas 
smūgis. Dauguma kritikų, 
apart savo tiesioginio darbo, 
bando užsidirbti pragyveni
mą mokytojaudami, paskai
tomis, parodų organizavimu 
ir t. t. Gaudami laiks nuo 
laiko stipendijas jie pajėgė 
kad ir sporadiškai, pašvęsti 
visą laiką savo profesijai. 
Dabar tas baigta.

Kaip valdžia teisina NE 
stipendijų atėmimą iš meno 
kritikų? Atvirai, žinoma, ne
sakoma, kad žingsnis pada
rytas politiniais sumetimais. 
Aiškinama, kad “konstatuo
ta,! jog daugumos kritikų 
rašymo lygis yra labai že
mas”, kad kritikai yra “neat- 
sakomingi”, kad jie rašo 
“tendencingai”. Valdžia, kaip 
matyti, labai įerzinta, kad 
dauguma JAV meno kritikų 
pritaria parodoms prieš in
tervenciją Centralinėje Ame
rikoje arba prieš branduoli
nio karo siaubą.

Šalia Kramerio dabar atsi
rado būrelis kitų reakcinių 
kritikų, kurie pradėjo kon
centruotą ataką prieš libera
linę ir pažangią kritiką. Taip, 
pavyzdžiui, Corinne Robins 
atspausdino žurnale “Ameri
can Book Review” straipsnį 
antrašu “Dumb Artists —• 
Smart Marxists” (‘‘Kvaili 
dailininkai — gudrūs mark
sistai”). Jos teorija yra, kad 
apsukrūs, gudrūs marksistai 
meno pasaulyje manipuliuoja 
naivius liberališkai nusitei
kusius dailininkus, naudoja 
juos savo politiniams tiks
lams.

Straipsnis buvo parašytas 
ryšium su akcija, kuri buvo 
pavadinta “Artists Call” — 
virtine parodų, poezijos va
karų ir kitų kultūrinių rengi
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nių solidarume su Centrali- 
nės Amerikos žmonėmis, 
prieš JAV intervenciją Sal
vadore ir Nikaragvoje. Ro
bins rašė., kad ‘‘grupelė 
marksistų Artists Call vado-’ 
vybėje” pajėgė įkalbėti pa
čias prašmatniausias galeri
jas surengti protesto paro
das ir pačius garsiausius dai
lininkus tose parodose daly
vauti. Bet, kada iš jos buvo 
pareikalauta spaudoje įvar
dinti bent vieną tikrą mark
sistą “Artists Call” vadovy
bėje, ji to neįstengė padary
ti... .
KRITIKŲ GALIA ....

New Yorke Lawrence teat
re rugsėjo mėnesį buvo ati
darytas naujas muzikalinis 
veikalas "Quilters”. Veikalo 
pavadinimas apibūdina Ame
rikos farmų moterų rankdar
bius, ypatingai žieminių ant
klodžių meną. 18-ame ir 
19-ame šimtmetyje, kuomet 
naujakurių šeimos prerijose 
ir kalnuose gyveno greitai 
pastatytose medinėse trobe
lėse, apsisaugojimui nuo žie
mos šalčių moterys nuolat 
siuvinėjo storas antklodes iš 
visokių medžiagų liekanas, iš 
įvairių spalvų gelumbės ga
baliukų. Kaimynės moterys 
dažnai žiemos vakarais suei
davo į vieną vietą ir kartą 
siuvinėdavo, dažnai dainuo
damos liaudies dainas. Toks 
antklodės, prikimštos viduje 
medvilnės ar kitokios me
džiagos dažnai buvo nepa
prasto grožio, nes tos farme- 
rės moterys rinko ir kombi
navo medžiagos gabaliukus 
pagal tikrą abstraktinio me
nininko skonį. Antklodės — 
vadinamos “quilts” su laiku 
tapo kilimais ir ornamentb 
niais papuošalais, o 20-ame 
šimtmetyje buvo įvertinimo, 
kuomet pradėta jas rodyti 
muziejuose.

• • •
Veiklas “Quilters” vaizduo

ja tą epochą naudojant užra
šytus tų moterų atsimini
mus, suderinant juos su tų 
laikų dainomis, šokiais. Stili
zuotasis muzikalinis veikalas 
buvo entuziastiškai sutiktas 
Washingtone, Pittsburghe, 
Denver, Colorado ir kitur 
provincijoje. Bet, kuomet jis 
pasiekė New Yorką, jaunas 
New York Times kritikas 
Frank Rich atsiliepė su nuož
miai pajuokiančia recenzija, 
apibūdindamas veikalą kaip 
naivišką, sentimentališką, 
nuobodų ir 1.1.

Kritikai neturi daug galios 
vaizduojamajame mene arba 
muzikoje, bet teatre jie be
veik visagaliai — bloga re
cenzija Times puslapiuose 
gali veikalą iškart uždaryti. 
Kol kas dar nežinia, koki bus 
rezultatai. Teatro vedėjai 
desperacijoje sukrapštė ne
menką pinigų sumą ir to 
paties Times puslapiuose at
spausdino didelį garsinimą, 
perspausdindami ankstyves
nes geras recenzijas iš kitų' 
laikraščių. Bet galimas daly
kas, kad ta viena recenzija 
uždarys puikų veikalą, net 
kritikas yra priešingai nusi
statęs moterų menui ir femi
nizmo tendencijoms, kaip tai 
aišku iš kitų jo raštų. R. B.

Washington. — New Yorko 
demokratas kongresmanas 
Ted Weiss kongresinio komi
teto apklausinėjime kaltino 
federalinę vyriausybę, kad 
Amerikoje esanti geresnė si
stema rūpintis palaidais na
miniais gyvuliukais negu be
namiais žmonėmis. Paaiškė
jo, kad $8 milijonai, kurie 
kongreso buvo paskirti kari
nių patalpų pertvarkymui ci
viliniams reikalams, visiškai 
nepanaudoti dėl valdininkų 
nerangumo. Apskaičiuojama, 
kad Amerikoje yra apie trys 
milijonai benamių žmonių.
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LDS LODGE 1 
“50 YEAR PLUS 
MEMBERSHIP” 
SUNDAY 
BANQUET-DINNER

Lodge 1 cordially invites 
you, your friends and family, 
to attend a Banquet-Dinner 
to be held on Sunday, No
vember 25, 1984 — 2 P.M. 
at Liberty Hall, 102-02 Li
berty Ave., O^one Park, 
N. Y., at $10 a Dinner.

At this dinner we will be 
holding seventeen LDS 
Lodge 1 members that have 
been members of the LDS 
for fifty years or more. In 
addition we are inviting Hel
en Esker to participate. She 
is a Charter member of 
Lodge 1 and was a member 
of the Lodge for over 50 
years and just recently 
transferred to the newly 
formed Lodge in Middle
town.

Please let me know of 
your intentions on or prior to 
November 15, 1984.

Fraternally yours, 
Aldona Katinas

Banquet Committee Member 
88-19 74 Place

Woodhaven, N. Y. 11421 
Home Phone (718) 296-0706 
Bus. Phone (212) 530-1512

List of Honored Guests
Helen Esker 
Julia Anskis 
Adam Chepalis 
Bernice Kershulis 
Veronica Tamulynas 
Albina Waznys 
Eva Mizara 
Mary Dobinis 
Albert Dobinis 
Anna Klim 
Phyllis Barbara 
Paul Papievis 
Bronislova Papievis 
Antonette Buivydas 
Adam Stupur 
John Orman 
William Malin 
Anne Y akstis

SUSITARĖ DĖL
HONG KONG ATEITIES

Peking. — Kinijdš ir D. 
Britanijos atstovai uždėjo sa
vo inicialus ir paskelbė su
tarties tekstą, kuris rodo, 
jog gyvenimas toje buvusioje 
britų kolonijoje mažai kuo 
pasikeis ir 1997 m., kada 
Hong Kong sugrįš Kinijai.

Pagal susitarimą, Hong 
Kong taps specialia adminis
tracine zona su žymia auto
nomija, paliekančia kapitalis
tinę sistemą ir gyvenimo 
būdą dar penkiasdešimčiai 
metų po 1997 metų birželio 
30 d., kada pasibaigs D. 
Britanijos nuomojimo termi
nas.

Hong Kong tvarkysis po 
senovei savarankiškai, išsky
rus užsienio reikalus ir gyny
bą. Kinija laikysianti Hong 
Konge savo dalinius, ir jie 
nesikišią į civilinius reikalus. 
Bet teritorija vadinsis Hong 
Kong, China.

Hong Konge šiuo metu yra 
apie 5.5 milijono gyventojų. 
Nors Kinijos vadai ir labai 
užtikrina, kad mažai kas pa
sikeis, bet Hong Kong žmo
nės sunerimę ir nežino, ką 
daryti. Taiwano atstovai tuo 
tarpu skelbia, kad jie suteiks 
visokeriopą pagalbą kinams, 
norintiems persikelti gyventi 
Tai wane.

Peking. — Kinijos valsty
biniai archyvai, kurie Konfu
cijaus gimtinėje Qufu laiko 
apie dešimt tūkst. tomų me
džiagos, liečiančios Konfucijų 
ir jo palikonis, netrukus bus 
prieinami visiems kinų ir 
užsienio mokslininkams. Lig- 
šiol, daugiau kaip du tūkst. 
mėtų, ta medžiaga nebuvo 
prieinama. Konfucijus dabar 
oficialiai yra laikomas įžymiu 
kinų filosofu. Jis įteisino so
cialinė nelygybų, skirstyda
mas visuomeninės narius į 
valdžiai tarnaujančius privi
legijuotus intelektualus ir 
prastuolius.

Kenneth City, Fla.

VICTORAS REPECKA
Mirė rugsėjo 13

Velionis gyveno Kenneth 
City, o mirė Humana ligoni
nėje, St. Petersburg, sulau
kęs brandaus 93 metų am
žiaus.

Giliame liūdesyje liko mie
la žmona Millie, dukrelė Dia
na, žentas George Listewich. 
Worcester, Mass., brolis 
Steponas Lietuvoje, artima 
pusseserė Frances Mažylie- 
nė, Brooklyn, N. Y. ir kiti 
artimieji.

Pirmadienį, rugsėjo 17 R. 
Lee Williams šermeninėje 
Viktoro Repečkos karstas 
skendo gėlėse. Atsisveikinti 
su mielu draugu visiems lai
kams atsilankė artimieji, or
ganizacijų nariai ir asmeniški 
draugai.

Aldona Aleknienė atsisvei
kinimo kalboje apibūdino 
biografiją ir pavyzdingą 
nueitą gražų gyvenimo kelią. 
Užbaigė Seno Vinco poema 
“Paskutinis atsisveikinimas”.

Solistas Stasys Kuzmickas 
šermeninėje sudainavo neži
nomo autoriaus dainą ir kapi
nėse “Ko liūdi berželi”.

Palaidotas Memorial Park 
kapinėse mauzoliejume St. 
Petersburg. |

Velionis Viktoras Repečka 
gimė 1891 metais ūkininko 
šeimoje. Jis augo tarpe dvie
jų brolių. Motinai mirus tė
vas vedė antrą kartą. Tuo
met padidėjus šeimai buvo 
sunku verstis ir vyresnysis 
brolis. Petras emigravo į 
Ameriką. Vėliau ir Viktoras 
1911 metais atvyko pas brolį 
Petrą į Brooklyn, N. Y. Po 
kiek laiko persikėlė į Lowell, 
Mass. 1915 metais susipažino 
su Antose Švilpauskaite ir 
susituokė.

Viktoras 1924 metais Wor
cester, Mass. įsigijo avaly
nės parduotuvę ir per dauge
lį metų sėkmingai prekiavo, 
iki tapo pensininku. Tuomet 
persikėlė gyventi į Kenneth 
City, Floridą. Džiaugėsi nau
joje aplinkoje gražiai įsikūrę. 
Bet, deja, žmona sunkiai 
susirgo, ir 1965 metais mirė. 
Likus vienam teko sunkiai 
pergyventi sielvartą ir rū
pesčius.

Pagaliau 1966 metais Vik
toras sukūrė šeimos židinį su 
Millie Sabaliauskaite-Wilkin
son. Tuo laiku buvo stipri, 
aktyvi pažangi veikla St. 
Petersburge. Viktoras su 
Millie įsirašė į LLD 45 kp., 
Dainos Mylėtojų chorą ir 
vėliau susiorganizavo į “Lie
tuvių Vyresniųjų Piliečių 
klubą” ir aktyviai dalyvavo 
iki sveikata leido.

Velionis buvo draugiškas, 
malonaus charakterio ir su 
visais gražiai sugyveno.

Skaitė pažangiąją spaudą, 
“Laisvę” ir “Vilnį” ir finan
siškai juos parėmė.

Liūdna, kad mūsų tautie
čių eilės taip žymiai mažėja 
kuriuos priglaudžia šaltieji 
kapai. . .

Gili užuojauta visiems arti
miesiems. A. Aleknienė

Buenos Aires. — Vyriau
sybė pranešė, kad pragyve
nimo išlaidos Argentinoje 
per rugsėjo mėnesį padidėjo 
27.5 procentais, tuo pačiu 
pastūmėdamos bendrą inflia
cijos rodyklį iki 687.8 pro
cento.

Detroit,
Suradom klubietę

Detroito Lietuvių klubo ir 
Moterų Pažangos klubo narė 
Anna Kairaitis buvo pražu
vus. Jos visi ieškojo. Paga
liau sužinojome, jog sunkiai 
artritu sirgo ir tūlą laiką 
buvo ligoninėje. Vėliau apsi
gyveno pas savo dukrą Aldo
ną Janos. Ten vėl susirgo; iš 
nosies pasileido kraujas, ir ją 
reikėjo vėl nuvežt į Beau
mont ligoninę. Kadangi duk
tė gyvena viena ir dirba, o 
Anna Kairaitienė labai silp
na, tai reikėjo ją padėt į pri- 
vatišką kliniką. Dabar ji ran
dasi Bedford Villa Nursing 
Centre, 16240 West Twelve 
Mile Road, Southfield, Mi
chigan, 18 kambary. Kam
baryje telefono nėra. Būtų 
gerai, kad klubiečiai-klubie- 
tės ją aplankytų, o jei kas to 
negali, pasiųskite jai laiškelį į 
jos dukros namus: 16997 
Marguerite, Birmingham, 
Michigan 48009.

Mirė
Po ilgos ligos rugsėjo 15 d. 

mirė Charles Padelskas, su
laukęs 75 metų amžiaus. Bu
vo pašarvotas Martenson 
Funeral Home, Allen Park, 
Michigan. Laidotuvės įvyko 
rugsėjo 17 d. su bažnytinė
mis apeigomis, St. Frances 
Cabrini katalikų bažnyčioj. 
Palaidotas Holy Sepulchre 
kapinėse.

Po laidotuvių šeima daly
vius pakvietė pietų į Sweden 
House.

Velionis dideliame nuliūdi-

Michigan
me paliko savo mylimą žmo
ną Tillie; dukrą Donna 
Schneider ir jos vyrą Doug
las; du posūnius dvynukus 
Anthony ir Raymond Kachin 
(Kačenauskus) ir jų šeimas; 
septynis anūkus ir penkis 
proanūkius; taipgi savo bu
vusią žmoną Jean^Vainalavi- 
čienę. Velionis kilęs iš Prie 
nų valsčiaus; Tar. Lietuvoj 
liko aštuoni broliai ir viena 
sesutė. Velionis su žmona 
dainavo buvusiame Aido 
Chore Detroite ir Windsoro 
Kanados Vyrų chore.

Bandė įsilaužt
Ir vėl chuliganai bandė 

įsilaužt į Detroito Lietuvių 
klubą rugsėjo 20-21 d. bet šį 
kartą jiems nepasisekė. Nors 
aplaužė geležines grotas, bet 
į Klubą įeit galutinai nepasi
sekė. Galbūt kas nors juos 
nubaidė, o gal naujų geleži
nių grotų neįkando. Klubui 
vistiek, padarė nuostolių, 
nes reikėjo šaukt mechani
kus tas grotas pataisyti. Di
džiausia padėka priklauso 
Klubo trustistams Kęstučiui 
Gareliui ir klubiečiui Alfons 
Rye, kurie Klube praleido 
daug valandų, kol grotos 
buvo galutinai pataisytos.

_ a
Pavogė

Rugsėjo 14 d. vidury nak
ties chuliganai pavogė iš kie
mo vagonėlį ir namelį (truck 
ir camper). Su įvairiais prie
taisais jis buvo prie garažo 
kieme, o kiemas buvo užra
kintas ir už tvoros. Tik 
vidury nakties pasigirdo,

CARL PLACE, L. I.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo gyvenimo draugo

.! Vincento Kazlausko
Mirė 1961 m. spalio 25 d.

Gamta atskyrė jį nuo mūs, užgesindama jo 
gyvybės. žiburėlį. Mes likome giliame liūdesyje, iš 
kurio niekada neišeisime.

Jau suėjo 22 metai, kai jis ilsisi aukštame ‘ 
kalnelyje, apsuptame žaliais medeliais, papuošta
me baltais nekaltybės ženklais.

Prisimename jį su meile, pagarba ir su liūdesiu 
širdyje. Lai būna jam ramu ilsėtis.

ANNA KAZLAUSKIENĖ
Gyvenimo draugė
J Sūnus ir šeima

SHENANDOAH, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazimieras NaravasII

MIRĖ 

1982 m. vasario 19 d.
Jau du metai, kai iš mūsų tarpo atsiskyrė. Mes 

jo labai pasiilgome ir visados atsiminsim.

AGOTA NARAVAS-žmona

SHENANDOAH, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

George Slesser 
MIRĖ

1983 m. rugsėjo 24 d.
Mes jo labai pasiilgome ir jo niekad nepamirši

me. Jis visada bus mūsų širdyse.
Žmona—EVA 
Dukra—RITA 
Sesuo-AGOTA NARAVAS

kas tą troką uždegė ir smar
kiai per visą kiemą pasileido, 
išlauždami visą tvorą ir . . . 
nuvažiavo. Savininkai yra 
Albertas ir Albena Litvinai. 
Abu Litvinai sportininkai 
mėgsta žuvaut ir medžiot'' Jų 
namelis pilnas sportui reika
lingu prietaisų. Girdėjau, 
kad du žmonės suareštuoti, 
kai kas nors pakaukė policiją 
kai tiedu vyrai troką pjaus
tė, bet “namelio” dar nesura
do.

Buvo Floridoj
Rugpjūčio 4 d. Detroito 

Lietuvių klubo šeimininkai 
Patsy ir Mike Stunskas buvo 
nuvykę į Grand Haven, kur 
jų draugai Arnold ir Joyce 
Petkus bei jų dukros Alėnda 
ir Karin surengė prieš-vedy- 
binį balių. Suvažiavę vyrai 
buvo River Ranch, Baldwin, 
Michigan, o moterys baliavo- 
jo Bil Mar valgykloje. Balius 
buvo Anitai Giordano ir jos 
busimajam vyrui Eric Petkui. 
Rugsėjo 14 d. abu Stunskai 
nuskridė į Tampa, Floridą ir 
dalyvavo Eric Petkaus su 
Anita Giordano vestuvėse. 
Vestuvės buvo Nativity baž
nyčioj, Brandon, Florida, o 
vestuvių puota buvo Travel 
Lodge, Tampa, Floridoj. 
Stunskai laimingai grįžo na
mo patenkinti, sakė jų pasi
važinėjimas buvęs nepapras
tai linksmas.

Buvom^ Kanadoj
Alfons ir Jėan Vane (Vai- 

nalavičiai) tuiji gražų namą 
prie St. Clair ežero, Tecum
seh, Kanadoje. Per vasarą 
pas juos visuomet yra sve
čių. Rugpjūčio 12 d. linksmai 
popietę pas juos praleido 
detroitiečiai Anna Dimša, 
Alex ir Berija Skąluris bei 
Teofilė Masienė su dukra 
Stefanija.

Rugsėjo 29 d. pas Vainala- 
vičius vėl baliavojo Klubo 
iždininkė Birutė Vegeliūtė 
Jeske ir jūs pusbrolis Julius 
Rudys bei Teofilė Masienė su 
dukra. Abu Vainalavičiai jau 
ruoštasi mūsų šaltąjį kraštą 
palikt ir bagaigoj spalio mėn. 
važiuos į savo apartmentą 

’Miami Beach, Floridoj. Jie 
dabar praleidžia šešis mėne
sius Kanadoj — Michigane ir 
šėšius mėnesius Floridoj.

Alfons Vainalavičius per 
daug metų buvo Klubo pa
tarnautojas, ir tebėra Klubo 
narys. Linkime jiems gražių 
šiltų dienų Floridoj.

“Vilnies” Albumas
Ateinančiais metais laik

raštis “Vilnis” minės savo 
65-erių metų gimtadienį. Ta 
proga bus išleistas albumas, 
prisimenant visus praėjusius 
metus. Nors greitosioms, bet 
detroitiečiai sveikinimų su
dėjo sumoje $630.00 į tą 
albumą. Tai gražus, draugiš
kas detroitiečių elgesys. Da
bar visi lauksime albumo ir 
rengsimės vykti į Chicagą 
1985 metais birželio mėn. 
paminėt tą svarbų gimtadie
nį.

Klubo susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo 

mėnesinis susirinkimas įvyko 
rugsėjo 23 d. Dalyvavo gra
žus būrys narių. Po susirin
kimo buvo vaišės, kurias 
paruošė Antonette Garelis; 
tortus iškepė Patsy Stuns
kas. Virtuvėje darbavosi An
tonette Garelis, Estelle 
Smith ir Emma Rye. Tą 
dieną klubiętė Mary Norush 
baliavojo su draugėmis minė
dama savo gimtadienį rugsė
jo 20 d.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks sekmadienį, spa- 
lio-October 28 d. 10 vai. 
ryte.

Šešios-Dešimt metų
Detroito ' Lietuvių klubų 

rudens banketas įvyks spa- 
lio-October 28 d. 1 vai. po 
pietų Detroito Lietuvių klu
bo patalpose, 4114 W. Ver- 
nor Highway, Detroite, (tuo- 
jaus po Klubo mėnesinio su
sirinkimo). Tai bus nepa
prastas banketas, nes visi 

minėsime Klubo 60 metų 
gimtadienį. 1984 m. gruodžio 
mėn. bus 60 metų, kai Klu
bas buvo įsteigtas ir inkorpo
ruotas Michigan valstijoje. 
Taigi, tą šventę paminėsime 
Klubo rudens bankete, spa- 
lio-October 28 d. Ne tik 
Klubo šeimininkės ruošiasi 
su skaniais pietumis, bet po 
pietų — bus specialė progra
ma, kurią tvarko mūsų muzi
kė Estelle Smith. Bus kon
certas, muzika, dainos, šo
kiai. Klubo valdyba ruošiasi 
visus puikiai priimt ir pa
linksmint, kad visi tą didelę 
šventę, 60 metų Klubo gim
tadienį atsimintumėm. Visi 
klubiečiai, draugai, pažįsta
mi kanadiečiai ir Detroito 
lietuviai įsitėmykite ir visi 
renkitės į tą svarbų rudens 
banketą, spalio — October 
28 d. 1 vai. po pietų. Iki 
pasimatymo! Stefanija

BRIEFS
More than one-third of the 

babies delivered in New 
York City last year were 
born out of wedlock — three 
times the ratio of 20 years 
ago.

♦ * ♦
The State Health Depart

ment reports that there are 
at least 6,500 unlicensed doc
tors working in New York 
hospitals who may not be 
qualified to practice medi
cine.

* * ♦
Harold Egeln Jr. from 

Brooklyn, N. Y. writes in 
“Voice of the People” column 
in the Daily News:

“President Reagan’s off- 
the record crack about “out
lawing Russia forever” and 
bombing the Soviet Union is 
no joke. Some of the TV and 
radio stations suppressed his 
remarks, but thank God for 
the newspapers which pu
blished it. The remark comes 
from a man who has opposed 
every nuclear arms control 
treaty. He presides over the 
largest peacetime military 
buildup in our history. And 
with a push of his finger, 
Reagan, believing in Arma
geddon, can destroy us all

♦ * *
The Reagan administra

tion plans to spend more 
American tax dollars in Cen
tral America in the next five 
years than all previous U. S. 
governments have spent 
over 25 years. Dollars for 
reform? For racial justice? 
For peace?

In El Salvador, North 
American taxpayers can see 
their dollars at work in the 
burned villages of so-called 
“guerrilla sympathizers,” on 
the mangles bodies of death 
squad victims, or lining the 
Swiss bank accounts of one 
or another government offi
cials.

* * *
The children of addiction?

They say :
“Some are infants born to 

addicted mothers. Brought 
into the world as addicts 
themselves, they suffer the 
agony of drug withdrawal in 
their first weeks of life.

Antanas Bimba in Klaipėda at city’s panorama with official 
J. Gureckas in 1974.

Buvo sunegalavusi 
Nastė Buknienė

Lankydamasi New Yorko 
centre Nastė Buknienė stai
ga pasijuto blogai. Greitoji 
pagalba nuvežė į artimiausią 
Bellevue ligoninę, kurioj gy
dytojai tucn pat pagelbėjo. 
Keletą diedų pabuvusi ligoni
nėj parvyko namo, gydosi 
daktarų priežiūroj. /

Blackpool. — D. Britanijos 
opozicijos partija — darbie- 
čiai savo konvencijoje priė
mė rezoliucijas, pagal kurias, 
jei jie ateis į valdžią, bus 
pašalintos JAV branduolinės 
raketos ir išmontuotas D. 
Britanijos branduolinis arse
nalas. Šie nutarimai betgi 
neliečia D. Britanijos { kon
vencinio karinio ginklavimo
si.

Some are children who 
have been abandoned — by 
parents who love cocaine and 
heroin more. Some will be 
neglected, abused — even 
killed. And many will begin 
using and , dealing drugs 
themselves — the start of 
another lost generation.

They are the children of 
narcotics — innocent victims 
growing up in an environ
ment so steeped in drugs 
that using and selling narco
tics seems normal. 

♦ ♦ ♦
From Anthony Bimba’s 

Diary:
August 6, 1945
President Truman an

nounced the invention of 
atomic bomb. It is a world
shaking discovery. American 
science and industry had 
been working for it the last 3 
years. We have invested 2 
billion dollars. Hiroshima 
bombed. 9 sq. miles and 
60,000 lives lost with a single 
bomb.

August 8, 1945
Vacation is over, back to 

work. Went no place, spent 
my time golfing and fixing 
my car.u

The Soviet Union declared 
war on Japan.

The war must end soon.
Last night President Tru

man spoke. It was a good 
speech. He stressed the sig
nificance of the unity of Big 
Three.

August 12, 1945 _
Another false alarm about 

the end of the war.
The world is still waiting 

for the reply from Tokyo.
August 14, 1945
Tonight 7 P.M. Japan in

formed the Allies that she is 
surrendering!

President Truman pro
claimed two day holiday for 
federal employees.

General McArthur is ap
pointed the commander of 
Japan.

October 3, 1945
Got the passport! If the 

transportation can be ar
ranged, in a few days will be 
leaving for Lithuania. Ilse




