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Kas naujo 
Jungtinėse Tautose
• Saugumo Taryba 14 balsų 
pasmerkė Pietų Afrikos vy
riausybės aparteido politiką 
ir gyventojų persekiojimus 
bei suiminėjimus pastarųjų 
neramumų metu. Amerika 
balsavime susilaikė, ambasa
dorei Jeane Kirkpatrick aiš
kinant, kad rezoliucijos teks
tas esąs per griežtas.

Rezoliucijoje Saugumo Ta
ryba reikalavo, kad tuojau 
pat būtų panaikintas įstaty
mas, pagal kurį juodiesiems 
gyventojams leidžiama gy
venti tik atskiruose nuo bal
tųjų namuose ir kad būtų 
panaikintas draudimas veikti 
politinėms organizacijoms 
bei kad visi egzilai galėtų 
sugrįžti namo. Pietų Afrikos 
atstovas aiškino, kad toks 
Saugumo Tarybos nutarimas 
yra kišimasis į jo valstybės 
vidaus reikalus.

• Politinis ir Saugumo komi
tetas pradėjo diskutuoti nu
siginklavimo klausimus. Ta
rybų Sąjungos ambasadorius 
Oleg Trojanovski pateikė 
TSRS rezoliuciją dėl erdvės 
panaudojimo taikingiems 
tikslams ir kvietė tą punktą 
svarstyti nesujungus jo su 
kitokių nusiginklavimų rūši
mis. Jis kaltino JAV, kad jos 
bando erdvės nusiginklavimo 
klausimus maišyti su viduti
nio siekio raketų nusiginkla
vimu, svarstytu kitur anks
čiau. Dėl JAV kaltės tie 
pasitarimai Europoje buvo 
nutraukti.

• Jungtinių Tautų gen. sek
retorius Perez de Cuellar 
pasiuntė užuojautą D. Brita
nijos premjerei Margaret 
Thatcher ryšium su teroristų 
pasikėsinimu prieš jos ir jos 
vyriausybės narių gyvybę 
Brighton mieste, kai ten vy
ko jos partijos narių konfe
rencija. Gen. Sekretorius pa
brėžė, kad kaip tik prieš tokį 
ir panašų terorizmą jis yra 
pasisakęs savo metiniame 
pranešime apie pasaulinę pa
dėtį.

• Generalinės Asamblėjos 
sesijos prezidentas zambietis 
Paul Lusaka pasiuntė užuo
jautos telegramas šeimoms, 
kurių nariai žuvo ar sužeisti 
Pietų Afrikoje vykusių riau
šių metu. Jis pasisakė prieš 
policines Pietų Afrikos vy
riausybės priemones tram
dyti žmonių teisėtus reikala
vimus.

• Ekonominių ir finansinių 
reikalų komitete prasidėjo 
bendrosios diskusijos dėl 
ekonominio vystymosi ir 
bendradarbiavimo. World 
Food Council vykdomasis di
rektorius Maurice Williams, 
kalbėdamas apie bendrą 
tarptautinę padėtį, nurodė, 
kad, nepaisant, jog pasaulyje 
bendrai esama pakankamai 
maisto, šimtai milijonų žmo
nių vistiek badauja. Ypatin
gai pablogėjusi padėtis Afri
koje.

• Žinia, kad Pietų Afrikos 
kovotojui už žmogaus teises 
vyskupui Desmond Tutu su
teikta Nobelio taikos premi
ja, buvo sutikta dideliu dė
mesiu. Savo pasitenkinimą 
pareiškė JT gen. sekr. Perez 
de Cuellar, kuris laureatą 
pasveikino telegrama. Spe-

Manilos policija Filipinų sostinėje vaiko transporto 
darbuotojus, kurie, išėjo į streiką, protestuodami prieš 
gazolinio kainų pakėlimą. Gazolino galiono kaina nuo 
$1.55 pakelta iki $1.74. Streikuotojai tvirtina, kad šis kainų 

 

pakėlimas dar labiau didina infliaciją, kuri ir taip jau 
pasiekusi 60 procentų. Šį streiką remia ir visuomeninės 
grupės, ypač studentai ir bendrai jaunimas, kurie nepaten
kinti prez. Marches ekonomine politika. j

Nurodė Filipinų opozicijos 
vado žudikus

Manila. — Daugiau kaip 
pusantrų metų praslinkus 
nuo Filipinų opozicijos vado 
Benigno Aquino nužudymo 
šio miesto aerouoste, kai jis 
ką tik buvo sugrįžę^ iš užsie
nio, dabar paskelbti jo mir
ties investigacijos duome
nys.

Prezidento Marcos sudary
toji penkių asmenų komisija 
betgi nesutarė dėl vienintelio 
teksto: paskelbė net du.

Vieną tekstą paskelbė ke
turi tarėjai, kurie pareiškė, 
kad sąmoksle dalyvavę trys 
generolai, jų tarpe ir šalies 
vyriausias kariuomenės va
das Fabian Ver, ir kiti 23 
asmenys, iš kurių 22 karinin
kai ir vienas civilis.

Antras tekstas paskelbtas 
komisijos pirmininkės Cora
zon Agrava, kuri tvirtina, 
kad tik vienas generolas ir 
šeši karininkai buvo į są
mokslą įsivėlę. Prez. Mar
cos oficialiai priėmė iš jos 
pranešimą ir TV aparatams 
šviečiant pranešė, kad jis ati
duos tuos asmenis teismui. 
Tuo tarpu jie buvo patalpinti 
kariuomenės barakuose, kad 
nepabėgtų.

Komisijos pirmininkė, ne 

cialaus komiteto prieš apar- 
teidą pirmininkas Joseph 
Garba, Nigerijos atstovas, 
komiteto posėdyje plačiai nu
švietė laureato veiklą ir pa
brėžė, kad ši premija, pana
šiai kaip ir 1961 m. paskirtoji 
nacionalistų vadui Albertui 
Lutuli, reiškia tai, kad pa
saulis vis labiau įvertina Pie
tų Afrikos žmonių įnašą ko
voje už žmogaus teises.

• Ateinantiems šešiems mė
nesiams pratęstas mandatas 
Jungtinių Tautų kariuome
nės buvimui Libane. Nuo 
1978 ’ m. Libane, Saugumo 
Tarybos nutarimu, laikoma 
JT kariuomenė, kurią sudaro 
5,600 karių iš dešimties JT 
priklausančių valstybių. Ta
rybų Sąjunga ir'Ukraina ne
balsavo prieš, bet susilaikė, 
aiškindama, kad mandatas 
vis pratęsiamas, tačiau ta 
kariuomenė Libane nelabai 
ką gali nuveikti taikos reika
lui, kai pietinė Libano dalis 
vis dar tebėra Izraelio oku
puota.

Fabian 
įtakin- 
paties 

Tačiad

taip, kaip kiti komisijos nat
riai, žiūri į pagrindinius kal
tininkus. .Ji nuima kaltę nuo 
kariuomenės vado 
Ver, kuris yra pats 
giausių asmenų po 
prezidento Marcos.1 
nė viename, praneširrie neim
plikuojamas nei pats prezi
dentas Marcos, nei jo žmona 
Imelda.

Dabar laukiama, ką gi nau
jasis teismas parodys. Pra
džioje, kaip žinia, prez. Mar
cos ir kiti kaltino, kad komu
nistų agentas nužudęs Aqui
no.

Pradėjo puldinėti 
sukilėlių pozicijas

Osicala, Salvadoras. — 
Vos trejetui dienų praslinkus 
nuo istorinio susitikimo, ku
riame Salvadoro prezidentas 
Duarte ir sukilėlių vadai su
tarė pradėti derybas dėl civi
linio karo užbaigimo, to pa
ties prezidento Duarte žinio
je esanti kariuomenė jau 
pradėjo puldinėti sukilėlių 
pozicijas.

Kariuomenės vadas rytinė
je krašto dalyje pik. Domin
go Monterosa aiškina, kad 
nesančios pasirašytos’ karo 
paliaubos ir kad puolimai 
vykdomi, norint paimti į ne
laisvę sukilėlių vadus, kurie 
buvo atvykę į pasitarimus su 
prez. Du'arte La Paima mies
telyje.

Pirmuosius puolimo dali
nius, remiamus malūnspar
nių, palydėjo aukštieji Salva
doro vadai, su kuriais buvo 
ir JAV kariniai patarėjai.

Vėliau sukilėlių radijas 
“Venceremos” paskelbė, kad 
jų daliniui pavyko pašauti 
malūnsparnį, kuriuo keliavo 
Salvadoro armijos vadas 
Monterrosa ir trys kiti aukš
ti kariuomenės pareigūnai. 
Kartu žuvo 14 žmonių. Pik. 
Monterrosa buvo laikomas 
vienu labiausiai veikliausių 
vadų kovose su sukilėliais.

Harare, Zimbabwe.
Zimbabvės opozicijos vadas 
Joshua Nkomo, savo laiku 
buvęs sąjungininkas su 
premjeru Robertu Mugabe, 
savo partijos kongrese ap
kaltino pastarąjį dėl politinio 
teroro. (

Protestai pries 
branduolinius 
ginklus

New York. — Nelyginant 
susitarę su japonais, new- 
yorkiečiai čia spalio 20 d. 
protestavo dėl. kovos laivo 
Iowa “geros valios” apsilan
kymo šiame uoste. Pro
testuota ne tik dėl laivo, 
kuris jau vežiojasi ar vežiosis 
branduolinius ginklus, bet ir 
dar dėl to, kad Staten Island 
numatoma įsteigti nuolatinę 
karo laivyno bazę.

Iš Tokyo gautomis žinio
mis, kaip rašė kjtą dieną 
New Yorko spauda\ tenai 
prieš branduolinius gmklus 
spalio 21 d. vyko demonstra
cijos ir jose dalyvavo 16 
tūkst. žmonių. Tą dieną de
monstracijos vyko ir visoje 
Japonijoje, nes tai buvo me
tinis Tarptautinės dienos 
prieš karą atžymėjimas. Toji 
diena pradėta minėti tuojau 
pat, kai Vietnamo karo metu 
JAV suintensyvįno Siaurės 
Vietnamo bombardavimą.

Tokyo mieste demonstran
tai pasisakė už branduolinį 
nusiginklavimą ir reikalavo, 
kad Japonija nutrauktų sau
gumo sutartį su JAV. Yoko
suka uoste, kur stovi JAV 
7-asis laivynas, demonstraci
jos dalyviai mitinge priėmė 
kreipimąsi į JAV ir TSRS 
susitarti dėl branduolinio nu
siginklavimo ir nešiojo plaka
tus, pasisakančius prieš JAV 
planus karo laivus apginkluo
ti Tomahawk branduolinėmis 
raketomis.

London . — Britų laikraš
tis “Sunday Times” pravedė 
apklausinėjimą tarp mokslei
vių, kaip jie galvoja apie 
branduolinį karą. Iš 561 ap
klaustųjų, 91 procentas atsa
kė, kad jie nemano, jog 
kokia nors gyvybė galėtų iš
liktų Bendrai vaikai aiškino, 
kad jiems atrodo, kad pasau
lio vyriausybės mažai rūpi
nasi branduolinio karo išven
gimu. 4

Boston. — Dviejų univer
sitetų — University of North 
Caroling University of Wa- 
shinton — specialistų bend
rai parengta studija tvirtina, 
kad žmonės, kurie reguliariai 
gimnastkuojasi, turi daugiau 
šansų išvengti širdies smū
gio.

Walter Mondale, demokratų partijos kandidatas į JAV 
prezidentus, pastaruoju metu vis daugiau gaunantis JAV 
rinkėjų dėmesio, nei prieš debatus su prez. Reaganu, 
visuose savo susitikimuose su žmonėmis, kaskart labiau 
pabrėžia prez. Reagano netinkamą vidaus ir užsjenio 
politiką.
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GERAS ŽENKLAS AFRIKOS ŽMONĖMS
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Nobeliotaikos laureatas Desmond Tutu savo žmonių entuziastingai pasitinkamas 
Johannesburgo aerouoste, kai jis sugrįžo iš New Yorko su žinia, jog laimėjo Nobelio 
premiją.

Johannesburg. — Iš New 
Yorko sugrįžęs vyskupas 
Desmond Tutu, kuris laimėjo 
šių metų Nobelio taikos pre
miją, čia buvo entuziastingai 
sutiktas savo parapijiečių. 
Kalbėdž'mas jiems po pamal
dų bažnyčioje, pabrėžė, kad 
šitą premiją jis gavo ne už 
kokius nors savo nuopelnus, 
bet tai esąs atžymėjimas vi
siems didvyriams, herojiškai 
kovojantiems už savo žmo
giškąsias teises. Jam bekal
bant, lauke prasidėjo audra, 
ir perkūnas trankėsi, o klau-’ 
sytojai1 bažnyčioje juokėsi ir 
plojo, nes perkūno garsai — 
jiems reiškė gerą ženklą.

Spaudos konferencijoje 
Nobelio laureatas Tutu iš 
naujo kvietė Pretorijos vy
riausybę pradėti pasitarimus 
su juodaisiais, nes priešingu 
atveju — būsiąs kraujo 
praliejimas.

Jis kaltino prez. Reagano 
politiką, tardamas, kad Afri
kos juodieji mato, kaip JAV 
kooperuoja su Pretorijos 
režimu ir tuo pačiu jam 
padeda ir toliau būti nesutai
komu.

Jis pabrėžė, kad Afrikos 
žmonės aukštai vertina Ame
riką, bet kad pažadai teisin- 

gai išspręsti Namibijos ne
priklausomybės klausimui 
nesą vykdomi.

Pretorijos valdžia neko
mentavo fakto, kad vysku
pas Tutu gavo Nobelio taikos 
premiją, bet beveik tuo pa
čiu laiku kreipė dėmesį į tai, 
kad jau sudaryti parlamento 
rūmai, kuriuose atstovauja
mi Azijos kilmės ir mišrių 
rasių gyventojai. Tai turėjo 
liudyti, kad ji eina prie 
pakeitimų. Tačiau juodieji 
gyventojai, kurie sudaro 
daugumą, vis dar negali bal
suoti bei neturi jokių kitų 
pilietiškų teisių.

Beveik tuo pačiu metu, kai

Keletas

Opozicija sudarė 
naujų partiją

Newz Delhi
Indijos opozicijos partijų su
sijungė ir Retina pradėti 
veiklą, kad ateinančių visuo
tinių rinkimų metu nurungtų 
dabartinės premjerės Indiros 
Gandhi Kongreso partiją.

Socialdemokratų partijos 
vadas H. N. Bahuguna spau
dai pareiškė, kad naujajai 
koalicijai vadovaus buvęs 
premjeras Charan Singh. “Ši 
koalicija reiškia, — sakė Ba
huguna, — kad Indira neteks 
Hindi kalba kalbančiųjų pilie
čių, kurių tarpe mūsų koali
cija yra populiari, ir tokiu 
būdu pralaimės rinkimus”.

Vadinamoji “Hindi juosta” 
apjungia keturias šiaurines 
valstijas: Haryana, Utar 
Pradesh, Madhya Pradesh ir 
Bihar. Kartu paėmus, tos 
valstijos gali laimėti 189 vie
tas parlamento žemuosiuose 
rūmuose. Viso ten yra 544 
vietos.

Naujoji koalicija žada su
skaldyti stambiuosius ūkius į 
mažesnius, duoti žemės be
žemiams, padidinti viešųjų 
darbų, sumažinti sunkiosios 
pramonės gamybą kitų ga
mybos šakų naudai.

Hong Kong. — Beveik fris 
dienas užtruko šios britų ko
lonijos legislatorių tarybos 
posėdžiai. Užbaigta sutarimu 
patvirtinti Kinijos — D. Bri
tanijos sutartį dėl kolonijos 
ateities. Pagal ją 1997 m. 
Hong Kong sugrįš Kinijai.

vysk. Tutu kalbėjo vienoje 
miesto dalyje, kitoje dalyje 
bombos susprogdino tris tuš
čius autobusus, padaryda
mos apie $120 tūkst. nuosto
lių; Tai buvo tęsinys jau 
antrą mėnesį trunkančių ne
ramumų, kilusių dėl juodųjų 
nepasitenkinimo pakėlus bu-' 
tų nuomas. Jau apie 80 as
menų, jų tarpe ir keletas 
baltųjų, buvo žuvę. Bendrai 
šių riaušių priežastimi yra 
bendras gyventojų nepasi
tenkinimas aparteido politi
ka, kas reiškia rasinę separą- 
ciją, rezervuojant politinę jė
gą, geresnius darbus ir bu
tus baltiesiems.

o

Taika tarp 
Argentinos ir Čilės

Vatikanas. — Mažame 
16-ojo šimtmečio pastate, 
esančiame už šv. Petro bazi
likos, tarpininkaujant Vati
kano diplomatams, Argenti
nos ir Čilės atstovai pasirašė 
sutartį, kuri netrukus bus 
paskelbta tų šalių sostinėse 
Buenos Aires ir Santiago. 
Sutartis liečia seną disputą 
dėl Beagle kanalo ir jame 
esančių trijų mažų salų — 
pietiniame Pietų Amerikos 
žemyno smailgalyje. Salose 
gyvena Čilės galvijų auginto
jai, o jas saugo Argentinos 
torpediniai laivai. Kanalas 
yra 150 mylių ilgio ir 3-8 
mylių pločio.

Pagal sutartį salos atiten
ka Čilei ir jai taip pat tenka 
Pacifiko vandenų kontrolė, 
kai tuo tarpu Argentina kon
troliuos Atlanto vandenis ir 
paties kanalo vandenis.Gin
čai dėl to kanalo ir salų vos 
neprivedė 1978 m. prie karo 
tarp Argentinos ir Čilės.

Washington. — Pereitą sa
vaitę 23 Romos katalikų vys
kupai išleistajame pareiški
me nurodo, kad ateinančių 
rinkimų metu svarbesnis 
esąs branduolinio nusiginkla
vimo klausimas, nei reikalas 
priešintis prieš abortus, kaip 
kai kurie, o ypač New Yorko 
arkivyskupas pabrėžia. To
dėl jie ir pataria, kad katali
kai turėtų pabalsuoti už tuos 
kandidatus, kurie gina taikos 
reikalą.

t
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Nikaragva pavojuje
Nikaragvos vadas Daniel Ortega, kalbėdamas Jungtinių 

Tautų Generalinėje asamblėjoje, visam pasauliui atvirai 
paskelbė, kad jo šalis yra įsitikinusi, jog dar prieš rinkimus 
Amerikos karinės jėgos praves plačią intervenciją į 
Nikaragvą ir bandys nuversti tenykštę liaudiškąją valdžią. 
Intervencija, sakė Ortega, nebus pravesta pilnai atvirai 
kaip JAV militarinė akcija — greičiausiai bus išprovokuoti 
susidūrimai Hondūro pasienyje. Bus paskelbta, kad 
Nikaragva pažeidė Hondūro suverenumą, JAV įsivels su 
savo aviacija ir kariniu laivynu būk tai “Hondūro 
prašomos” ir taip toliau . . .

Tuo tarpu keturios Lotynų Amerikos valstybės, kurios 
sudaro taip vadinamą Contadoros grupę, paskelbė planą, 
kaip užtikrinti taiką Centralinėje Amerikoje: visi iš visur 
ištraukia intervencines jėgas, visi sutinka nesimaišyti į 
kaimyninių šalių reikalus, visi gerbia savo kaimynų 
suverenumą. Nikaragva tas sąlygas priėmė. Keturios 
Contadoras grupės šalys: Meksika, Kolombija, Panama ir 
Venezuela, pareiškė, kad jos yra Nikaragvos atsiliepimu 
patenkintos. Bet JAV plano nepriėmė. Manoma, kad 
Pentagono militaristai, Reaganas ir jo karo reikalų 
sekretorius Weinberger norėtų užbėgti už akių Contadoro 
grupei ir apsidirbti su Nikaragvos valdžia, nelaukiant kitų 
Lotynų Amerikos šalių solidarizavimosi su Contadoros 
grupės planu.

Pavojus .liaudiškai Nikaragvai didėja ir tuomi didėja 
pavojus taikai bendrai.

Taikos akcija Vokietijoje
Vykstant kariniams manevrams Vakarų Vokietijoje, 

gausingos jaunų vokiečių demonstrantų grupės spietėsi 
prie stovyklų ir visokiais būdais bandė reikšti savo 
pasipriešinimą Amerikos ir Vakarų Vokietijos imperializmų 
santarvei. Ypatingai smalkios demonstracijos vyko Hesse 
valstijoje, kur koncentruojasi didžiausios vokiečių Bundes- 
wehro stovyklos ir bazės.

Demonstracijoms vykstant, komanduojantis amerikietis 
generolas Hesses valstijos teritorijoje arogantiškai iš 
vokiečių pareikalavo, kad jis “anarchistus” suvaldytų. Tas 
įerzino net koncervatyvius vokiečius, ir vidaus reikalų 
ministras krikščionis demokratas pareiškė, kad “Mes patys 

[spręsime, kokius protestus mes galime toleruoti ir kokių 
ne”. / ;

Iš visų Vakarų Europos šalių Vakarų Vokietijos taikos 
judėjimas stipriausias. Priežastis gan paprasta: jokia 
Europos šalis nėra tokiame tiesioginiame pavojuje, kaip 
Vokietija. Branduoliniam karui prasidėjus, Vokietijos 
miestai ir kaimai būtų beveik nušluoti nuo žemės 
paviršiaus. Kiekvienas Vokietijos gyvęntojas žino, kad jų 
gyvenimo ilgis yra “Krieg plus eins”, kas reiškia “Karas 
plus vienas” kitaip sakant, jie gyvens po karo pradžios tik 
vieną dieną.

Nestebėtina, ka<j taip galvodami Vokietijos žmonės, 
kokių politinių nusistatymų jie bebūtų, mirtinai bijo karo.

Kaip Nixon o laikais ....
Per savo paskutinę priešrinkiminę kampaniją preziden

tas Nixon ir jo štabas buvo suorganizavę gan plačią 
organizaciją, kurios užduotis buvo daryti visokias kliūtis 
demokratų mitinguose. Ta grupė pačiame Baltajame name 
buvo žinoma kaip “the dirty tricks group”, — kitaip sa
kant — “purvinų štukų grupė”. Buvo naudota visokių 
metodų: purvinštukininkaį^leido klastotus lapelius, kurie 
neva buvo leidžiami demokratų, bet kuriuose turinys buvo 
ultra kairus. Pietinėse valstijose buvo skleidžiami anoni
miški lapeliai, kurie vaizdavo demokratų kandidatus kaip 
maišytų rasių žmones, šnibšdant, kad jie turi ' “juodo 
kraujo”. Demokratų mitinguose įsiterpdavo ■ specialiai 
atsiųsti republikonų agentai, kurie persistatę demokratais, 
rėžė visokias beprasmiškas kalbas. Kai kurie demokratų 
priešrinkiminiai mitingai iš viso būdavo triukšmo kėlimu 
suardyti. ,

Pasirodo, kad republikonų partijos ultradešinjės organiza
cijos, Reagano palaiminimu, praveda panašius ardančius 
veikslus prieš Mondale ir Ferraro; Monda|e spaudos 
konferencijoje Washingtone pareiškė, kad jis atvirai 
kreipėsi į prezidentą Reagan, kad jis savo “nešvarius 

. Štukorius” suvaldytų. Jis reikalavo, kad Reaganas viešai 
pasmerktų tuos ultra dešinius savo partijos veikėjus, kurie 
tą akciją organizuoja. Bet Reaganas • iki šiol 
nepadarė, ir jis net neatsakė į Mondale kreipimąsi.

nieko

Teologas Romoje ... J
Romoje neseniai viešėjo pagarsėjęs Brazilijos katalikų 

teologas Leonardo Boff, kuris laikosi nuomonės, kad 
vyriausias žmonijos priešas yra kapitalizmas. Boff į Romą 
nuvyko matytis su Italijos teologais, bet Vatikanas bandė jį 
izoliuoti. Visgi, jis susitiko su daugeliu ir dalyvavo 
diskusijose. Boff norėjo išreikšti savo nuomones Vatikano 
organe “Osservatore Romano”, bet tas laikraštis atsisakė 
jo mintis spausdinti. Bet jo nuomonės visvien buvo plačiai 
girdėtos. Komunistų organas “L’Unita” atspausdino su juo 
ilgą interviu, o laikraštis “Paese Sera” išsamų straipsnį.

Leonardo Boff tarp kitko sakė:
“Nereikia pamiršti, kad didysis pavojus Brazilijoje yra ne 

iš marksizmo pusės, o iš kapitalizmo. Mano šalyje penki

O LITUANISTIKA’ 
TURTĖJĄ VILNIUJE

Sykį pasakojome apie ^už
sienio lietuvių, o taip pat 
išeiviškai temai skirtas kny
gas, kurias žada 1985 metais 
išleisti Vilniaus leidyklos. 
Dabar pasidomėkime, kuo 
dar praturtės leidyklų dėka 
kitąmet lituanistika.

“Mokslo” leidykla, greta 
M. Gimbutienės knygos 
“Baltai priešistoriniais lai
kais”, išleis ir kitų istorijos 
temos veikalų. R. Kulikaus
kienė ir M. Miliuvienė para
šė monografiją — “Lietuvių 
valstiečių drabužiai XVIII- 
XX a.” Joje, beje, lyginami 
lietuvių ir kaimyninių tautų 
drabužiai, atskleidžiami ben
drumai ir savitumai. R. Ri
mantienės knyga — “Ak
mens amžius Lituvoje (IX 
tūkstantmetis p.m.e.-II 
tūkstantmetis p.m.e.)”. Be
je, pastarųjų dviejų knygų 
buvo laukta šiemet, bet jų 
parašymas užtruko ilgiau. B. 
Dundulis parašė dar vieną 
knygą senovės lietuvių isto
rijos tema —“Lietuvos kovos 
dėl Baltijos jūros”.

“Lietuvos mokslo pamink
lų” serijoje —“T. Grotus — 
pirmasis Lietuvos fiziochemi- 
kas” — atskleidžiama Teodo
ro Grotaus gyvenimas ir 
veikla. Knyga leidžiama 
mokslininko gimimo 
200-osioms metinėms.

Išeis naujo “Lietuvos TSR 
istorijos” dvitomio pirmasis 
tomas.

Filologijos mokslų knygų 
tarpe — J. Jurkšto ‘^Vilniaus 
vietovardžiai” ir A. Kučinai- 
tės “Lietuvių kalbos etike
tas”, kurios išeis “Kalba ir 
žmonės” knygelių serijoje. 
Storą leidinį sudarys “Jono 
Jablonskio laiškai”, kurį pa
rengė A. Piročkinas, vienas 
iš pagrindinių šiuolaikinių J. 
Jablonskio gyvenimo ir veik
los tyrinėtojų. •
' Sukanka 500 metų nuo 
lietuvių raštijos pradininko 
Stanislovo Rapalionio ; gimi
mo, “Lietuvos mokslo pa
minklų” serijoje^išleidžiamas 
veikalas “Stanislavas Rapa
lionis”, kurį sudarė F. Ul- 
činskaitė ir J. Tumelis. Kaip 
nurodoma informacijoje apie 
knygą, “S. Rapalionio veik
los ir gyvenamosios aplinkos 
analizė teikia naujų faktų 
lietuvių literatūros ir kultū
ros istorikams”.

Tarp žodynų atkreipia dė
mesį kapitalinis veikalas, 
“pirmasis baltų kalbotyro
je” — “Lietuvių pavardžių 
žodynas. A-K”. Jo apimtis — 
65 lankai. Šios didžiulės kny
gos atsakingasis redakto
rius — A. Vanagas. Išeis 
taip pat V. Vitkausko “Lietu-

vių kalbos tarties” žodynas, 
kuriame pateikiama apie 25 
tūkstančiai bendrinėje lietu
vių kalboje vartojamų žo
džių. K. Vosylytė sudarė 
didžiulį, 50 lankų apimties, 
“Lietuvių kalbos palyginimų 
žodyną”. J. Palionis pateikia 
leidyklai "Kalbotyros pama
tus” — vadovėlį, kuris pirmą 
kartą grindžtamSis lietuvių 
kalbos faktais ir pritaikytas 
nacionalinei mokyklai.

Tai iš tikro įspūdingas ver
tingų lietuvių kalbotyros vei
kalų sąrašas!

T. Adomonis ir K. Cerbu- 
lėnas yra “Lietuvos TSR 
meno istorijos” I dalies auto
riai. Gausiai iliustruota kny
ga apžvelgia Lietuvos meno 
raidą iki 1795 metų.;

“Vagos” leidykla.‘‘Lituanis- 
tinės bibliotekos” serijoje lei
džia reikšmingą XVI a. isto
rinį šaltinį “Dusburgo kroni
ką”, kurią parengė R. Batū
ra. “Versmių” serijoje numa
tytas poeto M. Gustaičio 
(1870-1927) raštų rinkinys 
“Sielos akordai 
anksčiau, negu numatyta — 
jau šiemet. Kita “Versmių” 
serijos knyga — “Lietuvių 
sonetai”. Daugiatomio lietu
vių liaudies dainyno trečiasis 
tomas — “Karinės-istorinės 
dainos”. Kitąmet išeis jų 
pirma knyga. M. Slančiausko 
bendradarbių ir talkininkų 
surinkta pasakojamoji tauto
saka sudarys knygą “Šiaurės 
Lietuvos sėkmės ir pasakos”.

Lituanistinę biblioteką 
praturtins kitais metais ir 
svarbūs lietuvių literatūros 
istorijos bei mokslo darbai, 
mūsų rašytojams skirtos mo
nografijos ir kita literatūra.

“Minties” leidyklos planuo- 
Lietuvos TSR biblio-

• v • įseis

se 
grafijos” II tomo I knyga 
apims daugiau kaip 4 tūks
tančius spausdinių, pasiro
džiusių Lietuvoje 1862-1904 
m. (raidės: A-P). Kaip žinia, 
pirmasis tomas išėjo 1969 
metais. Knygas ruošia Lietu
vos TSR Knygų rūmai.

Vladas Kaunietis

Smerkia JAV politiką
Maskva. — Čia tris dienas 

viešėjo Sirijos prezidentas 
Hafez al-Assad. Išleistajame 
komunikate pabrėžiama, kad 
abi pusės aptarė bendrą pa
saulinę padėtį, o ypatingai 
Artimuosiuose Rytuose ir 
griežtai pasmerkė Amerikos 
politiką tame regione. Ypa
tingai smerkiama teroriz
mas, provokacijos ir spaudi
mas, kurių imasi Izraelis ir 
JAV prieš Libaną.

nuošimčiai gyventojų kontroliuoja du trečdaliu šalies turto. 
Marksas padėjo mums suprasti kapitalistinės eksploataci
jos procesą.” j 1 .

Teologas Boff nesidrovėjo išreikšti ir savo nuomonės apie 
Vatikaną. Vatikanas, sakė jis, pasitenkina bendromis 
frazėmis apie dorovę, teisingumą ir t. t. bet neužima 
pozicijų pačiais svarbiausiais socialiniais klausimais. Boff 

, primerta? kad jo nuomonės nėra mažumos. Lotynų 
Amerikos katalikų tarpe, kad Brazilijos, Argentinos, 
Nikaragvos, Kolombijos, Čilės ir kitų Lotynų Amerikos 
kraštų katalikų dvasiškių ir teologų tarpe yra geras 
nuošimtis simpatizuojančių marksizmui, o, jeigu ir ne 
marksizmuį, kaip filosofijai, tai bent socialistinėms idėjoms.

k {

Šamiras ir Gromyka
New Yorke įvyko gan stebinantis susitikimas: Izraelio 

užsienio reikalų ministras Šamir apsilankė Tarybų Sąjum 
gos delegacijos būstinėje ir tarėsi su TSRS užsienio reikalų 
ministru Gromyka. Šamiras, kaip žinia, iki visaii neseniai 
buvo Izraelio premjeru.

Pranešta, kad neprieita prie jokio susitarimd. Visgi, 
spauda reiškė nusistebėjimą, kad tas susitikimas iš viso 
įvyko. Kaip žinia, Izraelis ir Tarybų Sąjunga neturi 
diplomatinių santykių ir bendrai nusistatę dianietriškai 
priešingose pozicijose beveik visais pasaulinės politikos 
klausimais. Apart to, Šamiras priklauso prie kraštutiniai 
dešinės Izraelio partijos’, Likud, kuri griežtai antitarybinė. 
Bet, matyti, kad abi pusi norėjo bent Žinoti, kokia kitų 
galvosena. Gromyka, sakoma, įspėjo Šamirą, kad Arti
muose Rytuose negali būti taikos, kol visos didžiosios 
valstybės nebus įtrauktos į taikos procesą. Šamiras 
atsakęs, kad Izraelis pasitiki JAV tarpininkavimu. Prie to 
ir sustota.
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Rudens peizažas

Tarybų Sąjungos yadovas Černenka 
atsako į “Washington Post” 

laikraščio korespondento klausinius
Amerikos laikraščio ,,Va- 

šington post" biuro Maskvo
je vadovas D. Doderis krei
pėsi j K. Černenką, prašyda
mas atsakyti į klausimus, 
liečiančius Tarybų Sąjungos 
ir Amerikos santykius — te
mą, kaip nurodoma šiame 
kreipimesi, jaudinančią ne 
tik „Vašington post" skaity
tojus, bet ir milijonus viso 
pasaulio žmonių.

Pateikiami K. Černenkos 
atsakymai.

Klausimas. Prezidentas Rei
ganas pasakė, kad JAV pasi
rengusios atnaujinti dialogą 
su Tarybų Sąjunga dauge
liu klausimų, įskaitant gink
luotės kontrolę. Kaip Tarybų 
Sąjunga žiūri į prezidento 
Reigano pareikštą pasirengi
mą vesti derybas?

Atsakymas. Žodžių apie 
Amerikos administracijos pa
sirengimą vesti derybas mes 
girdėjome ir 'anksčiau, bet 
jų nė karto nepatvirtino 
realūs darbai, kurie rodytų, 

- kad tikrai norima teisingu 
ir savitarpiškai priimtinu pa
grindu susitarti nors vienu 
esminiu mūsų santykių klau
simu — ypač dėl ginkluotės 
apribojimo ir karo pavojaus 
sumažinimo.

O mūsų konkretūs pasiū
lymai kiekvieną kartą atsi
mušdavo į akliną sieną. Pa
teiksiu pavyzdžių.

Taip buvo šių metų kovo 
mėnesį, kai mes suminėjo
me visą kompleksą proble
mų. Susitarimas dėl jų arba 
nors dėl kai kurių iš jų bū
tų reailus poslinkis tiek Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
santykiuose, tiek visoje tarp
tautinėje padėtyje. Bet atsa
kyti į mūsų pasiūlymus buvo 
tiesiog vengiama.

Taip buvo birželio mėnesį, 
kai mes pasiūlėme susitarti 
dėl kelio užkirtimo kosminės 
erdvės militarizavimui. Tą 
kartą mums buvo atsakyta, 
bet kuo? Buvo mėginama 
pakeisti patį derybų objek
tą, pasiūlyta svarstyti klau
simus, liečiančius branduoli
nį ginklą, tai yra tuos klau
simus, dėl kurių derybos 
anksčiau vyko Ženevoje, bet 
jas sužlugdė pačios Jungti
nės Valstijos.. Kartu JAV 
ne tik atsisakė pašalinti kliū
tis, kurias sudarė naujų Ame
rikos raketų dislokavimu 
Vakarų Europoje, bet ir to
liau jas dislokuoja.

O kaip yra su kosmosu? 
Mums buvo siūloma ne už
kirsti kelią ten ginklavimo
si varžyboms, o parengti 
tam tikras tokių varžybų tai
sykles, iš esmės i jas legali
zuoti. Su tuo, suprantama, 
mes negalime sutikti. Mūsų 
tikslas — tikrai taikus kos
mosas, ir mes šio tikslo at-, 
kakliai sieksime.'

Tokie faktai.
Dcfbar apie Jūsų minėtą

prezidento Reigano pareiški
mą. Jeigu tai, ką preziden
tas pasakė apie pasirengimą 
deryboms, yra ne šiaip tak
tinis manevras, tai noriu pa
reikšti, kad dėl Tarybų Są
jungos kliūčių nebus. Rim
toms, dalykiškoms deryboms 
mes visada, buvome pasiren
gę ir ne kartą apie tai esa
me pareiškę.

Mes pasirengę pradėti de
rybas, kad būtų parengtas ir 
sudarytas susitarimas dėl 
kelio užkirtimo kosmoso mi
litarizavimui, visiškai atsisa
kyta priešpalydovinių siste
mų, kartu siūlydami įvesti 
nuo derybų pradžios savitar- 
pišką kosminės ginkluotės 
bandymų įr dislokavimo mo
ratoriumą. Kaip tik taip mes 
formulavome savo pasiūlymą 
nuo pat pradžios. Savo žodį 
turi tarti Vašingtonas.

Tebegalioja ir Tarybų Są
jungos pasiūlymas, ' kad 
branduolinės valstybės įšal
dytų visą jų turimą bran
duolinę ginkluotę kiekybiš
kai ir kokybiškai. Susita
rimas šiuo klausimu reikš
tų turimų branduolinių ar
senalų visų komponentų, 
įskaitant gabęnimo priemo
nes ir branduolinius šaud
menis, didinimo savitarpišką 
nutraukimą. Tuo būtų su
stabdytos branduolinio gink
lavimosi/1 varžybos. Tai žy
miai palengvintų sudaryti 
tolesnius susitarimus dėl to
kios ginkluotes sumažinimo 
ir visiško jos likvidavimo. 
Baltuosiuose rūmuose tebėra 
mūsų oficialus pasiūlymas, 
kad TSRS ir JAV pirmiausia 
susitartų tarp;, savęs dėl sa
vo branduolinės ginkluotės 
įšaldymo ir tuo būdu duotų 
pavyzdį kitoms branduoli
nėms valstybėms.

Yra reali galimybė iki ga
lo parengti susitarimą dėl 
visiško ir visuotinio bran
duolinio ginklo bandymų už
draudimo. Jeigu nebus tokių 
bandymų, vadinasi, nebus to
bulinamas šis ginklas, bran
duolinio ginklavimosi varžy
bos bus sustabdytos. JAV ir 
čia galėtų darbais įrodyti, 
kad jų pareiškimai apie bū
tinumą apriboti branduolinę 
ginkluotę yra nuoširdūs. Tai 
jos gali įrodyti taip pat Ta
rybų Sąjungos ir Amerikos 
sutarčių dėl požeminių bran
duolinių sprogdinimų ratifi
kavimu. Šios sutartys buvo 
pasirašytos dar 1974 ir 1976 
metais. Kaip tik ratifikavimu, 
o ne stebėtojų, kurie objek
tyviai fiksuotų pačius sprog
dinimus, kvietimu, apie ką 
kalba Amerikos atstovai.

Tarybų Sąjunga ne kartą 
ragino Vašingtoną pasekti 
mūsų pavyzdžiu ir įsiparei
goti, kad jis pirmasis nepa
naudos branduolinio ginklo. 
Kiekvieną kartą iš ten pasi
girsdavo „ne". Įsivaizduoki
me priešingą situaciją: JAV

komponentų,

i.

įsipareigoja pirmosios nepa
naudoti branduolinio ginklo 
ir ragina mus pasielgti taip 
pat, o mes sakome „ne", tai 
neatitinka mūsų interesų, 
mes pasiliekame teisę į pir
mąjį branduolinį smūgį. Ką 
tada žmonės Jungtinėse 
Amerikos Valstijose pagal
votų apie mūsų ketinimus? 
Dviejų nuomonių šiuo klau
simų būti negali.

Aš paminėjau kelis aktua
liausius klausimus, liečian
čius ginklavimosi varžybų 
nutraukimą, saugumo stipri
nimą. Yra ir kitų svarbių 
klausimų, kurie, aš manau, 
gerai žinomi prezidentui. Vi
sus juos būtina išspręsti ir 
tam reikia konkrečių pastan
gų. Žodžiai apie pasiryžimą 
vesti derybas, neparemti 
praktiniais darbais, lieka tik 
žodžiais. 9

Manau, Jcad tai, ką aš pa
sakiau, Atsako į Jūsų' klausi
mą.

Klausimas. Yra plačiai pa
plitusi nuomonė, kad nese
niai išryškėjo poslinkis, dėl 
kurio gali pagerėti Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos santy
kiai. Ką Jūs manote šiuo 
klausimu ir kokios šių san
tykių perspektyvos ateinan- 

. čiu laikotarpiu?
Atsakymas. Pasaulyje iš 

tikrųjų plačiai paplitusios 
nuotaikos poslinkio gerinti 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos santykius naudai. Tai, 
mūsų nuomone, rodo, kad vis 
geriau suprantama šių..san
tykių, ypač esant dabartinei 
tarptautinei padėčiai, reikš
mė.

Deja, kol kas nėra pagrin
do kalbėti apie tokį poslin
kį kaip apie faktą Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos santy
kiuose. Ar .Jis įmanomas? Į 
šį klausimą atsakysiu tiesiai: 
taip, įmanomas. Prie to pri
sidėtų tų problemų, apie ku
rias aš kalbėjau anksčiau, iš
sprendimas. V

Esu įsitikinus, kad iš • viso 
nėra protingos alternatyvos 
konstruktyviam Tarybų Są
jungos ir Amerikos santykių 
vystymui. Kartu mes neig- 
noiuojame to, kad mūsų 
skirtingos visuomeninės sis
temos, skirtingos pasaulėžiū
ros. Bet jeigu nuolat prisi
minsime atsakomybę, kuri 
tenka mūsų dviem šalims, 
jeigu orientuosime politiką į 
taiką, o ne į karą, tai šie 
skirtumai ne tik' nepaneigia 
galimybės ieškoti savitarpio 
supratimo, bet priešingai, rei
kalauja jį rasti.

Man teko jau apie tai kal
bėti ir noriu vėl pabrėžti: 
mes už gerus santykius su 
JAV, ir patyrimas sako, kad 
jie gali būti tokie. Tam bū
tinas abipusis noras savo 
santykius grįsti lygiateisišku
mu, siekti savitarpio naudos 
ir naudos taikai. •

“Iš Vilniaus “Tiesa”

' i
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[Kultūros Atgarsiai Medžiai—istoriniai paminklai DAR KARTĄ APIE 
“IŠKILIĄ ASMENYBĘ”

“MĖGĖJŲ” FILMAI?
Ateinančių metų liepos 

mėnesį Hirosimoje, Japonijo
je įvyks tarptautinis filmų ir 
video mėgėjų festivalis. Su-7 
darytas komitetas, kurio pir
mininku yra Hirosimos mies
to meras Tekeši Araki, Ma
noma, kad mėgėjai filminin- 
kai dalyvaus iš daugelio pa
saulio kraštų ir gal dar dau
giau video kūrėjų. Bet, kaip 
apibūdinama kategorija “mė
gėjai” (amateur)? [Mums at
rodo, kad tai labai1 sunkus ir 
painus klausimas.

Tikriausiai negalima kalbė
ti apie profesionalių filmus ir 
mėgėjų filmuš pagal jų aukš
tą ar žemą meninį lygį. Mes 
visi žinome, kad gaminti fil
mą “profesinėse” sąlygose, 
tai yra, tinkamose studijose, 
su gerais aparatais, gerai 
apmbkamais technikais ir 
taip vadinamais profesiniais 
aktoriais dar nereiškia pa
siekti aukšto meninio lygio, 
o, iš kitos pusės, aukšto 
meninio lygio, kartais pasie
kia žmonės, kurie filmų suki
me beveik naujokai, kurie 
filmus kūrė “mėgėjiškose” 
sąlygose, be fondų, be praš- 
matinių aparatų, technikos ir 
t. t. Kitaip sakant — nule
mia talentas.

Pasirodo, kad Hirošimos 
festivalio komitetas turi tam 
tikrus nuostatus, kurie tikrai 
mechaniški. Mėgėjiški filmai 
turi būti 16 milimetrų juoste
lėse, neilgesni 30 minučių. 
Taipgi pabrėžiama, kad jeigu 
filmininkas pagamina 35 mm 
juosteles ir paskui nukopi
juoja 16mm, jis negali būti 
kvalifikuotas mėgėju.

Filmo pasaulyje vis daž
niau girdėti nuomonės, kad 
reikia iš viso pamiršti skirtu
mą tarp “profesionalų” ir 
“mėgėjų”, kad reikia viską 
vertinti iš vieno taško: meni
nio lygio!

TARYBŲ SPAUSDINIAI
Per ilgus dešimtmečius 

New Yorko miesto centrali- 
nėje Penktojoje gatvėje 
(Fifth Avenue) buvo pagar
sėjusi Four Continents tary
binių knygų ir periodikos 
parduotuvė. Four Continents 
visuomet buvo privatiška 
amerikiečių įstaiga, kuri im
portavo spausdinius iš 
TSRS, kitaip sakant, tai ne
buvo tarybinė įstaiga. Bet 
pardavėjai ir visas Four Con
tinents personalas kalbėjo 
rusiškai ir bendrai parduotu
vėje atmosfera buvo gan 
autentiškai" “maskvietiška”. 
Aš į tą parduotuvę dažnai 
užsukdavau. Dažnai pasi- 
žvalgydavau ir po ne rusų 
kalbų skyrius, kuriuose buvo 
pasirinkimas lietuvių, latvių, 
armėnų, žydų ir kitų knygų 
bei periodikos. Lietuvių lei
dinius, žinoma, galėjau gauti 
labiau tiesioginiu keliu, bet 
d'hžnai nusipirkdavau latvių 
leidinius: žurnalą “Karogs” 
(“Vėliava”), laikraštį “Ciną” 
(“Kova”) ir t. t. Aš visuomet 
domėjausi latvių kalba, jos 
panašumu į lietuvių ir man 
visuomet įdomu “iššifruo
jant” skaityti ir suprasti lat
viškus tekstus.

“Four Continents” spausdi
ntų krautuvė neseniai nupir
ko savininkas, tūlas Chamki- 
nas, ir gražus pavadinimas —- 
Keturi kontinentai — dabar 
pakeistas į “Chamkin’s Book
store”. Bet tai nebūtų tokia 
jau bėda, jeigu nebūtų kitų 
pakaitų. Deja, taip nėra. 
Naujieji savininkai vis dar 
importuoja spausdinius iš 
TSRS, bet ne taip sistema- 
tingai ir atsakmingai. Par
duotuvėje mažiau tvarkos. 
Ne rusiškieji spausdiniai da
bar ne pačioje krautuvėje, o 
atskirame kambaryje —- 
sandėliuky, kur ’nėra parda
vėjų, kur viską reikia pačiam 
susiieškoti. Anądien per ke- 

lioką minučių bandžiau su
rasti “Karogs”, ir jau buvau 
nusprendęs, kad to žurnalo 
nėra, bet pundelyje “Perga
lės” numerių atsirado ir “Ka
rogs”, nors skyrius pavadin
tas “Lithuanian”, o skyriuje 
“Latvian” tarp “Cinos” nu
merių įmaišyta armėniškų 
žurnalų .... Kai užsimokė
damas už nupirktąją literatū
rą jaunai pardavėjai pasi
skundžiau, ji man atsakė, 
kad. kadangi jai sunku at
skirti armėnų ir žydų raidy
nus, tai jai tie spausdiniai 
susimaiššo, o lietuvių ir lat
vių “juk tai taę pats, ar 
ne?” ...;

DAILĖS ISTORIJA
Jonas Rūtenis “Drauge” 

(rugsėjo 22) recenzuoja Lie
tuvoje išleistą XX a. Liet, 
dailės istorijos 2-ąjį tomą, 
dailės istorijos 2-ąjį tomą. 
Rūtenis pripažįsta knygos 
rimtumą ir vertę, bet ją per 
visą straipsnį atakuoja už 
ideologiją, lyg. gali būti dailė- 
tyros be ideologijos. Pats 
Rūtenis viską analizuoja iš jo 
ideologinio taško, nors daž
nai jis pats sau prieštarauja.

Pavyzdžiui, jis sako, kad — 
“Arsininkai ir kitokie revo

liucionieriai nesukilo, kaip 
kad bandoma įrodyti tarybi
niais metodais, prieš tautą ar 
valdžią — jie kėlė balsą už 
.pažangą, smerkė amatinin- 
kiškumą ir i|gdė svajonę ir 
fantaziją ... To dėka iki pat 
šiai dienai svajonė gyva.”

Koks keistas galvojimas! 
Nejaugi Rūtenis nesupranta, 
kad svajonė visuomet buvo, 
yra ir bus gyva, kad režimai, 
santvarkos, gali svajonę tik 
daugiau ar mažiau įvertinti, 
bet ji (svajonė, fantazija) nuo 
jų nepriklauso. Dailininkai, 
kurie 1932-1933 metais spie
tėsi aplink Ars grupę, iš 
tikro kėlė balsą už pažangą, 
ir faktas, kad tarybiniai dai
lėtyrininkai juos kaip tokius 
įvertina, turėtų būti pripa
žintas teigiamu visų, kurie 
pažangieji dailininkai tada 
neišvengiamai susikirsdavo 
su reakcine valdžia ir jos 
kultūriniais emisarais, bet 
kas sako, kad jie kilo “prieš 
tautą”?

Rimtai analizuojant kitų 
žmonių nuomones neverta 
vulgarizuoti, prastinti, kaip 
tai daro Rūtenis. Jis, pavyz
džiui sako, kad “. . . jei

TELEGRAFU „TIESAI" IŠ NIUJORKO
(

Kiek kainuoja šampanas Pen
4 r

tagone?
Didžiulis lėktuvas trenkėsi * kariniaj 

į žemę kažkur Pietų Kalifor
nijoje. Televizijos operato
riai iš pagarbaus atstumo ste
bėjo, kaip armijos padaliniai 
supa katastrofos vietą: ir 
renka nuolaužas.

Netoli Edvardso karinių 
oro pajėgų bazės sudužo 
Pentagono šefų viltis — 
bombonešis- B-l. 238 tonas 
sveriantis gigantas buvo vie
nas iš keturių koncerno 
„Rokvėl" pagamintų bando
mųjų pavyzdžių. Neišsigelbė
jo jr pilotas — „Rokvelo" 
bandomųjų skrydžių vadovas, 
atsargos pulkininkas Tomis 
Dagias Benefildas, vierijas iš 
šešių lakūnų, mokančių val
dyti naująjį bombonešį. Ka
tastrofos nuostoliai, be drau
dimo ir pensijos žuvusio la
kūno šeimai, viršija 200 mi
lijonų. į

Tačiau po keleto dienų 
„Rokvel internešnl" būstinėje 
gedulą pakeitė linksmybė ir 
telekompanijos rodė, kaip 
linksmai putoja šampano bu
teliai, sudaužyti į naują, jau 
serijinį bombonešį B-l. Kali
fornijos koncerno bosams 
nebuvo ko liūdėti: 28,3 mi
lijardo dolerių vertės kontr 
raktas jau seniai kišenėje. 
Daugelis milijardų, surinkti 
iš Amerikos mokesčių mokė
tojų, ten ir pasiliks, nes nėra 
pelningesnių kontraktų, kaip 

Sudėtum krūvon anų sukilė
lių darbus su dailininkų dar
bais Lietuvoje, joks specia
listas nepasakytų, kuris čia 
tarybinis, o kuris ‘buržuazi
nis’”

Bet kas taip griežtai klasi
fikuoja? Lietuvos dailėtyri
ninkai juk pašvenčia toje 
knygoje daug vietos labiau 
jautriam analizui apie kom
plikuotą meno ir socialinių 
sąlygų ryšį. Antimarksistai, 
Žinoma, nesutiks su jų meto
dika, o ir pačių marksistų 
tarpe irgi yra visokių nuomo
nių skirtumų. Bet vietoje 
rimto analizo iš jo paties 
taškaregio Rūtenis tik šaipo
si. Pavyzdžiui, jis su ironija 
rašo apie 1918-1919 metais 
Kapsuko valdžios išleistą de
kretą apie meną ir kultūrą. 
Taip, ta Lietuvos vargingų 
valstiečių ir darbininkų val
džia gyvavo tik kelis mėne
sius, bet jos rūpestis menu 
buvo reikšmingas ir simbo
liškas, o ne “raštelis, kilęs iš 
nežinojimo”. Ta jauna silpnu
tė Lietuvos darbo žmonių 
valdžia beveik žinojo, kad jos 
padėtis beviltiška, bet ji lei
do dekretus apie meną . . . 
Tai buvo jos svajonė, fanta
zija, apie kurią Rūtenis kal
ba. Kiek tokių dekretų leido 
buruazinė Lietuvos taryba ir 
iš jos išsivysčiusi buržuazinė 
valdžia, kuri svetimų intere- 
ventų pagalba užsikopo ant 
Lietuvos liaudies nugaros? 
Radikalūs Lietuvos kultūri
ninkai — arsininkai, ketur- 
vėjininka^ trečiafrontininkai 
per visą buržuazinį laikotarpį 
kovojo prieš buržuazijos 
ąmatininkiškumą, ir recen
zuojama knyga tą gan sėk
mingai analizuoja. Bet Rūte
nis to nepajėgia matyti, nes 
prieš jo akis tiršta dabarti
nės Lietuvos neapykantos 
migla. , R. B.

p

Toronto.) — General Mo
toru fabrikų darbininkai vis 
labiau jungiasi pj-ie jau strei
kuojančiųjų, reikalaudami 
darbo sutarties, kuri atstaty
tų nuolaidas, darbininkų pa
darytas kompanijai 1982 m. 
Ištiso jau streikuoja apie 40 
tūkst. darbininkų. Tai pats 
didžiausias auto pramonės 
darbininkų streikas pastarų
jų keturiolikos metų laiko
tarpyje.

užsakymai.
Kartą du Amerikos kong

resmenai pasidomėjo, kiek 
JAV gynybos ministerija mo
ka kompanijoms, gaminan
čioms ginklus ir karinę tech
niką. i Kongresmenai šiaip 
taip gavo specialų katalogą 
ir, pažvelgę į skaičius, tie
siog neteko amo. Įstatymų 
leidėjams pakliuvo į rankas 
lapai su.prietaisų ir įran
kių, užsakytų karinei aviaci
jai, kainomis. Šiuose katalo
guose buvo parašyta, kad 
„Lokhidė" kompanijai už 
paprastą, vinilu aptrauktą 
metalinę piloto kėdę sumo
kėta 13905 doleriai, už ^aliu
minio trapą, vedantį į kabi
ną, — 74165 doleriai. Net už 
apšvietimo lempą, kurių 
kiekvienoje ūkinių prekių 
parduot'uvėje gali nusipirkti 
daugiaįijsia už> 24 dolerius 99 
centus,fabrikantams dosniai 
sumokėta 170 dolerių. Už pa
prasčiausią plaktuką sumo
kėta tiek, tarsi jis būtų auk
siniu — 436 doleriai (vien 
tam išmesta 84 tūkstančiai). . .

Dosnumo viršūnė — nesu
dėtingo tranzistoriaus, reika
lingo lėktuvo . F-18 elektros 

* schemai, kaina. Firma už jį 
1 reikalavo 814 dolerių. Tech

niką truputį išmanantis kon
greso tarnautojas išbėgo į 
gatvę ir kioske nupirko to
kį pąt tranzistorių už. . .67

Nuotraukoje: Jurgiškių kaimo pušis.

Daug legendų ir pasakoji
mų galima išgirsti apie gar
siąją Pakaruoklių (Kartuvių) 
pušį. Auga ji Alytaus miesto 
pašonėje, Jurgiškių kaime, 
prie kel 
storakamiehė pušis, griausti
nio ir stiprių vėtrų gerokai 
aplaužyta, 
baudžiavos1 
nūs 18Š3 m. sukilimą, 
aktyviausi dalyviai, kurie ko
vėsi Dzūkijos krašte, buvo 
pakarti int šios pušies šakų. 
Pasak legendos, po šia puši
mi pietavęs ir Napoleo-

o Alytus-Seirijai. Ši

tą^ mena sunkius 
-j1 laikus. Numalši- 

jo

nas. . .
Dabar 

saugoma. Aplink apsodinti 
medžiai 
medį nu 
dažnai 
turistai, 
nių medžių — istorinių ir 
gamtos baminklų Alytaus ra
jone.

Dar tr; 
džiai yr|; 
pusėje, 
toli- Dau 
me, auganti pušis. Ji gerai 
mena dzūkų kovas 
smetoninį režimą. Beveik 
kiekvieną Gegužės pirmąją 
pušies viršūnėje suplevėsuo
davo Rąudonoji vėliava. Ją 
iškeldavo Dhugų ir apylinkių 
kaimų komunistai — pogrin
dininkai, 
nei jėga, 
nepajėgė nutraukti vėliavos 
iškėlimo

Neturi 
kaimo kriaušė. Prie šio me- 
džio buržuazinės valdžios 
metais rinkdavosi pažangus 
jaunimas. Pasirodydavo ir

pušis yra valstybės

pridengia istorinį 
o vėtrų. Prie pušies 
sūstoja pakeleiviai, 
Tai vienas iš septy-

ys plačiai žinomi me- 
a dešinėje Nemuno 
Vis tebežaliuoja^ne- 
gų, Žvirgždėnų kai

prieš

Buržuazinė policija 
nei represijomis

tradicijų.
sau lygių Geičiūnų

centus.
Pentagono atstovai nieka

da nė nesiginčijo, kad kai
nos aiškiai padidintos. Gali
ma įsivaizduoti, kiek mokes
čių mokėtojų pinigų prarijo 
karinio pramoninio komplek
so seifai, jeigu tik 1983 me
tais JAV gynybos ministeri
ja pasirašė 14,7 milijono 
kontraktų su įvairiais rango
vais.

Pastaraisiais metais Jung
tinėse Valstijose jokios pre
kės taip greitai nebrango, 
kaip karinė įranga. Nesutik- 
damos pasipriešinimo, kari-, 
nės monopolijos reikalauja 
naujų milijardų. Už trans
porto lėktuvo C-5A kontro
linį vairą (niekuo nesiskirian
tį nuo automobilio vairo) 
šiais metais pareikalavo 2733 
dolerių. Už vieno Č-5A va
riklių gaubtą, 1980 metais 
kainavusį 94 tūkstančius do
lerių, dabar sumokėjo 367 
tūkstančius. Už to paties lėk
tuvo duris, prieš ketverius 
metus kainavusias 34 tūks
tančius, dėbar generolai pa
klojo penkis kartus daugiau 
— 166 tūkstančius. Pentago
nas moka koncernams ir ta
da, kai užsakymai atliekami 
nekokybiškai, — tada papil
domai ‘'duodami milijonai 
brokui taisyti.

Nei pasipriešinimo, nei ne
pasitenkinimo koncernai ne

uždraustos literatūros, atsi
šaukimų lapeliai.

Netoli jos auga irgi gana 
unikalus medis — senoji guo
ba. Abu medžiai yra Nemu
naičio apylinkės vykdomojo 
komiteto saugomi ir prižiūri
mi. Čia atvyksta Nemunaity
je vasarą stovyklaujantys 
pionieriai, susitinka su senai
siais kaimo gyventojais, iš 
kurių išgirsta daug įvairių 
padavimų apie Geičiūnų ir 
aplinkinių kaimų praeitį.

Kiti rajone esantys me
džiai — gamtos paminklai 
auga.Punios šile ir guobos — 
Alytaus parke.

Stanislovas Pleskus

• ŽĄSYS
EINA SARGYBĄ

Žąsys išgelbėjo Romą. Tai 
visi žinome iš senovės isto
rijos. Tačiau tada apie be
siartinantį priešininką žąsys 
perspėjo romėnus visai atsi
tiktinai. Mūsų laikais šis žą
sų sugebėjimas panaudoja
mas sąmoningai.

Didžiausias žąsų būrys 
sergsti vieną Škotijos sandė
lių, kur statinėse bręsta ško
tų viskis už 200 mln. svarų 
sterlingų. 80 žąsų jau dau
giau kaip 20 metų kiaurą 
parą čia sargauja. Per tą lai
ką nebuvo pavogta nė lašo 
viskio. Jeigu pasirodo paša
linis žmogus, žąsys sukelia 
tokį triukšmą, kad pabunda 
ir kiečiausiai įmigę sargai. 
Anksčiau šią tarnybą ėjo 
šunys, tačiau jie susigundy- 
davo plėšikų siūlomais ska
niais kąsniais arba ramiai 
praleisdavo ,,savus", nes va
gys iš anksto susidraugau
davo su šunimis. O žąsys 
kompromisų nepripažįsta!

sulaukia: juk dažnai direk 
torių tarybose sėdi buvę ge
nerolai, kurie nieko prieš 
pasidalyti atliekamais tūks
tančiais su tais pačiais užsa: 
kovais.

Neseniai „Niujork taims“ 
rašė, kad povandeninio lai
vyno branduolinio pergink
lavimo programos buvęs' va
dovas admirolas Rikoveris 
(išėjęs j atsargą 1982 me
tais) ilgus metus ėmė do
vanas ir kyšius iš koncerno 
„Dženeral dainemiks". Tais 
metais šis koncernas gavo iš 
Pentagono užsakymų už 7 
milijardus dolerių, jam pa
vesta JAV povandeninio lai
vyno perginklavimo „Trai
denį" t sistemos raketomis, 
programa. Šis ri/idantis" 
Amerikos mokėjų mokėto
jams atsieis^TOmilijardų do
lerių. Nors apie nusikalsta
mus admirolo ir karinio kon
cerno ryšius kalbėta netgi 
kongrese, bet kalbos liko 
tik kalbomis.

Amerikos politikai bijo 
visagalių karinio j pramoni
nio. komplekso valdovų. Mi
lijardai suteikia jiems teisę 
pirkti ir parduoti politinius 
veikėjus. Iš paprastų ameri
kiečių kišenių ištraukti do
leriai, perėję per generolų 
ir mirties fabrikantų seifus, 
bumerangu grįžta ant ame
rikiečių galvų: dešiniaisiais 
politikais — reakcijos staty
tiniais.

Viliiis KAVALIAUSKAS

Tam tikra dalis šioje šalyje 
lietuvių kalba leidžiamos 
spaudos itin mėgsta raštyti 
apie žymius lietuviškos kil
mės asmenis. Nesvarbu, kur 
jie begyventų (tik, neduok- 
die, ne dabartinėje Lietuvo
je!), nepaisant, kokioje srity
je laurus beskintų.

Prisipažinsiu, kad iš dalies 
tai man netgi labai supranta
ma. Argi nemalonu, kad sa
vo tautiečiu gali skaityti to
kius iškilius mokslininkus, 
kaip, sakysime, Avižienius 
ar Kliorė?

Argi ne gražu, kad (sako
ma) aktorė Rūta Lee Kilmo- 
nytė nesipurtė lietuviškos 
kilmės?

Visiems lietuviams buvo 
malonu, ka$* sporto pasauly
je ilgai skambėjo ir dar 
dabar tebeskamba (tiesa, ne
be taip garsiai) tenisininku 
Gerulaičio vardas. Nors, 
kiek žinau, jis su lietuviais 
nenorėjo turėti nieko bend
ro, bet negi išsiginsi savo 
kilmės su tokia tipiškai lietu
viška pavarde. 0 juk ir 
tėvukas, atrodo, save skaito 
lietuviu . . .

Taigi, yra daug, tikrai la
bai daug žmonių, kurių lietu
viškas pavardes skaitai spau
doje ar girdi per radiją, TV 
laidose su dideliu malonumu. 
Jačiau ta pati dažniausiai 
“patriotine” save vadinanti 
spauda šioje šalyje laikas 
nuo laiko sukuria tikrai dau
giau nei savotiškų “iškilių” 
asmenų. Taip, pavyzdžiui, 
per spaudos lapus ėjo tautie
čio, dalyvavusio įsilaužiant į 
banką, vardas . . . Na, o 
jeigu kuriam nors amerikie
čiui (anglui, vokiečiui, aus
tralui . . .) su lietuviškai 
skambančia pavarde “pasise
ka” įsivelti į kokią nors 
pikantišką istoriją jam 
irgi garantilota šlovė tam 
tikros rūšies lietuviškos 
spaudos lapuose ...

Tačiau kai kada ta spauda 
apie savo kadaise liaupsintą 
iškilų asmenį ima ir nutyla, 
tarsi vandens į burną prisisė
musi. Taip įvyko su archi- 
vyskupu Marcinkumi. Daug 
metų lietuviškos reakcionie
rių spaudos lapuose mirgėjo 
jo vardas — beje, dažniau
siai pirmuose puslapiuose, ir 
ypač dažnai — katalikiškame 
“Drauge”.

Ką gi, šis lietuviškos kil
mės stipraus kūno sudėjimo 
dvasininkas juk buvo Popie
žiaus Povilo VI asmens sar
gybinis, drauge su juo gana 
plačiai keliavo . . . Štai tais 
laikais tam tikra spauda ne
tilpo savo kailyje iš džiaugs
mo. Girdi, Marcinkus neva 
tai mokąs lietuviškai, esąs 
“labai palankus lietuviškam 
reikalui” — kitaip tariant, 
antitarybinei lietuviškos kil
mės reakcionierių veiklai.

Šis džiaugsmas lietuviško
je reakcionierių spaudoje 
staiga ėmė ir užgeso kaip tik 
tada, kai Marcinkaus pavar
dė sušmėžavo didžiojoje 
Amerikos ir daugelio kitų 
šalių spaudoje.

Kaip žinoma, Marcinkus 
buvo paskirtas Vatikano Re
liginių reikalų instituto vado
vu, kitaip tariant, vyriausiu 
katalikų bažnyčios finansų 
tvarkytoju. Ir — įsivėlė į 
skandalingas finansines 
machinacijas; kurių atgarsiai 
nuaidėjo per visą pasaulį . . 
išskyrus lietuvišką reakcinę 
spaudą. Ji kažkaip įtartinai 
greitai “pamiršo” iškilų tau
tietį, kuris susilaukė tokio 
plataus tarptautinės visuo
menės dėmesio. O juk žino
me, kaip ši spauda ragina 
traukti į save tą dėmesį. . .

Gi “pamiršti” reakcionie
riams norėtųsi tikrai daug 
ką. Pirmiausia, matyt, tą 
faktą, kad Marcinkus ilgus 
metus dirbo amerikiečių 
žvalgyboje, vykdydamas toli

gražu ne šventas užduo
tis .. .

Įdomių faktų apie Marcin
kų neseniai iškėlė Tarybų 
Sąjungoje (ir už jos ribų) 
plačiai skaitomas Maskvos 
laikraštis “Literaturnaja ga- 
zeta”. Nemanau, kad spau
da, mėgstanti iškilius tautie
čius, tuos faktus pakartos 
savo lapuose, tad į kai ku
riuos jų noriu atkreipti jūsų 
dėmesį.

. . . Italijos masonų ložės 
“P-2” (priminsiu, kad ši labai 
įtakinga organizacija, be kitų c 
toli siekiančių tikslų, norėjo 
įvykdyti fašistinį perversmą - 
Italijoje). Vyriausiu banki
ninku buvo Kalvi, Milano 
(Italija) banko “Ambroziano” 
vadovas. Kaip tik šis bankas 
ir turėjo glaudžius ryšius su 
Vatikano finansais, tvarko
mais archivyskupo Marcin
kaus.

Štai ką rašo “Literaturnaja 
gazeta”: “Šis lietuvių kilmės 
amerikietis azartiškas golfo 
žaidėjas bei cigarų mėgėjas, 
tačiau visiškai nieko bendro 
neturi su šventais reikalais. 
Tai tiesiog kietas biznierius. 
Paskirtas Religinių reikalų 
instituto vadovu, Vatikano 
finansus jis stengėsi papildy
ti pačiais įvairiausiais bū
dais, tik jokiu būdu ne šven
tais. Artimiausiu jo finansi
nių operacijų talkininku tapo 
Kalvi ... O kaip tik per 
“Ambroziano” banką Arqeri- 
kos C.LA. apmoka už gink
lus fašistiniams Lotynų 
Amerikos šalių diktatoriams, 
finansuoja ardomąją veiklą 
prieš socialistines šalis, visų 
pirma — Lenkiją, į kur 
“Solidarumui” ’ pervedamos 
stambios pinigų sumos. 0 1 
pats Martinkus praeityje dir
bo JAV strateginių tarnybų 
valdyboje — C.LA. pirmta
ke”. | '

. . . Kaip žinia, Kalvi buvo 
rastas pasikoręs (ar, grei
čiausiai, pakartas — jis per
daug žinojo) po Londono tiltu 
virš Thameses: “Ambrozia
no” banko ir Vatikano finan
sinės operacijos (ir machina
cijos) buvo tiriamos specia
lios komisijos, tačiau jos ir 
dabar iki galo neaiškios ...”

Štai į kokias istorijas yra 
įsivėlęs “iškilusis tautietis” 
archivyskupas Marcinkus.

J. L.

TSRS-Kinijos 
derybos

Peking. — Čia prasidėjo 
penktasis rundas derybų, jau 
trunkančių pastaruosius porą 
metų. Posėdžiaus porą savai
čių ar ir daugiau, nors greitu 
laiku nesitikima abi puses 
patenkinančio sprendimo. 
Tarybų Sąjungos delegacijai 
vadovauja užsienio reikalų 
ministro pavaduotojas Leo
nid F. Iljičev.

Kinai stato tris sąlygas, 
kurie Tarybų Sąjungai nėra 
priimtini. Jie nori, kad TSRS 
atitrauktų savo kariuomenę 
iš Afganistano, nustotų rem
ti Vietnamą, kuris okupavęs 
Kambodiją, ir kad TSRS 
sumažintų savo SS-20 bran
duolines raketas ir kariuo
menę, esančią prie Kinijos 
sienos.

Nesant greito^pęlitinio su
sitarimo, abi pusės plečia 
prekybinius santykius. Tiki
masi, kad šiemet prekyba 
pasieksianti $1.2 bilijono; 
Centrinėje Azijoje ir Toli
muosiuose Rytuose atidaryti 
prekybos punktai. Kinai 
siunčia maistą, tekstilės ir 
buitinio naudojimo produk
tus, kai tuo tarpu Tarybų 
Sąjunga jiems duoda medie
nos, cemento, automašinų ir 
pramoninių prekių.

SKAITYKITE IR 
REMKITE “LAISVĖ”
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Rugsėjo vid’- ” kauliuose įvyko liaudies mend mugė. 
Liaudies mei 3 ė savo kūrybos vaisius, sodįninkai 
organizavo iša • rudens gėrybių parodą — pardavimą, 
koncertavo saviveiklininkai. Pėsčiųjų bulvare galima buvo 
įsigyti prekybos firmų, visuomeninio maitinimo Jstaigų 
pagamintų gėrybių. Mugėje savo paslaugas siūlė kirpėjai, 
batsiuviai. Čirškėjo kvapnūs šašlykai, putojo alutis, 
linksmino Ona ir Jonis.- t/

Nuotraukoje: Liaudies meno mugės akimirka.
A. Dilio nuotaųka

PASAULIO ĮVYKIAI
RYTŲ -VAKARŲ 
SANTYKIAI ,

Rumunijos premjeras N. 
Ceausescu lankėsi Vakarų 
Vokietijoje. Vengrijos prem
jeras J anos Kadar lankėsi 
Prancūzijoje. Austrijos už
sienio reikalų ministras L. 
Gratz lankėsi Lenkijoje. At
rodo, kad, nežiūrint pasidali
nimo į blokus, Europos 
kraštai ieško kelio gerinti 
santykius, švelninti • įtempi
mą, sudaryti atmosferą, ku
rioje pasaulinė taika būtų 
efektingiau apsaugota.

Ypatingai svarbus Austri
jos ministro lankymasis Len
kijoje. Mat, per paskutinius 
keleris metus Washingtonas 
spaudė savo sąjungininkus, 
vykdyti kuo griežtesnę Len
kijai izoliaciją. Reagano ad
ministracija laikėsi (ir tebesi
laiko) nuomonės, kad izo
liuoti Lenkiją diplomatiniai, 
politiniai ir finansiniai yra 
gera taktika padėti Lenkijos 
antivaldiškiems elementams. 
Bet atrodo, kad Vakarų 
Europos JAV sąjungininkai 
klauso Washington© diktato 
tik iki /tam tikroj laipsnio: 
savi interesai, savi reikalai ir 
savi nusistatymai, išplaukią 
vyriausiai iš branduolinio ka
ro baimės, kartais taktiką 
nulemia.

derybos Salvadore
Paima miestelyje, netoli 

Salvadpro sostinės San Sal
vadoro, įvyko nepaprastas 
susitikimas: prezidentas Jo
se Napoleon Duarte tarėsi su 
liaudies kovotojų vadovais 
Ferman Cienfuegos, Ruben 
Zamora ir Facupdo Guarda
do. Kaip buvo iš anksto susi
tarta, Paima buvo, bent kaip 
paviršutiniškai, “demilitari
zuota”, tai yra, niekur nebu
vo matyti valdžios ginkluotų 
kareivių. Liaudies kovotojų 
vadovai atvyko beginkliai — 
juos iš’ bazių lėktuvai at
skraidino į sostinę, iš kur jie 
tvirtoj apsaugoj buvo nuvež
ti į Palmą.

Tam tikra4 prasme tai buvo 
nemenkas simboliškas lai
mėjimas. Salvadoro valdžia 
iki visai neseniai net nenorė
jo girdėti apie taikos derybas 
su Liaudies išsilaisvinimo 
frontu, kurio vadovybėj ne

menka Salvadoro teritorijos 
dalis jau išlaisvinta ir kuriam 
dauguma Salvadoro žmonių 
simpatizuoja. Kas privedė 
prie dabartinių derybų? Tam 
yra įvairiausių aiškinimų, o 
jie viens kitam prieštarauja. 
Vienas aiškinimas, kad Sal
vadoro valdžia, nors ir esanti 
Amerikos kontrolėj, pa
galiau priėjo išvados, kad 
vienintelė išeitis — derybas, 
nes karo lauke laimėjimo 
negalima laukti. Bet yra ki
tas aiškinimas, kuriuo sakor 
ma kaip tik priešingai: Rea
gano administracija prieš pat 
rinkimus norėjo Amerikos 
žmonėms parodyti, kad ji ne 
tpkia jau agresyvi, ir kad 
Duartei atokias derybas pra
dėti patarė . . . Dar kitas 
aiškinimas toks, kad Salva
doro valdžia, JAV pritarimu, 
nusprendė, jog jeigu nenori
ma dar labiau supykdyti 
Meksiką, ir kitus Contadoros 
grupės kaimynus, bet “dėl 
akių” reikia sudaryti įspūdį, 
jog JAV nori Centralinėje 
Amęrikoje taikos.

.Kaip tai bebūtų, prie dery
bų privedė sąlygoš,' kurios 
vis labiau darosi palankesnės 
liaudies laimėjimui Salvado
re ir Centralinėje Amerikoje 
bendrai.

TUTU IR NOBELIO 
PREMIJA

Vyskupas Desmon Tutu, 
anglikonas ir žymus Pietų 
Afrikos Juodųjų veikėjas, 
apdovanotas Nobelio premija 
kaip užsitarnavęs taikos rei
kalui. Bet faktinai, tai yra jo 
įvertinimas kaip žmogaus, 
kuris darbuojasi prieš rasis
tinį apartheidą, kraštutinę 
segregaciją,' kuri Pietų Afri
koje tebeviešpatauja. Tiesa, 
negalima pasakyti, kad vys
kupas Tutu yra kovotojas. 
Jis yra nuosaikus žmogus, 
nesutinka su visomis kovos 
priemonėmis, kurių imasi 
jaunesnėsės kartos Pietų Af
rikos kovotojai; jis ne visuo
met sutinka su didžiausitas 
Pietų Afrikos negrų organi
zacijos — Nacionalinio Afri
kos kongreso, taktika. Visgi 
jis yra gerbiamas ir jo apdo
vanojimas sukelįa Pietų Af
rikos masėse jam ypatingą 
pagarbą.

Įdoųiu, kad rasistinė tos 
šalies spauda, ypatingai afri- 
kanderių kalbos, tą žinią už
gniaužė, arba beveik nustel
bė. Rasistams skaudu, kad 
platusis pasaulis ir bal
tasis pasaulis (globei premija 
už taiką duodama Norvegijo
je) vis labiau juos izoliuoja, 
vis labiau pritaria Pietų Afri
kos kovai.

MIŠIOS LOTYNŲ 
KALBA

1965-aisiais nfetais Vatika
no taryba nusprendė, kad 
laikas baigti maldas lotyniš
komis mišiomis, kad visame 
pasaulyje mišios gali būti 
celebruojamos žmonių gimti
nėmis kalbomis. Mat visuo
met visi žinojo, kad didžiulė 
dauguma lotyniškų mišių ne
supranta ir net manoma, kad 
buvo nemažai kunigų, kurie 
irgi neviską suprato, ką jie 
sWo lūpomis ištaria. Mišių 
reforma sutapo su kitomis 
reformomis, kurias tada 
pravedė Vatikanas, bandy
damas prisitaikyti prie da
bartinio gyvenimo. Bendrai 
kalbant, naujasis būdas 
priimtas didžios katalikų 
daugumos, nors buvo ir pasi
priešinimo. Daugelyje vietų 
labiau konservatyvūs dvasiš
kiai nemėgo naujojo celebra- 
vimo būdo, o prancūzų arki
vyskupas Marcel Lefebvre 
net atvirai pasipriešino ir 
mišių celebravimą tęsė loty- 

' nų kalba.
Bet dabar įvyko naujas 

posūkis: Vatikanas paskelbė, 
kad lotyniškosios' mišios gali 
būti laikomos, nors lieka ir 
mišios gimtinėse kalbose. 
Neaišku, ką reiškia Vatikano 
įsakymasrJtad lotynų/kalbos 
mišios tinka “tam tikromis 
aplinkybėmis”, bet vienaip 
ar kitaip — padarytas žings
nis atgaliop.

UNIJOS SUAKTYVĖJO
A F L: C10 prezidentas 

Lane Kirkland ir kiti didžio
sios unijų sąjungos vadovai 
pagaliau “išsimiegojo” ir ak
tyviau į sijungė į priešrinki
minę kampaniją. Kaip prane
ša The New York Times, jis 
ir! kiti AFL-CIO vadovai da
bar jaučia, kad po Mondale 
debatų su Reaganu demokra
tų padėtis'žymiai pagerėjo, 
kad dabar yra galimybių de
mokratams rinkimus laimėti. 
Pats Kirkland dabar važinė
ja po Vidurvakarių ir kitus 
industrinius centrus ir sako 
kalba unijų mitinguose. Jis 
pareiškė:

“Iki visai neseniai padėtis 
atrodė beviltiška. Dabar, 
kur tik aš pasisuku, unijistai 
pradeda sakyti, kad gal mes 
Reagano atsikratysime”.

ULTRA-DEŠINIEJI
Komunistų partijos kandi

datai į prezidentus ir vice
prezidentus, Gus Hali ir An
gela Davis, paskelbė pareiš
kimą, kuriame tarp kitko sa
koma:

Visoje šalyje sklinda aliar
muojantis jausmas apie ul
tradešiniųjų naują jėgą, kuri 
dabar pilnu garu dalyvauja 
priešrinkiminėje kampanijo- • M je .

Toliau komunistų kandida
tai analizuoja, kaip ultra-de- 
šinės jėgos, kurios anksčiau 
darbavosi lyg šešėliai mig
lotoje aplinkoje, Dallas, Tex
as įvykusioje republikonų 
konvencijoje susiformavo, 
susiorganizavo ir pasirodė 
kaip republikonų pusėje do
minuojanti jėga.

Komunistų įspėjimas yra 
rimtas ir jį turėtų imti do
mėn visi, kuriems demokra
tinės laisvės brangios. Rep.

London. — Nutrūktas pasi
tarimams tarp valstybės 
kontroliuojamos tarybos, 
tvarkančios anglies reikalus, 
ir jau septynis mėnesius 
streikuojančių angliakasių, 
pl’ie angliakasių prisidėjo ka
syklų ir saugumo inspektorių 
unija, a

“LAISVE”

GALGI KARTĄ SUPRAS?
Aklas išankstinis nusista

tymas niekada nebuvo ir 
nebus’ protingumo požymis. 
Ne veltui žmonės apie tokius 
sako — “Užsispyręs kaip 
asilas” . . . Žmogui, visą gy
venimą šventai tikėjusiam 
savo paties susikurtomis, te
gu ir klaidingomis nuostato
mis, nuolat besinaudojan
čia^) tam tikrais mąstymo 
stereotipais, bei klišėmis, 
pakeisti įprastinę, jokių pa
stangų nereikalaujančią, to
dėl taip patogią minčių eigą 
yra labai ir labai nelengva. 
Juk kiek metų “vaduotojai” 
vardan “Lietuvos laisvės” 
meldė dievulį trečiojo pasau
linio karo, visiškai nesusi
mąstydami jog įgyvendinus 
jų karštuos norus tiek iš 
Europos, 'tiek ir iš Lietuvos 
mažai kas beliktų. Iš Jungti
nių Amerikos Valstijų, beje, 
taipogi . . .

Būtent todėl pasaulyje taip 
auga ir plečiasi taikos šali
ninkų sąjūdis. Žmonės pui
kiai supranta — kuo d.augiau 
amerikiečių raketų pakils iš 
starto aikštelių ir pasuks 
Rytų link, tuo galingesnis 
bus atsakomasis branduolinis 
smūgis —y tokia nepermal
daujama karinio konflikto lo
gika. Kad tai niekada neį
vyktų, kad naujų Hirošimų 
šešėlis netemdytų mūsų vai
kų ateities, šiandien miestų 
Hirošimų šešėlis netemdytų 
mūsų vaikų atetieis, šiandien 
miestų gatvėmis marširuoja 
šimtai tūkstančių europiečių, 
protestuodami prieš dėdės 
Šamo “dovanas” — “Peršin- 
gus” bei sparnuotąsias rake
tas. “Maskvos ranka”,/kužda 
suglumę “vaduotojai”, neno
rintys, o kai kas ir nelabai 
sugebantys suprasti šių 
jiems nemalonių įvykių tik- 
rosips prasmėm.

Palikime ramybėje tuos, 
kurie nesugeba suprasti — 
jiems, kaip sakoma, jau 
šaukštai po pietų. . Tačiau 
tokių mažuma. Deja, daugu
ma “vaduotojų” taipogi at
meta bet kokius argumentus 
vien todėl, kad juos pateikia
me mes . . .

Kadangi mūsų argumen
tams jie kurti, tuo įdomiau 
susipažinti su ^bandymu at
verti tautiečiams akis, kurio 
griebėsi Vakarų Vokietijoje 
gyvenantis lietuvis Artūras 
Hermann, š. m. vasario mėn. 
“Akiračių” žurnalo numeryje 
išspausdinęs straipsnį “Ato
minių bombų grėsmė”. Pase
kime jo mintimis.

A. Hermann jau pirmose 
eilutėse pastebi: “Lietuvis 
išeivis politikoje orientuojasi 
pagal dėsnį: kas prieš komu
nizmą ir Sovietų Sąjungą — 
gerai, visa kita — atmestina. 
Tai jo politinis barometras”.

Nesudėtingas, pastebėsi
me, šis barometras — jame 
tik dvi padalos. Be jokių 
niuansų. Štai kodėl lietuvių 
reakcionieriams R. Reagano 
pastangų dėka prie pat Tary
bų Sąjungos sienų dislokuo
tos branduolinės raketos yra 
“gerai”, o tam besipriešinan
tys taikos šalininkai, kuriuos 
disidentėlis K. Eringis vadi
na “pasimetusiais ir piktva- 
liškais prosovietiškos taikos 
šalininkais”, tarnauja, anot 
Veiksnių, vienam tikslui — 
“susilpninti ir sukelti suirutę 
Vakarų pasaulyje” ...

Po šiais žodžiais, pastebi 
straipsnio autorius, turbūt 
pasirašytų dauguma Ameri
kos lietuvių. Kodėl europie
čiai (ir ne tik jie) galvoja 
kitaip — to dipukai neįsten
gia suprasti. “O atsakymas 
labai paprastas: niekas neno
ri mirti. Abi Vokietijos yra 
prigrūstos atominių raketų. 
Jeigu kiltų karas, Vokietijoje 
neliktų jokios gyvybės. Tre
čio karo čia niekas nenori”,— 
kantriai aiškina užjūrio tau
tiečiams šias primityvokas 
tiesas A. Hermann. Karas 
gali kilti ir netyčiom, visiškai 
teisingai pastebi autorius.

Per klaidą pakilusios raketos 
jau nesustabdysi, o laiko įs
pėjimui per maža . . .

Tikėdamasis, jog nuodug
niai išaiškino tautiečiams itin 
grėsmingą situaciją, šiandien 
susidariusią Europoje, auto
rius'dideliam dipukų nepasi
tenkinimui pastebi, kad 
“Laisvė, palyginti su mirti
mi, yra gana menka verty
bė” . . . Girdi, Vakarų Euro
pos jaunimas dažnai galvoja, 
jog geriau tapti raudonu, 
negu lavonu . . .

Tarsi polemizuodamas su 
pasipiktinusiais šia “kapitu
liantiška” filosofija tautie
čiais, Artūras Hermann iš 
anksto replikuoja, jog Ame
rikos lietuviams nelabai rūpi, 
kas atsitiks su Vokietija ir 
Vakarų Europa. Jiems, gir
di, rūpi tik Lietuva. Labai 
gerai, pastebi autorius ir 
tęsia: “Bet į kur nukreiptos 
amerikiečių atominės rake
tos su atombombų krūviu? 
Nagi, tarp kitko, ir į Lietu
vą. Lietuvą pasiektų tiek 
Pershing, tiek ir Cruise ra
ketos” . . Nei amerikiečių 
karininkams, nei pačiam pre
zidentui dėl tos Lietuvos nei 
šilta, nei šalta, — pastebi 
autorius. — Ji bus nušluota 
nuo žemės paviršiaus pačią 
pirmąją konflikto minutę . . .

Laikas “vaduotojas” įrody
ti, jog jiems iš tikrųjų rūpi 
Lietuvos likimas, jos jie nors 
trečdaliu tokie patriotai, ko
kiais dedasi, delikačiai užsi
mena A. Hermann ir siūlo 
visiem^ tiems VLIKams ir 
PLB “sužinoti, kiek raketų 
gerasis lietuvių draugas Rea
gan yra numetęs Lietu
vai” ...

Didžiausiu, itin nemaloniu 
“atradimu” tampa tautie
čiams A. Hermann daroma 
primityvi — mūsų akimis žiū
rint — Išvada, jog “Ne 
Sovietų Sąjunga karo atveju 
sunaikins Lietuvą, bet Ame
rika”. Todėl nėra ko labai 
džiūgauti “dėl geresnių, taik
lesnių ir stipresnių atom
bombų”, dėl visų tų “Peršin- 
gų” ir sparnuotųjų rake
tų .. .

Jau šių autoriaus žodžių 
potėkstėje slypi ištisa tautie
čiams siūloma veiksmų pro
grama — kovos už taiką 
programa. Vardan visų mūsų 
rytdienos, o tuo pačiu — ir 
vardan Lietuvos.

“Taikos sąjūdžiui vis pri
metama, kad jis kairiąja aki
mi aklas, kad jis kovoja tik 
prieš amerikiečių rake
tas”, — primena dažnai gir
dimą priekaištą autorius ir 
paaiškina, jog taikos šalinin
kai reikalauja nusiginklavi
mo ir Rytuose, ir Vakaruose. 
Tačiau Vakarų gyventojai, 
pabrėžia A. Hermann, gali 
tiesiogiai paveikti tik savas 
vyriausybes bei jų praveda
mą politiką, ką jie ir da
ro .. . Mūsų — savo ruožtu 
pridursim — agituoti už tai
ką nereikia: apie tai liudija 
daugiau nei 15Q taikingų 
TSRS iniciatyvų,y pateiktų 
per pastaruosius 20 me
tų ... '

A. Hermann tiesiogiai ne
siūlo JAV lietuviams pasekti 
europiečių pavyzdžiu, nes, 
ko gera, puikiai supranta, 
jog šitokiam “evoliuciniam” 
šuoliui mąstymo srityje dipu
kai dar nesubrendę ... Jo 
uždavinys žymiai paprastes
nis — Pabandyti atverti tau
tiečiams akis. Galgi jie vieną 
kartą suprasi

Tikėkimės . . . Nors viltis, 
kaip kad įrodė ilgametės 
dipukų veiklos rezultatai, 
tikrai yra kvailių motina, 
tačiau kovos už taiką su “va
davimu” lyginti negalima. 
Ji — ne saujelės suvaikėju
sių fanatikų, o visų mūsų 
BENDRAS tikslas, už kurį 
šiandien kiek vienas atsakom 
ASMENIŠKAI. Tik todėl 
apie tai nuolat kalbam.

Galgi jie kartą supras?
Kazys Bagdonavičius
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DAR VIENĄ KNYGĄ 
APIE ALMAE MATRIS

Lietuvoje iš spaudos išėjo 
vertingas istorinis leidinys 
“Mokslas senajame Vilniaus 
universitete”. Tai nėra 1979 
metais išleistos “Vilniaus 
universiteto istorijos” pakar
tojimas. Vilniaus /universite
to jubilięjiniai leidiniai, kad 
ir išleisti dideliais tiražais, 
buvo išpirkti per pačias 
šventes. Todėl įvairių Lietu
vos visuomenės sluoksnių, 
ypač mokslo jaunimo, porei
kis turėti savo universiteto 
istoriją, buvo patenkintas 
tiktai iš dalies. Taip kilo 
mintis duoti populiarią Vil
niaus Almae Matris istoriją. 
Parengti tokį leidinį buvo pa
vesta Vilniaus universiteto 
dėstytojams Arnoldui Piroč
kinui ir Algirdui Šidlauskui. 
Autoriai pažiūrėjo į savo už
davinį su derama atida, pa
naudojo knygoje praktiškai 
visus pasiekiamus šaltinius, 
o kartu liko mokslo populia
rintojais. Pasak pačių kny
gos autorių, “su kiekvienu 
leidiniu1 reikia žengti kad ir 
mažą žingsnelį į priekį, nes 
dar liko universiteto raidos 
aspektų, kurie, būdami svar
būs ir įdomūs visuomenei, 
beveik visai nenušviesti mū
sų Almae Matris istorijos 
darbuose”.

Kokie tie aspektai? Vienas 
jų — Vilniaus universiteto 
mokslinio darbo apibūdini
mas. Mokslas Vilniaus uni
versitete vystėsi netolygiai, 
tai iškildamas ir suklestėda- 
mas, tai smukdamas ir pri- 
gesdamas. Tokią raidą lėmė 
ne tik ekonominė santvarka, 
bet mokslo ir politinių, kul
tūrinių bei kitų faktorių są
veika. Jiems knygos autoriai 
paskyrė daug vietos. Pavyz
džiui, išsamiai pasakojama 
apie jėzuitų ordino panaikini
mą ir Edukacinės komisijos 
įkūrimą, skaitytojas pasise- 
mia išsamesnių žinių apie 
universiteto vaidmenį ple
čiant liaudies švietimą, suži
no apie pirmųjų mokslinio 
darbo organizatorių, tokių, 
kaip Andrius Sniadeckis, Ža
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nas Emanuelis Žiliberas, Jo
hanas Forsteris, Pranciškus 
Norvaiša, Martynas Počobu
tas ir kitų veiklą.

Apie senojo Vilniaus uni
versiteto mokslininkų pajė
gumą liudija knygų leidyba: 
vien, tiktai 1750—1820 me
tais Vilniaus universiteto 
spaustuvėje / buvo atspaus
dintos 558 mokslinės knygos. 
Tiktai Karalystės sostinė 
Varšuva lenkė šiuo požiūriu 
Vilnių. Išsamūs astronomi
niai stebėjimai, meteorologi
niai Lietuvos mineralinių iš
teklių, faunos, floros ir kiti 
tyrimai — taip pat to meto 
Vilniaus universiteto moksli
ninkų nuopelnas. Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
visuomenė niekuomet nebu
vo priešiškai nusistačiusi 
mokslui, ar atskiroms jo 
disciplinoms. Kai kurios spe
cialybės iš pradžių buvo susi
dūrusios su tam tikru atsai
numu, bet• niekad nebuvo 
griebiamas^ jokių prievartos 
aktų, kaip' tai yra atsitikę 
kituose kraštuose. Knygos 
autoriai aprašo įdomų atvejį, 
kada JAV medikai negalėjo 
skrosti lavonų. Štai 1788 
metais New Yorke kilo dide
lių neramumų, kai miniai 
pasidarė žinomi skrodimo 
faktai. Apytikriai tuo metu 
daktaras Jeffreys pradėjo 
Bostone skaityti anatomijos 
paskaitų kursą. Minia įsiver
žė į jo anatomijos kambarį 
per antrąją paskaitą ir pa
grobė nusikaltėlio lavoną, 
duotą daktarui gubernato
riaus. Massachusettese skro
dimas nebuvo leistas iki 1831 
metų, kaip ir Anglijoje. Tuo 
tarpu Lietuvoje lavonų skro
dimų būta dar XVI amžiuje, 
o po 1773 metų reformos 
Vilniaus universitete buvo 
įkurtas normaliosios ir pato
loginės anatomijos kabine
tas.

Daug įdomaus sužinos 
skaitytojas iš Arnoldo Piroč
kino ir Algirdo Šidlausko 
knygos “Mokslas senajame 
Vilniaus universitete”. V. L.
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KANADOS ŽINIOS

ŠALELĖJ MYLIMOJ
RAŠO JANINA VILKELIENE

nuo mažų dienų lavi-

ij visur švaru, tvar- 
visi žaisliukai sudėti,

' kurie yra

[Tęsiama iš pereito numerio]
Gegužės 22 d. buvome vai

kų darželyje “Eglė” grupėje. 
Sudarėme gerą būrį.

Su Juozų Brazdžium nu
pirkome krepšį saldainiukų, 
kad vaikučiai žinotų turėję 
svečių.

Mus sutiko darželio vado
vė Birutė Vilkienė. Supažin
dino su vaikučiais, kųriė mus 
kiekvieną pasveikino' įteik
dami po rūtų šakelę. Ap
žiūrėjau vaikučių darželius. 
Kaip tvarkingai ir gražiai jie 
juos tvarko. Prisodinę gėle
lių, daržovių vaikučiai yra 
išskirstyti į kelias grupes 
pagal jų amžių. Jų yra\labai 
daug. Visi gražiai aprėdyti, 
išlavinti mandagumo. Tie
siog malonu žiūrėti, kai vai
kučiai 
narni.

Vid{ 
kingai
gražios patalynės. Prasidėjo 
programa. Ją pravedė auklė
toja Rima Tvaškienė. Vaiku
čiai mums deklamavo, šokb 
ir dainavo. Tiesiog miela 
klausytis! Kokia dabar gra
ži tvarka vaikučius auklėti 
jr mokyti. Mes jiems dėkoda
mi apdalinom saldainiukais.

Man asmeniškai leko susi
pažinti su vyriausiąja vado
ve, jau vyresnio amžiaus, 
kuri “Eglės” darželį sutvė
rė. (Gaila, neprisimenu pa
vardės). Teko pasirašyti į 
svečiams knygą. ,

Atsisveikindami jiems lin- 
kėjom gražiai augti. Vado
vėms ačiū už tokį gražų 
priėmimą. Grįžome į vieš
butį geroj nuotaikoj.

Gegužės 23 d. išvykome į 
Kauną, buvo tik mūsų grupė. 
Kelionė buvo smagi. Sustojo
me gražiame miške, prie 
Kauno marių. Apžiūrėjome 
gražias viėtas, padarėme 

1 daug nuotraukų ir traukėme 
toliau.

Sustojome prie Baltijos 
viešbučio. Mus vėl pasitiko 
giminės, gydyt6jai iš Kauno 
A. Batuškevicius, A. Tolei- 
kis, A. .DumcTūf 
man labai artimi.

Vieni važinėjo po Kauno 
įdomesnes vietas. Aš patrau
kiau savo keliais. (Kaune esu 
buvusi jau pirmiau). Nuva
žiavom į Kauno kapines, 
aplankyti vyro, tėvelio ir 
brolio kapus. Padėjome gė
lių. Apžiūrėjau kapines, ku
rios labai gražiai tvarkomos.

Vėliau važiavome į profe
soriaus Ivanausko muziejų 
“Obelynas”. Labai tvarkingai 
užlaikomas. Miškas žaliuoja, 
gėlės žydi. Oras tyras. Labai 
daug turistų jį aplanko. Dė
koju dr. A. Baltuškevičiui ir 
jo žmonai (kuri yra prof. Iva
nausko dukra) už tokį gražų 
priėmimą ir vaišes. 
^Atsisveikinę grįžtam vėl į 
Kauną, pas brolienę B. Vil
kelienę Tiesos prospekte. Čia 
ir vėl vaišės, naiiji susitiki
mai, naujos pažintys. Apžiū
rėjome Kauno miestą. Trau
kėme į Elektrėnus. O koki 
dabar išaugę, didžiausi 
apartmentai! , ,

Vyro brolis Antanas, gy
vena Šviesos g-vėj 7 
aukšte. Nudžiugau pamačiu
si liftus. Nereikės laiptais 
lipti. O aš jų visą laiką 
bijojau.

Susirinko giminės, susipa
žinau su jaunu ir naujų gimi
naičiu, vos 4 mėn. Justinu 
Vilkeliu. Brolienė Danutė 
buvo prirengusi visokių vai
šių. Prikepusi didelę dėžę 
visokių baravykų, skanumy
nų. Sako: “Vežkis į Kana
dą”. Nusigandau, kaip aš 
galėsiu parvešti, tokią sun
kenybę,bet laimingai parve-

žiau ir teko savo draugus 
pavaišinti. Ačiū tau, į)amu- 
te. . . . t

Gerai praleidę laiką grįžor 
me su Vincu Vilkeliu į Vil-j 
nių.

Sugrįžusi, dar tą pačią 
dieną aplankiau Danutę. 
Nors ’ nuovargis jau labai 
kankino, bet turiu susipažin
ti su jų seneliu RomajUku. 
Gyvena gražioj vietoj, prieš 
akis didelis kalnas su daug 
žaliuojančių medžių. Oras la
bai švarus.

Vaišėms galo nėra. Danu
tė vis rūpinasi, valgyk to, 
valgyk šio, o vietos jau 
nebėra.

Praleidome labai skoningai 
laiką. Buvo atvažiavusi Da
nutės mamytė, labai puiki 
moteris. R^aug kalbėjome 
apiKTCanadą ir T. Lietuvą. 
Džiau^ėmėsjvėl susitikę už 1 
metų laiko. ^Jie buvo Mon- 
trealyje 1983 metais* Vacys 
parvežė mane, jau buvo 
lūs laikas. Ačiū Jums.

I

[Bus daugiau]

vė-

i

’ Dvi paras audringoje Baltijos jūroje su bangomis ir 
lietumi grūmėsi devyniolikos kreiserinių jachtų įgulos, 
kurioms teko įveikti tris šimtus jūrmylių, maršrutu 
Klaipėda-Irbeno švyturys — Klaipėda. Šiose kreiserinių 
jachtų pirmenybėse be Lietuvos buriuotojų dalyvavo 
Leningrado, Rygos ir Kaliningrado sportininkai. Varžybų 
nugalėtojų tapo Klaipėdos kreiserinės jachtos “Suominis” 
įgula, vadovaujama kapitono sporto meistro Rimo Dargio.

Nuotraukoje: Kreiserinių jachtų varžybų startas Klaipė
doje. B. Aleknavičiaus nuotrauka

ŽIOBRYNE

Kie-

Montreal, Que.
Ligoniai

O. Mikaliūnienė ir O. 
» t

lienė puldamos, smarkiai, su
sižeidė. Buvo] nuvežtos į 
ligoninę.

R. Šiuplevičius, kai smar
kiai pasisuko, jam trūko šon
kauliai. Buvo nuvežtas į 
ligoninę.
, A.Bendžius jau ilgas lai
kas serga Notre Dame ligo
ninėj. ; r

Linkiu visiems greit pa
sveikti.

Garnio dovana ;
. t

L. G. Vickers Lesevičiutė 
susilaukė gražios ir sveikos 
dukrelės. O broliukas sesu
tes. Tėveliai ir tėvukai labai 
džiaugiasi naujagime.

Linkiu gražiai augti.
Atvyko

Pas M. M. Laurynaičius 
vieši Mykolo giminaitė R. 
Karvelienė iš Kichinu, Ont.

Linksmos viešnagės.
Puikios vestuvės v

l F. V. Jotkų sūnus Wayne 
susituokė su italų tautos 
mergaite Lina. Vestuvės bu
vo didelės, daug puikios. Visi 
buvo gražiai pavaišinti. Jau
nieji gausiai apdovanoti. 
Vestuvės tęsėsi. prie geros 
muzikos iki vėlyvo laiko.

Jauniesiems linkiu gražaus 
ir laimingo gyvenimo., J-na

Vancouver, B. C.
MIRĖ ANTANAS 
STONKEVICIUS ■; į

New Westminster,?; netoli 
Vancouver miesto^ mirė An
tanas Stankevičius rugpjūčio 
30 d. Trūko tik penkių dienų 
ligi 81 gimtadienio.

Nuliūdime paliko žmpną 
Unis gyvenančią New West
minster ir seserį Stella gy
venančią Kaune.

Antanas į Kanadą atvyko 
dvidešimtaisiais metais, tik 
prieš prasidedančią ekono
minę krizę.

Su kitais tūkstančiais be
darbių mėgino nuvykti į Ka
nados sostinę Ottawą, reika
lauti darbo ir pragyyefiimo. 
Tuometinė konservatyvų 
valdžia prieš juos pasiuntė 
policiją ir šūvių pagalba de
monstrantus išvaikė, dauge
lį sužeidė.

Antanas Stankevičius pa
remdavo progresyvius lietu
viškus ir angliškus laikraš
čius, gi nuniękotos Vietnamo 
šalies atstatymui paaukavo 
net penkis tūkstančius 
($5,000) dolerių.

Prieš šešioliką

i

rnetiįap-

Tarybų Sąjungos ir 
atstovų derybos

dalyviai aukštai 
pramonės ir kitų

nuo- 
tarp-

didelį

Suomijos

ni yra Suomijos pasiūlymai 
paskelbti šiaurės Europą ne
branduoline zona ir užtikrin
ti tvirtą taiką šiame rajone. 
Taiybų Sąjungos atstovas vėl 
patvirtino pasiryžimą prisi
dėti prie to, kad būtų suda
rytos palankios sąlygos šiems 
pasiūlymams realizuoti.

Pagal derybų rezultatus ša
lys susitarė paskelbti bendrą 
komunikatą.

Prisiminsime senus laikus 
prie Nemuno. Tada sengirė- 
se griūdavo kirvio pakirstos 
storos pušys ir naktimis 
liepsnodavo sielininkų laužai. 
Rytais plačiose iš skeltų ba
lanų nupintose varžose pliuš- 
kendavosi sieksninės lyde
kos, stambūs it kultuvės 
karšiai. Iš statinės, prilietos 
gėlo vandens, galvą kaišioda;- 
vo nelauktai žvejui pakliuvęs 
šamas. Maži panemunės kai
meliai visados kvepėdavo 
džiūstančiais tinklais, šiurkŠT 
čia upės žole, valčių derva ir 
šviežia žuvimi.

Kur tik nemerkė tinklų 
Nemuno žvejai. Į žalsavai 
juodas sietuvas, -smėlėtus 
atabradus, ramias įlankas, 
gilias duobes. Visokiausią jie 
žuvį gaudė. Didžiosios valkš
nos, darbymečiai būdavo 
vertingos žuvies — žiobrio — 
vardu pažymėti. Neatsitikti
nai žvejai tarpusavyje lyde- 
kiniais, žiobrininkais, ūsori- 
niais, ; karšininkais vadinosi. 
Kas ką labiau mokėjo gaudy
ti, meistriškiau tinklus 
traukti, venterius, bučius 
statyti, nuo to ir vardą gavo. 
Visft žvejų metai nuo žobrių 
laimikio didumo priklausyda
vo. Mažai sugaudavo šių žu
vų — sidabrinė moneta ne
skambėdavo žvejo kapšyje.

Paliko panemunėje anuo
metiniai posakiai: “Be žiobrio 
galvos — nėra valties, be 
uodegos — tinklo, be žvy
no — pinigo duonai pirkti”. 
“Žiobrys — žvejo duona”, 
arba “Grįši prisižiobrinęs, 
vaikščiosi su batais”, “Auksi
nis laivo dugnas, kai žiobrys 
į jį uodegą padaužo”, “Žio
brys paskum žveją, žvejys 
paskum žiobrį seka”.

Žiobrys ir heraldikoje su
rado vietą. Kokių tik herbų 
Lietuvos miestai ir miesteliai 
neturėjo — su stumbrais, 
meškomis, lelijų žiedais, 
žvaigždėmis, sukryžiuotais 
kardais ir piestu atsistoju
siais liūtais. O Veliuona — 
žvejų miestelis prie Nemu
no — jau šešioliktame am
žiuje žiobrį pašlovino: juo 
papuošė žydrą miestelio her
bą.

. . . Girgždėjo pirklių veži
mai iš Veliuonos Kėdainių, 
Raseinių, Karaliaučiaus link. 
Po liepos karnų apdangalais 
gulėjo kirbynės rūkytų žio
brių. Žygimanto Augusto lai

škais be kitų gamtos turtų 
Veliuona karaliaus dvarui 
tiekdavo ir šviežius bei rūky
tus žiobrius.

Laukdavo panemunės kai
meliai lazdynų sužydėjimo. 
Kai sugurdavo ledai, kai nu
stodavo griaudę žvirgždėtose 
ir akmenuotose rėvose kriok-

lankė Tarybų Lietuvą, ruo
šėsi vykti ir šiemet, bet 
sveikata neleido.

Reiškiu giminėms ir drau
gams užuojautą. A. Grinkus

liai ir upė nuplukdydavo 
“aukštąjį vandenį”, Nemunu 
nuskriedavo pati svarbiausia 
žinia: “Žiobriai eina!” Jauni 
ir seni mesdavo namų dar
bus. Vertingosios žuvys, 
vandeniui praskaidrėjus, iš 
Kuršių marių tūkstantiniais 
pulkais pajudėdavo Nemunu. 
Panirdavo gelmėn visi turimi 
žvejybos įrankiai — velka
mieji bradiniai, venteriai, 
bučiai, graibštai. Tai būdavo 
nuostabios dienos, kuomet 
vanduo virte virdavo nuo 
žuvų gausybės. Štai įdomi 
detalė: varpininkai kurį laiką 
visiškai neskambindavo. Bu
vo manoma, kad varpų gaus
mas baido, trikdo žuvis. Su 
tuo ir kunigai sutikdavo. Pa
skaičiavimas paprastas — 
nebus žiobrių, nebraškės kle
bonija per atlaidus nuo su
neštų gėrybių.

Po sėkmingos žūklės Rau
donės, Vytėnų, Skirsnemu
nės apylinkėse prasidėdavo 
linksmos šventės, vadinamos 
žiobrynėmis. Šiltais vakarais 
smėlėton pakrantėn sugužė
davo būriai žmonių. Susėsda
vo ant apverstų valčių, ak
menų. Sutemose sužėrėdavo 
laužai. Ant iešmų buvo mau
nami ir kepami žiobriai. Žve
jai vaišindavo ir savuosius, ir 
praeivius. Jaunimas šokdavo 
aplink laužą.

Nuo neatmenamų laikų 
Nemune neršė žiobriai,, nuo 
neatmenamų laikų jų valk
šnos maitino, rengė panemu
nės žmones. Žuvų karavanai 
upėje — ne žvejų pasaka. 
Prieš porą dešimtmečių, kai 
dar Kauno hidroelektrinė ne
buvo aklinai užrėmusi kelio 
žuvims į neršyklas, Nemuno 
aukštupyje žiobrių laimikiai 
siekdavo 2,5 tūkstančio cent
nerių per žvejonės parą. 
Rusnės ir Kauno žuvininkys
tės ūkiai pavasarinių žiobrių 
žvejoti į Nemuną siųsdavo 25 
valtis. Dvidešimt penki tink
lai vienas po kito košė gel
mę. Ne tuščiai kęlė tinklus 
žvejai. Kiekviename suras
davo per šimtą gražuolių 
žiobrių. Po nakties brigada į 
sandėlį atplukdydavo iki po
ros žiobrių. Nuo Kauno iki 
Alytaus tęsėsi žiobrių nerš- 
tavietės. Žuvingiausios vie
tos buvo ties Nemaniūnais, 
Punia, Prienais, Darsūniš
kiu. Ėjo tiltais žiobriai Nery
je, Minijoje, Širvintoje, 
Šventojoje.

Graži žuvis žiobrys. Su 
spinduliuotu peleku nugaro
je, pilkai mėlynais šonais. 
Neršto metu žiobrys pasida
bina nugara ir šonai pa
juoduoja, Pilvo vidurys pa
rausta, pilkšvų ir gelsvų pe
lekų spalva keičiasi į oranži
nę, raudoną. Ant patinų gal
vų sužiba balti “akmenė
liai” — savotiškos karpos. 
Tada plaukia žuvys neršti į 
rėvas, į patį vandenų sukūrį.

Leonardas Grudzinskas

prekybinio ir ekonominio, 
pramoninio ir mokslinio- 
techninio bendradarbiavimo 
ilgalaikė programa, galiojan
ti iki 1995 metų. Jie patvir
tino abiejų šalių ketinimą 
prisidėti prie savitarpio pre- 

• kybos -ir jos diversifikaci- 
jos' didinimo, taip pat prie 
gamybinės kooperacijos plė- 
tbjimo.

Derybų' 
įvertino
objektų bendros statybos Ta
rybų Sąjungos ir Suomijos 
teritorijoje praktiką ir pasi
keitė nuomonėmis dėl tokio 
bendradarbiavimo perspekty
vų.

Svarstydami tarptautines 
problemas, N. Tichonovas ir 
K. Sorsa pareiškė didelį su
sirūpinimą, kad vis didėja 
tarptautinis įtempimas, bran
duolinio karo grėsmė. Tary
bų Sąjunga, pareiškė N. Ti
chonovas, ryžtingai smerkia 
Jungtinių Valstijų vykdomą 
konfrontacijos ir karinio pra
našumo kursą, kuriuo rem
damosi jos tikisi diktuoti sa
vo valią kitoms šalims ir tau
toms.

Suomijos atstovas aukštai 
įvertino TSKP CK Generali
nio Sekretoriaus, TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininko K. Černenkos 
pareikštą TSRS pasiryžimą 
pradėti dialogą dėl kardina
lių dabarties problemų, są
žiningas ir rimtas derybas, 
kuriose būtų atsižvelgiama į

Rugsėjo 25 d. Kremliuje 
įvyko TSRS Ministrų Tary
bos Pirmininko N. Tichono- 
vo ir Suomijos ministro pir
mininko (K. Sprsos derybos.

Per derybas, kurios vyko 
draugystės ir savitarpio su
pratimo atmosferoje, N. Ti
chonovas ir K. Sorsa ap
svarstė Tarybų Sąjungos ir , 
Suomijos geros kaimynystės 
santykių vystymo klausimus, 
taip pat abiejų šalių, preky
binio ir ekonominio bendra
darbiavimo perspektyvas. Bu
vo taip pat pasikeista 
monėmis dėl aktualių 
tautinių problemų.

Abi šalys pareiškė
pasitenkinimą, kad sutinka
mai su susitarimais, sudary
tais per .TSKP CK Generali
nio Sekretoriaus, TSRS Auk
ščiausiosios Tarybos Prezi- 
diurųo Pirmininko K. Čer
nenkos susitikimą su Suomi
jos prezidentu M. Koivistu 
šių metų balandžio mėnesį, 
sėkmingai ir dinamiškai 
vystomi Tarybų Sąjungos ir 
Suomijos santykiai. Ryšium 
su šiais metais sukankančiu 
40-mečiu, kaį buvo pasira
šytas susitarimas dėl TSRS ir 
Suomijos paliaubų, buvo pa
žymėta, kad jis atvėrė ke
lią tikriems geros kaimynys
tės santykiams, kurie įtvir
tinti draugystės, bendradar
biavimo ir savitarpio pagal
bos sutartyje. Draugystė, sa
vitarpio pasitikėjimas, vai
singas bendradarbiavimas, 
kaip pabrėžta K. Černenkos * visų šalių ir tautų saugumo 
kreipimesi į Suomijos tele
vizijos žiūrovus, yra Tarybų 
Sąjungos ir Suomijos santy
kių esmė. Jiems neatsiliepė 
ir neatsiŲepia politinio kli
mato svyravimai pasaulyje.

Svarstydami prekybinių ir 
ekonominių ryšių klausimus, 
N. Tichonovas ir K. Sorsa 
su pasitenkinimu pažymėjo, 
kad sėkmingai realizuojami 
sudaryti susitarimai ir ypač

interesus. Tai būtų svarbus 
žingsnis siekiant grąžinti 
valstybių santykius į tarp
tautinio įtempimo mažinimo 
ir konstruktyvaus 
daibiavimo kelią.

N. Tichonovas ir 
pabrėžė būtinumą
veiksmingų priemonių, 
rios įgalintų užkirsti kelią 
kosmoso militarizavimui. Jie 
pažymėjo, kad vis aktuales-

bendra

is Sorsa 
imtis 

ku-

1986—1990 ne

susitarimų da- 
Tichonovas, K.

Tąpačią dieną buvo pasi- 
lašytas susitarimas dėl TSRS 
ir Suomijos prekių apyvartos 
ir mokėjimų 
tams.

Pasirašant
lyvavo N.
Sorsa, I. Archipovas, kiti Ta
rybų Sąjungos ir Suomijos 
oficialūs asmenys.

Dokumentą pasirašė užsie
nio prekybos ministrai: TSRS
— N. Patoličevas, Suomijos
— J. Lainė.

TSRS vyriausybė rugsėjo 
25 d. Didžiuosiuose Kremliaus 

• rūmuose surengė pietus Suo
mijos ministro pirmininko K. 
Sorsos garbei.

Kartu su K. Sorsa buvo jį 
lydintys Suomijoje oficialūs 
asmenys.

Tarybų Sąjungai per pie
tus atstovavo N. Tichonovas, 
H. Alijevas, B. Ponomariovas, 
TSRS Ministrų Tarybos Pir
mininko pirmasis pavaduoto
jas I. Archipovas, TSRS Mi
nistrų Tarybos Pirmininko pa
vaduotojai, TSRS ministrai, 
TSRS valstybinių komitetų 
pirmininkai, kiti oficialūs as
menys.

Per pietus, kurie vyko 
draugiškoje aplinkoje, N. 
Tichonovas ir K. Sorsa pa
sakė kalbas, kurios buvo 
įdėmiai išklausytos ir sutiktos 
plojimais.

TASS-ELTA

TELEGRAFU „TIESAI“ IŠ NIUJORKO

PAVĖLUOTA ATGAILA
vai, žurnalistų paklausti apie 
šio įvykio smulkmenas, ne
tikėtai pasirodė esą nepa
prastai informuoti: jie pareiš
kė, kad po sraigtasparnio 
nuolaužomis žuvo ne vienas, 
o du amerikiečiai. Tačiau,

Amerikos valdžios organai 
oficialiai pripažino, kad anti- 
vyriausybinių jėgų pusėje 
Nikaragvoje žuvo du Jungti
nių Valstijų piliečiai. Šių 
dviejų amerikiečių kūnai bu
vo ęasti numušus sraigtaspar
nį, banditiškai įsiveržusį į Ni- pasak jų, reide prieš Nika- 
karagvos teritoriją.

Sraigtasparnis ir trys maži 
lėktuvai apšaudė raketomis 
Santa Klaros gyvenvietę, 
esančią už penkių mylių nuo 
Hondūre? sienos. Oro piratai 
šaudė į taikius objektus, jų 
aukomis tapo 40-metis»vals
tietis ir trys mažos mergai
tės, skynę sode vaisius. San- 
dino nacionalinio išsivadavi
mo fronto pajėgos pašovė 
vieną piratą, dt Amerikos ga
mybos sraigtasparnis „Hjuz- 
500" trenkėsi į žemę. Iš nuo
laužų buvo ’ištraukti trijų 
banditų kūnai. Vienas jų — 
mėlynakis blondinas — mi
rė nuo kulkos žaizdos gal
voje. Spėjama, kad oro pira
tas nusižudė, nenorėdamas i 
patekti į nelaisvę.

Managvoje įvykusioje spau
dos konferencijoje Nikarag
vos gynybos ministerijos at
stovas pasakė, kad numušta
me sraigtasparnyje galėjo 
būti dar keletas banditų, ir 
Sandino nacionalinio išsiva
davimą; fronto kariams, ap- 
ieškantiems vietovę, duotas 
įsakymas paimti juos gyvus.

Srįmdos atstovams buvo 
parodyti sraigtasparnyje ras
ti žemėlapiai ir įrašai, įro
dantys, kad nusikalstamas 
reisas prasidėjo iš Hondūro 
karinių oro pajėgų bazės, 
esančios HamastĮane. Kaip 
buvo pareikštą Managvoje, 
banditiškiems antskrydžiams 
paprastai rengiamasi vienoje 
iš trijų Hondūro karinės avia
cijos bazių —- Hamastrano, 
palmerolo ar Aguakato, — 
ir parengiamajame darbe bei 
pačiuose reiduose dalyvauja’' 
CŽV atstovai.

Vašingtono valdžios atsto-

ragvos gyvenvietę dalyvavo 
ne centrinės žvalgybos val
dybos agentai, o „privatūs 
samdiniai". Baltųjų rūmų ir 
valstybės departamento at
stovai pasirodė taip gerai in
formuoti apie „privačius as
menis, simpatizuojančius an- 
tisandinistinėms Nikaragvos 
jėgoms", kad pasakė, jog į 
kontrrevoliucionierių bazę 
Hondūro teritorijoje pasiųsta 
eilinė grupė „privačių" sam
dinių.

Pasirodo, septynių asmenų 
grupė prieš savaitę išvyko iš 
Naujojo Orleano į Hondūrą. 
Vašingtono atstovas teigė, 
kad tie žmonės „nesusiję su 
jokidmis JAV vyriausybinė
mis įstaigomis", todėl jų var
dai nežinomi". Šį akivaizdų 
melą tuoj pat demaskavo se
natorius Danielis Moiniche- , 
nas, senato komisijos žvalgy* 
bos reikalams pirmininko pa
vaduotojas. Laikraščio „Niu- 
jork taims" korespondentui 
jis pareiškė: „Tie žmonės tu
ri vardus, jie turėjo gauti 
įvažiavimo į Hondūrą vizas, 
ir CŽV gali nedelsdama juos 
pasakyti". ‘

Amerikos slaptosios tarny
bos bandymai pavaizduoti 
nusikalstamą karą prieš kai
myninę suverenią valstybę 
„privačiu reikalu" ne dau
giau kaip juokingi. Beje, tai 
daroma jau ne pirmą kartą. 
Pavyzdžiui, išaiškėjus, kad 
Amerikos vyriausybinės įstai
gos prisidėjo prie banditiško 
Nikaragvos uostų minavimo, 
pompastiškai buvo pareikšta, 
kad sįmosininkams pagalbą 
teiks keletą# ^privačių" orga
nizacijų, kurių sąraše vienas 
pirmųjų įrašytas i žurnalas 
______________...._________

„Soldžer of forčun*'. Tačiau 
Amerikoje juk niekam ne pa
slaptis, kad šis samdinių žur
nalas yra specialiųjų tarny
bų ruporas, o visus redakci
jos postus užima buvę CŽV 
arba^karinės žvalgybos bend
radarbiai.

Tokiais pat „privatininkais" 
kiek anksčiau buvo pavadin
ti lakūnai, kurie transporto 
lėktuvu be atpažinimo ženk
lų gabeno ginklus Kosta Ri
koje įsitvirtinusiems kontrre
voliucionieriams ii žuvo ten 
šių metų kovo 23 dieną.

Tačiau „privatus biznis" 
vargu ar padės centrinei 
žvalgybos valdybai išvengti 
naujo skandalo. Šiaip ar taip,* 
du mėlynakiai vaikų žudikai, 
ištraukti iš geležies krūvos 
su Amerikos firminiais ženk
lais, — pirmieji JAV pilie
čiai, žuvę Nikaiagvos žemė
je šiame nusikalstamo karo 
prieš laisvę mylinčią tautą 
etape.

Kokie nešvarūs CŽV dar
bai šį kartą bus demaskuoti, 
kuo baigsis eilinis kongreso 
ir CŽV gynėjų konfliktas? 
Vašingtone jau galvojama 
apie savotiškus „preventyvi- 
nius žingsnius". Ne atsitikti
nis sutapimas, kad tą dieną, 
kai Amerikos spauda paskel
bė pranešimus apie Ameri
kos žvalgybos agentus, iš 
oro šaudžiusius j valstiečių 
vaikus, laikraštis „Niująrk 
post" parašė apie CŽV direk
toriaus Viljamo Keisio planus 
atsistatydinti. Pranešama, kad 
žvalgybos vadas jau infor
mavo Baltųjų rūmų atstovus 
apie nutarimą palikti postą 
dar iki šių metų pabaigos, 
net jeigu Ronaldas Reiganas 
laimėtų biisimuosius prezi
dento rinkimus.

Kas tai? Nusidėjėlio atgai
la ar bandymas visos admi
nistracijos kaltę suversti dar 
vienam „privatininkui"?Viltus KAVALIAUSKAS

Rygos scenoje
Lietuvos TSR 

deminio operos
valstybinio aka- 
ir baleto teatro 

solistai TSRS liaudies artistai V. 
Noreika ir E. Kaniava, Lietuvos 
TSR nusipelniusios artistės I. Mil
kevičiūtė ir A. Stasiūnaitė nese

niai viešėjo Rygoje. Jie atliko 
pagrindinius — Otelo, Jago, Dez
demonoj, Emilijos — vaidmenis 
Latvijos TSR valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro sce
noje. Spektakliui dirigavo Lietu

vos TSR nusipelnęs artistas V. 
Viržonis.

Tai atsakomasis mūsų respub
likos menininkų vizitas pas kai
mynus. Pavasarį pagrindinius 
vaidmenis „Otelo" spektaklyje 
Vilniuje atliko svečiai iš Rygos.

I. LITVINAITE



“LAISVES” TRADICINIS METINIS

Koncertas ir Banketas
įvyks šį st‘kmadienį, spalio 28 d.

Laisvės salėje 
102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park, N. Y.

Koncerto pradžia 2 vai.
) 3

Banketas apie 4 vai., [tuoj po koncerto] j

Aido Choras
Laukiame svečių iš Washington, D. C. konsulo ir 

TSRS Washingtone ambasados pirmojo sekreto
riaus V. Sakalausko su šeima — žmona Jūrate ir 
sUnum Mariu. 2

Tikimės, kad dalyvaus akredituotasis prie Jung
tinių Tautų Lietuvos žurnalistas Vilnius Kavaliaus
kas su šeima — žmona Ramūne ir sūnum Paulium.

Koncertą atliks solistai A. Dupsha [Daukštys], 
Aldona DeVetsco ĮKlimaitė], Amelia Young [Jes- 
kevičiūtėĮ, Victor Becker; taip pat vietinis Aido 
Choras, vadovaujamas Mildred Stensler. Koncerto 
akompanistė bus buvusi Aido Choro vadovė 
Aldona Anderson [Žilinskaitė].

Auka $12.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime, šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę”

DOVANOS VAJININKAMS
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30;
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI, PER KI
TUS,NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

$20,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę”
Savo Giminėms Ar s 

Draugams^Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą

Dovaną 

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE I 
IR UŽSIENIUOSE: ,

Amerikoje $12 00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų.
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metu.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

“LAISVĖ”

Kultūros žinios—žinelės
Frank Shūkis 1

SUKRĖTIMAS BOSTONE
Bostono miesto meniškasis gyvenimas visai netikėtai 

patyrė sukrėtimą. Penki meno institucijų vadovai iš savo 
postų pasitraukė: J. Williams Bostono Pop orkestro 
dirigentas, P. Sellars — Shakespearo festivalio meno 
vadovas ir režisierius, V. Verdy — Bostono baleto 
baletmeisterė, J. Garrick — Bostono baleto direktorius ir 
K. Moffett — 20-ojo amžiaus meno muziejaus kuratorius.

Ypatingai nukentės baleto ir vestivalio meniškasis lygis.
Massachusetts valstijai mokslo ir meno direktorius 

pareiškė, kad jų pasitraukimas labai sukrės miesto 
meniškąjį augimą, nors meno įstaigoms yra paskirti net 3 
milijonąi dolerių parama. Pasitraukimas iš vadovaujamų 
pozicijų tiems menininkams atsilieps ir į kitas institucijas, 
kaip Cambridge Repertuarinio teatro, meno muzįęjų ir 
pan.

Tą pasitraukimą paskatino nuolatiniai konfliktai tarp 
meno vadovų ir administracinio personalo vadovybių 
kišimosi į meniškuosius pastatymus ir dalinai dėl finansų.

PENKTADIENIS, 
...xi 

---------------- ■ ■ ...................... ---------------------------------------------
■'I

New York.JAV Komu
nistų partijas prezidentinis 
kandidatas Gus Hali “Daily 
World” rašot kad vadina
mieji debatai; kuriuose prez. 
Reagan ir deipokratų kandi
datas Walter Mondale disku- 
tavo JAV užsienio politikos 
klausimus, nebuvo vykęs da
lykas. Jis kaltina, kad abu 
kandidatai vengė liesti pa
grindinius klausimus, stovin
čius prieš Amerikos ir viso 
pasaulio žmones. Tie klausi
mai — tai taikos reikalais ir 
pasitarimai, prie kurių kvie
čia Tarybų Sąjunga, siūlyda
ma diskutuoti konkrečius nu
siginklavimo klausimus.

ANGLŲ OPERA LOS ANGELES’
Londono Covent Garden Karališkoji Opera, atvykusi į 

Olimpiados Meno festivalį su trimis operomis: Puccini 
“Turandot”, Britten “Peter Grimes” ir Mozarto “Užburta 
Fleita”. Duos 11 spektaklių Los Angeles Dorothy Chandler 
pavilijone muzikos centre.

Šis teatras 3100 vietų, turi nepaprastai gerą sceną su 
moderniu apšvietimu, pilnam orkestrui vietą, kuri buvo 
patobulinta ir pataisyta reikalaujant Karališkosios Operos 
vadovybei.

Bilietai iki $75 ir jau beveik visi išparduoti.

New York. — Minint Ame
rikos invazijos į Grenadą 
metines, įvairių taikos orga
nizacijų ir kovotojų už žmo
gaus teises atstovai ruošia 
demonstracijos spalio 27 d. 
JAV armijos Grand Army 
Plaza, Brooklyne. Pradžia 3 
vai. popięt. Mitingą sponso- 
ruoja JAV Komunistų parti
jos veikėjai.
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Iš Aido Choro 
gyvenimo

Spalio 20 d. šeštadienio 
popietėje “Aido” choras susi
rinko, taip kaip ir kiekvieną 
šeštadienį dainų ruoštis 
“Laisvės" metiniam koncer
tui sekmadienį, spalio 28 d. 
“Laisvės” salėje.

Porai pamokų negalėjo at
vykti Nellie Šumbris, kuri 
pergyveno akies operaciją. 
Aidiečiai Nellei išreiškė 
užuojautą. Du geri ir akty
vus aideičiai Aldana ir John 
Katiniai į pamokas atvyko 
liūdni, nusiminę, mat Alda- 
nos mamytę Uršulię Berno
tienę išvežė į Manhasset, 
Long Island, N. Y. ligoninę. 
Aldana Bernotaitė Katinienė 
labai rūpinasi savo mamos 
sveikata. Uršulė Bernotienė 
neseniai paminėjo savo 
90-ies metų gimtadienį.

Nežiūrint paminėtų narių 
bėdų, koncertas įvyks.

N. V.

BRIEFS
GRAIKAI NEW YORKE

Graikų Nationalinis Teatras atvyko Amerikon gastro
lėms su “Edipas Karalius” Sophoclio veikalu. Jų gastrolės 
prasideda New’ Yorke ir baigsis Los Angeles olimpiados 
dalyviams. Festivalio metu Graikijoj 1982 m. šis pastaty
mas buvo parodytas antiktiniame teatre Epidauro mieste.

ESKIMŲ SPEKTAKLIS
Iš tolimosios Aliaskos New Yorkan atvyko eskimų 

vaidintojų grupė. Jie vaidindo pagal Sophoclio klasikinę 
tragediją “Antigone” veikalą pavadintą “Yup’ik Antigone” 
eskimų kalba. Jie vilkėjo savo tautiniais drabužiais, o 
karališkasis pastatas buvo eskimiška kailių palapinė.

Tą grupę sudarė amerikietis studentas besimokantis 
eskimų kalbos nuošaliame Aliaskos kaime, kuriame gyvena 
400 žmonių. Jis veikalą išvertė, suorgaiiizavo grupę ir 
gastroles. Spauda apie egzotiškąjį spektaklį atsiliepė 
palankiai ir žiūrovų buvo kiekvieną vąkajrą, nors ir 
nesuprato kalbos.

Bet . . . “Yup’ik Antigone” eskimų gastrolės buvo 
nutrauktos 4 dienom anksčiau negu buvo pramatyta. 
Susirgus jų kąimo vyresniajam, 8 žmonių trupė grįžo atgal 
į Aliaską.

Paprastai, prisilaikant teatro tradicijų, randamas pakai
tas, jei aktorius suserga ar miršta, bet gastrolės dėl kaimo 
vyresniojo ligos nenutraukiama! Bet pasirodo, kad tenai 
kitos tradicijos, ir visas kaimas yra lyg viena šeima.

NAUJI TEATRAI
į Chester, Connecticut atidarytas Norma Terris vardu 
teatras, N. Terris buvusi Ziegfield teatro dalyvė, suvaidi
nusi pirmąją Magnolia “Show Boat” veikale, 79 m. aktorė 
atidaryme dalyvavo vežimėlyje, nes neseniai susilaužė 
klubo kaulą.-

Rugsėjo pradžioje Greenwich Village, New' Yorko 
kvartale bus atidarytas. Minetta Lane teatras turintis 420 
vietų. Tai pirmas tokios talpos teatras, pastatytas per 50 
metų off-Broadway, kainavo 1.8 mil. dolerių.

WETHERSFIELD, CONN.

MIRUS

John Peter Kazlau
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Veronikai 

Kazlau, podukrai Vanda Bagdon, ir visiems į 
giminėms, draugams ir pažįstamiems Lietuvoje ir 
Amerikoje. ' . ‘ i

Millie Barnett
Mary Kozlenko 
Anna Vi^otskis 
Wilma Hollis

George Chernauskas
A. Skardžiai
J. Vasilau^kai
Elen? Brazauskas

WATERTOWN, MASS.

MIRUS

Con Edison is overchar
ging customers by at least 
$54 million a year — and 
perhaps as much as $111 
million — the Koch adminis
tration has asserted.

* * *
In New York. They say 

what you will see may re
mind you of pictures from 
the past: The bad old days of 
America’s Great Depression 
or. devastation of Europe 
after the war.

Only these images are not 
from some dusty history 
book. These are the pictures 
of the here &nd now in the 
crown jewel I of American 
cities, where thousands of 
people sleep each night on 
sidewalks, in parks and in 
the subways; where more 
than 200 soup kitchens and 
food pantries can barely fill 
the bowls of the hungry; 
where thousands wait on 
long lines for jobs that don’t 
exist.

♦ ♦ ♦
Talks between the two 

super-powers — Soviet uni
on and the United States 
have been proposed by Pre
sident Reagan’s own close 
political advisors such as 
Senator Baker, and various 
cultural and economic ex
change programs are being 
revived. (

* ♦ ♦
The People’s School for 

Marxist Studies in Manhat
tan, N. Y. will open its 
six-week fall semester Mon
day, October 8. The courses 
in basic Marxism take on a 
special importance this year 
in helping to give clarity and 
direction to those fighting to 
defeat Reaganism. For more 
information call (212) 924- 
1837.

♦ * *
Amalia Yuskovic has left 

for Lithuania to take John

Siurba’s ashes there. John 
Siurba, well known activist 
and editor of LDS official 
paper “Tiesa” was working 
for LDS for very many 
years.

* ♦ *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
January 27, 1949
Another bowling night. 

This time did much better — 
128,132,171.

The announcement came 
that USSR, Poland, Roma
nia, Bulgaria, Hungary and 
Chechoslovakia established a 
joint economic council. It is 
considered to be a serious 
move in the part of these 
countries to fight the Mar
shall Plan.

January 29, 1949
Building Corp, conven

tion — 228 present. Good, 
constructive. Financial situa
tion is bad. Not being able to 
get the liquor licence effects 
all activities. The case is in 
the courts.

January 30, 1949
International news: Stalin 

declares that he is willing to 
meet President Truman to 
discuss peace.

January 31, 1949
Staying home all evening.
February 7, 1949
Wall Street stock ex

change is panicky. Shares 
and stocks falling. It is a 
beginning of a depression.

February 15, 1949
The arrest of Anna Louis 

Strong in Moscow and 
charge that she is an Ameri
can spy is a surprize to 
everybody.

February 19, 1949
Elizabeth — party of the 

“Laisvė’s” readers surpris
ingly well attended. Use

Nellie Grigaliūnienė
1984 m. spalio 2d.

'Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą Vincloviai, 
Matulis ir Tony Žwinglas. Tai jos buvo artimiausi 
giminės Amerikoje. Taipgi visiems giminėms bei 
idėjos draugais Lietuvoje ir Amerikoje.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime, netekę 
veiklios, progresyvės draugės. f
Steve ir Anna Janus 
Julia Druzas \ 
N. Trakimavičienė 
Anna Švėgžda 
Charles Valatka : 
Lena Smith , ;
M. Zaluba a.(
P. A. Flowers

V. Kvietkas
A. B. Balaika 
Elizabeth Repshis 
Frank ir Olga Grąham 
Helen Žekonis ' * \
Anna Lindsey
Jonas ir Afemia Kodžiai 
Elizabeth Freimontienė

D. Kiaršis

Whethersfield, CT
Mirė

John Peter Kazlau, širdies 
smūgio ištiktas staiga mirė, 
sulaukęs 93 metų. Gyveno 
23 Stillwold Dive, Wethers
field. Laidojo laisvai, priva- 
tiškai, buvo sudegintas.

1913 m. atvyko iš Lietu
vos į šią šalį ieškoti geres
nio gyvenimo į N. J. Valsti
ją.

Gavo darbą cukrinėje. Dėl 
mažo atlyginimo neužilgo 
darbininkai išėjo į straiką. 
Streike policininkų buvo su
muštas ir atleistas iš darbo.

i Vėliau atvažiavo į Wind
sor, Conn., dar vėliau į 
Wethersfield ir gyveno iki 
mirties.

Susituokė su Veronika 
Pagdon 1925 m. Labai daug 
dirbo Laisvųjų progresyvių 
veikloje, suprato kad reikia 
remti darbo klasės organiza
cijas, reikalauti geresnės 
ateities, “Laisvę” skaitė nuo 
pat jos gimimo, ir kiek galė
davo aukodavo. Hartforde 
abudu dalyvavo organizacijo
se, priklausė prie “Literatū
ros” draugijos, ir buvo “Lais
vės” choro narys.

Žmona Veronika — dai
navo Laisvės chore, priklau
sė prie L.D.S. ir moterų 
klubo. Ir per ilgus metus tų 
visų organizacijų buvo kores
pondentė.

Šiuo laiku ją labai kanki
ną Parkinson liga. Jau 7 
metai dukra Vanda labai 
gerai prižiūri savo mylimą 
mamą. Taip pat mylėjo ir 
prižiūrėjo iki mirties ir savo 
patėvį. Žmona — Veronika 
pasakojo: “Nors abudu sun
kiai dirbam, bet turėjome 
gerą gyvenimą. Jonas buvo 
geros širdies, kol būsiu gy
va, aš jo nepamiršiu”.

“Atminčiai savo mylimo 
vyro aukoju “Laisvei” $50.00. 
Lai būna jam ramybė sveti
moj šalelėj. Pasiliekame liū
dintieji žmona — Veronika, 
podukra — Vanda Bagdon ir 
giminės Chicago, Ill. Taip gi 
Lietuvoje.”
P. S.

Už prisiųstas “užuojautų 
korteles ir už užuojautas 
Laisvėje, labai ačiū mano 
visiems draugams.

Jūsų draugė
Veronika Kazlau

• KROKODILAI 
SANITARAI

Ką žinome apie krokodi
lus? Daugumai jie kelia siau
bą, o moterims dar asocijuo
jasi su rankinukais ir bate
liais. Tačiau tyrinėtojai ma
no, jog krokodilai yra viena 
svarbiausių Afrikos upių ir 
ežerų gamtinio ciklo gran
džių. Tai plaukiojantys sani
tarai, švarinantys savo gy
venamas vietas nuo dvėse
nų, naikinantys nesveikas žu
vis ir kitus gyvūnus. Antrą 
vertus, jų kiaušiniais minta 
daugelis Afrikos gyvūnų.

Didžiausias mūsų planetos 
roplys netiesiogiai prisideda 
ir prie kovos su maliarija. 
Ėsdami dugnines žuvis, jie 
reguliuoja seklumų gyvento
jų skaičių. O seklumų žuvys 
naikina moskitus — svar
biausius šios pavojingos li
gos nešiotojus.

15 metų nedidelėje Trans- 
valio fermoje veisiami kro
kodilai. Kasmet joje gimsta 
šimtai krokodiliukų. Didžiu
ma pusantrametrinių ,,paaug
lių" išgabenami į įvairių ša
lių nacionalinius paikus ir 
rezervatus. Tai vis šiokia to
kia galimybė atkurti bent 
dalį krokodilų, kurių nuola
tos mažėja dėl neregėto ne
teisėtos medžioklės masto.

Ieško gyvenimo 
draugės

Viena gyvenanti moteris, 
60-60 Palmeto g-vėj, Ridge
wood, N. Y. ieško pavienės 
moteries, kuri norėtų drauge 
gyventi. Butas didelis, gali 
naudotis virtuve ir skalbyk
la. Rajonas tykus ir švarus, 
krautuvės arti ir privažiavi
mas visur geras. Norint gau
ti daugiau informacijų,skam
binkit tel.: Ev. 6-5856.

Pulled this way and that in Wilmington, Mass., during 
demonstration against deployment of missiles in Europe. 
About 25 persons were arrested during protest at AVCO 
Systems Division, a manufacturer of nuclear missile parts.




