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KRISLAI
LDS 24- asis seimas 
Demokratų Partijos 

suvažiavimas
Palestinietės Jungtinių

Tautų Pasauliniame moterų 
suvažiavime Kopenhagoje

Nedarbas slegia visą 
kapitalistini pasauli

IEVA MIZARIENE
Už savaitės laiko, rugpjū

čio 15 d., prasidės Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
24-asis seimas, Arrow Park, 
Monroe, N. Y. Šiais metais 
mūsų Susivienijimas mini sa
vo 50-ąją sukaktį. Tai drau
gijai yra ilgas amžius ir mes 
galime pasidžiaugti, kad 
LDS taip gražiai bujoja.

Praėjusiame seime išrink
tas komitetas, rūpintis išleis
ti albumą atžymėti 50-mečio 
sukaktį.

Seimas baigsis šeštadienį. 
Tą vakarą Arrow Parke 
įvyks ir banketas. Būtų gerai 
tame bankete matyti ne tik 
suvažiavusius delegatus bet 
ir niujorkiečius bei apylinkės 
lietuvius.

Pirmadienį New Yorke 
prasideda Demokratų Parti
jos suvažiavimas. Iš pradžių 
atrodė, kad suvažiavimas 
bus ramus. Prezidentas Car
ter jau turi pakankamą skai
čių delegacijos balsų būti 
nominuotu kandidatu antra
jam prezidentūros terminui.

Bet, ne visada išeina, kaip 
manome. Štai prezidento 
brolis Billy koloboravimu su 
Libijos valdžios pareigūnais 
broliui pakenkė. Billy Carte- 
riui Libijos valdžia sumokėjo 
net $220,000 už ką nesako 
nei prezidentas nei Billy. 
Pirmadienio vakare virš 
valandos laiko prezidentas 
reporteriams aiškinosi ir at
sakinėjo į jų klausimus, bet 
visi tai girdėję, tiek sužinojo 
apie Billy, kiek ateidami ži
nojo.

Dabar jau kalbama, kad 
reikia delegatus atleisti nuo 
įsipareigojimo už ką balsuoti. 
Siūlo, kad tebūna “atdara 
konvencija“, kurioje kiekvie
nas delegatas galės konven
cijoje apsispręsti ką nomi
nuoti į prezidentus. O tų 
kandidatų atsirado, kaip šie
no—ir Jackson, ir Muskie, ir 
Mondale, ir Carey, neskai
tant labai pasiryžusio laimėti 
Kennedy.

Jungtinių Tautų pasaulinė 
moterų konferencija Kopen
hagoje jau baigėsi, bet rezul
tatai nekokie.

Buvo pakviesta Egipto 
prezidento Anwar Sadato 
žmona kalbėti. Kai ji atsisto
jo kalbėti, Palestinos delega
tės iš konvencijos demon- 
stratyviaijšėjo.

Palestinietės sako, kad Iz
raelio okupanto kareiviai nu
žudę virš 2,000 palestiniečių 
moterų West Bank ir Gaza 
Strip vietovėse. Palestinie
tės kalėjime buvusios žiau
riai kankinamos. Izraelio val
dininkai palestinietėms ne
duoda darbų.

Kiekvieną dieną laikraš
čiuose skaitome apie visame 
kapitalistiniame pasaulyje 
didėjantį nedarbą.

Štai žinia iš Londono, An
glijos: tarp birželio 10 d. ir 
liepos 10 d. 236,958 darbinin
kai neteko darbų Britanijoje. 
Tai bedarbių skaičių pakėlė

ATVIRAS LAIŠKAS
PLIENO DARBININKAMS

Amerikos plieno darbininkai streikuoja už darbą ir duoną.

Amerikos Komunistų par
tijos kandidatas į JAV prezi
dentus Gus Hali parašė atvi
rą laišką JAV plieno darbi
ninkų konvencijai, kuri pra
sidėjo rugpjūčio 4 d. Pitts- 
burghe.

Gus Hali primena, kad 
savo laiku plieno pramonė 
Amerikoje stovėjo pirmoje 
vietoje, q dabar ji savo 
gamybos atžvilgiu esanti tre
čioje vietoje pasaulyje. Todėl 
jis ir klausia, ar dabar Ame
rikos plieno pramonė yra 
susirgusi, ar jau bemirštanti.

Yra tikra teisybė, jis sako, 
kad jau daugelyje Amerikos 
vietovių ta pramonė yra nu
mirusi, o kasdien vis ateina 
žinių apie naujus plieno įmo
nių uždarymus, kad vis la
biau didina ekonominę krizę, 
kuri dabar jau esanti 7-oji iš 
eilės krizė JAV nuo II Pas. 
karo pabaigos.

Gus Hali klausia, kodėl 
Amerikos plieno pramonė 
serga ir atsako, kad ji serga

dėl korporaciją gobšios pelno 
politikos. Jis tvirtina, kad 
plieno pramonę melžia per 
didelės pramonės įmonių di
rektorių ir kitų vadovaujan
čių asmenų algos ir troški
mas gauti didelį pelną korpo
racijų šėrininkams. Vietoje 
to, jis sako, pelną reikėtų 
investuoti atgal į plieno įmo
nes, siekiant naujos techno
logijos ir steigiant naujas 
plieno įmones.

Šitai įvykdyti gali tik tokie 
vadai, kurie reikalautų iš 
plieno korporacijų kaip tik 
tū, kas yra sveika Amerikos 
plieno pramonei ir joje dir
bantiems žmonėms. Todėl jis 
kviečia pamiršti visus politi
nius ir kitokius skirtumus ir 
vadovautis vien tik bendra 
mintimi — kovoti prieš ben
drą priešą, prieš korporacijų 
politiką, siekiančią kiek ga
lint daugiau pelno išspausti 
iš plieno gamybos ir nieko 
neduoti plieno įmonėms ir jų 
dirbantiems žmonėms.

Prez. Carterio spaudos konferencija
Washingtonas. — Visą va

landą užtrukusios spaudos 
konferencijos metu rugpjūčio 
4 d. naktį prez. Carteris 
padarė ilgoką pranešimą apie 
tai, ką jis jau anksčiau buvo 
pranešęs kongresiniam tyri
mo komitetui dėl savo brolio 
Billy ir jo santykių su Libijos 
atstovais ir dėl jo (preziden
to) žinojimo apie tuos daly
kus.

Bendrai paėmus, preziden
tas pareiškė, kad visoje toje 
veikloje jis nesąs pažeidęs 
jokių įstatymų ir niekur ne
pasielgęs klaidingai. Jis tei
gė, kad jo brolis niekados 
nepadaręs įtakos į jo, kaip 
prezidento, sprendimus, ir 
niekados nepadarysiąs. Pre
zidentas prisipažino, jog, sa
vo žmonos Rosalynnos pasiū
lymu, jis bandė panaudoti 
savo brolio įtaką per Libiją 
išgauti JAV įkaitus iš Irano, 
bet gailėjosi, kad iš to nieko 
neišėjo. Jis tvirtino, kad visi 
keliai, jo manymu, yra lega
lūs, siekiant įkaitus iš Irano

iki 1,896,634, arba 7.8 pro
centai darbo žmonių—bedar
biai.

Paimkime New Yorko 
mieste paskelbtą reikalavimą 
550 elektros amato mokinių. 
Tris dienas prieš tai pasirodė 
1,500 jaunų vyrų ir moterų. 
Eilėje per visą tą laiką stovė
jo, nepaisant baisių kliūčių 
gauti aplikacijų darbui pra
šyti. Ar tai neparodo sunkius 
laikus, ypatingai jaunimui?

susigrąžinti sveikus ir gy
vus.

Sunku pasakyti, kaip Ame
rikos publikos opinija sutiks 
tą prezidento paaiškinimą ir 
kaip tai paveiks demokratų 
konvencijos nutarimus, tai 
yra, ar jis buvo nominuotas į 
prezidentinius kandidatus.

Bolivijos maineriai 
priešinasi huntai

La Paz, Bolivija. — Nežiū
rint, kad sostinėje skelbia
ma, jog krašte einama priė 
normalios tvarkos, Bolivijos 
maineriai, kurie daug kartų 
pareityje yra prisidėję prie 
diktatorių nuvertimo, ir da
bar priešinasi prieš karinį 
perversmą. Jis įvyko dėl to, 
kad karinė hunta nenorėjo 
prileisti prie demokratinių 
rinkimų rezultatų—parla
mentas turėjo patvirtinti 
progresyvaus kandidato kan
didatūrą į prezidentus, o kai 
kariuomenė patyrė, jog taip 
gali įvykti, ji padarė per
versmą ir suėmė visus val
stybės pareigūnus, turėju
sius dirbti iki to patvirtini
mo.

Vis dar ateinančios žinios 
iš Bolivijos patvirtina faktą, 
jog ir ne visi kariuomenės 
vadai remia ar pritaria šiam 
perversmui. Kai kurie tai 
daro tik dėl asmeninių sume
timų, o kai kiti — dėl 
principo.

Pasibaigė Moterų 
konferencija Kopenhagoje

Kopenhaga. — Čia liepos 
31 d. pasibaigė tris savaites 
užtrukusi Jungtinių Tautų 
suorganizuota konferencija, 
kurios pagrindiniu uždaviniu 
buvo apžvelgti, kaip pasauly
je per pastaruosius penke
rius metus valstybių pasidar
buota pagerinti moterų gy
venimą ir buitį.

Tai buvo tęsinys prieš pen
kerius metus Meksikoje įvy
kusios konferencijos, kurios 
tikslas kaip tik ir buvo pa
skelbti “moterų dekadą”. Tai 
ši konferencija teapžvelgė 
tik pirmosios dekados pusės 
pasiekimus.

Konferencija pasibaigė 
tam tikra harmonijos stoka 
tarp pasaulio moterų. Mat, 
pasireiškė kai kurie politiniai 
reikalai, kurių anksčiau ne

būdavo. Tuo tarpu, kai 94 
šalys balsavo už planą atei
čiai, JAV buvo prieš tą planą 
kartu su Kanada, Australija 
ir Izraeliu. 21 kraštas, kartu 
su Danija, kur ta konferenci
ja vyko, nuo balsavimo susi
laikė.

Ko gi Amerika taip pabijo
jo? Na gi, moterų konferen
cija norėjo, kad būtų atsi
žvelgta ir į teises tų moterų, 
kurios gyvena Pietų Afrikos 
aparteido sąlygose ir į tų, 
kurios pateko į Izraelį, kai 
tos nustojo savo tėviškių, 
jam okupavus jų žemes 1967 
m. karo metu. Amerika ir 
kitos valstybės, kurios balsa
vo prieš, prieštaravo, kam 
tie klausimai surišti su sio
nizmu ir aparteidu ir reika
lauja jų panaikinimo.

IŠVYKO VYTAUTAS ZENKEVIČIUS

Visą savaitę vyko septin
toji neeilinė Jungtinių Tautų 
Generalinės Asamblėjos sesi
ja. Joje buvo svarstomas 
vienas klausimas: palestinie
čių teisė į savarankišką val
stybę. 114 balsų dauguma 
pasaulio tautos pasisakė už 
tai, kad daug iškentėjusi 
Palestinos liaudis turi teisę 
turėti savarankišką savo val
stybinį vienetą. Už tai balsa
vo Tarybų Sąjunga, kitos 
socialistinės šalys ir daugelis 
kitų realiai mąstančių diplo
matų iš įvairių pasaulio kraš
tų. Jungtinės Amerikos Val
stijos buvo tarp tų septynių 
reakcionierių, kurie balsavo 
prieš rezoliuciją, ginančią ne
ginčijamas palestiniečių tei
ses.

Minėtos sesijos darbe Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
sudėtyje dalyvavo ir Lietu
vos TSR užsienio reikalų 
ministras Vytautas Zenkevi
čius. Sesijos dienotvarkė bu
vo labai įtempta, ir mūsų 
visų labai mėgstamas drau
gas Vytautas per tokį trum
pą dviejų savaičių laikotarpį 
nespėjo aplankyti daugelio 
savo gerų draugų, gyvenan
čių New Yorke. Todėl buvo 
ypač malonu gauti gerbiamo 
ministro V. Zenkevičiaus 
kvietimą atvykti į atsisveiki
nimo kokteilį.

Šis parengimas įvyko Ta
rybų Sąjungos misijoje prie 
Jungtinių Tautų. Kokteilyje 
dalyvavo nemažas būrys

Baisi katastrofa

Bolonija. — Italijos politi- 
cija jau patvirtino, kad tasai 
baisus sprogimas Bolonijos 
miesto centrinėje geležinke
lių stotyje, kur žuvo per 80 
asmenų ir sužeista per 200, 
įvyko nuo teroristų bombos. 
Manoma, kad aukų skaičius 
dar padidėsiąs, nes griuvė
siai vis atkasinėjami.

įvairių šalių diplomatų. Tarp 
jų buvo ir Palestinos išsiva
davimo organizacijos atsto
vas prie Jungtinių Tautų 
ambasadorius Terši, grupė 
tarybinių žurnalistų. Atsi
sveikinti su ministru taip pat 
atėjo ir gražus būrelis New 
Yorke gyvenančių lietuvių.

Rugpjūčio 3 d. ministras 
Vytautas Zenkevičius iš Wa- 
shingtono išskrido į namus.

Trumanas norėjęs 
atominio karo

Houston. — Šiame mieste 
išeinančiame laikraštyje 
“The Houston Chronicle” ra
šo profesorius Francis L. 
Loewenheim ir sako, kad jis 
suradęs buvusio prezidento 
Trumano rankraščiuose vie
ną tokį raštą, iš kurio atro
do, jog Trumanas norėjęs 
1952 m. paskelbti atominį 
karą prieš Kiniją ir Tarybų 
Sąjungą.

Tie rankraščiai anksčiau 
buvo slapti ir niekas negalėjo 
prie jų prieiti, bet, kai buvo 
paskelbta, jog jie jau priei
nami viešai Trumano biblio
tekoje, tai tasai istorijos pro
fesorius rado tą raštą ir 
dabar skelbia žinią apie baisų i 
dalyką.

Iš to aiški, kad Trumanas 
norėjęs numesti atomines 
bombas ant Maskvos, Lenin
grado, Mukdeno, Vladivosto
ko, Pekingo, Shanghajaus, 
Port Arthuro ir kitų Tarybų 
Sąjungos ir Kinijos miestų. 
Trumanas norėjęs tai pada
ryti todėl, kad nebuvo daro
ma jokios pažangos pasitari
muose dėl paliaubų tarp Ki
nijos ir šiaurės Korėjos Pan- 
munjom vietovėje, komunis
tams reikalaujant, kad visi 
karo belaisviai būtų paleisti.

PASIBAIGĖ XXH-OSIOS 
OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS

Rugpjūčio 3 d. Maskvoje pasibaigė 1980 metų XXII-osios 
olimpinės žaidynės. Sekančios žaidynės įvyks Amerikoje, 
Los Angeles mieste, 1894 m. Ši Los Angeles miesto vėliava
iškilo viršum Lenino stadiono Maskvoje, šalia Tarybų 
Sąjungos vėliavos, oficialaus olimpinių uždarymo metu. 
Amerika, kuri boikotavo ir paveikė kai kurias kitas šalis 
nedalyvauti olimpinėse žaidynėse Maskvoje, net protesta
vo, kad ir jos vėliava nebūtų iškelta. Už tai ir buvo iškelta 
Los Angeles miesto vėliava, ir tasai miestas jau pradeda 
ruoštis ateinančioms žaidynėms.

Maskva. — Dvi savaites 
užtrukusios XXII olimpinės 
žaidynės pasibaigė rugpjūčio 
3 d. su viltimi, kad po 4 metų 
pasaulio sportininkai vėl su
sitiks panašiose žaidynėse 
Los Angeles mieste Ameri
koje.

Žaidynės, kurias neefek
tingai boikotavo JAV ir kai 
kurios Vakarų valstybės, 
baigėsi dideliu tarybinių 
sportininkų laimėjimu. Tary
bų Sąjunga čia gavo 197 
medalius, iš kurių 80 buvo 
aukso, 70 sidabro ir 47 bron

zos. Antroje vietoje ėjo so
cialistinio bloko kraštas— 
Rytų Vokietija su 126 meda
liais (47 , 36 , 43). Po jos, 
pagal medalių gausumą išsi
rikiavo irgi socialistiniai 
kraštai—Bulgarija, Vengri
ja, Lenkija, Rumunija.

Didž. Britanija buvo dau
giausia medalių gavusi Vaka
rų pasaulio šalis (21 atžymė- 
jimo ženklas). Iš viso meda
lius iškovojo 36 valstybių 
sportininkai.

[Tąsa 2 pusi.]

Olimpinių žaidynių svečiai Lietuvoje
Vilnius.—“Inturistas” čia buvo oficialiai patvirtintu 

Olimpiados-80 generaliniu agentu. Tai ne tik didelė garbė, 
bet ir atsakomybė. Jau liepos mėnesį pro Vilnių pravažiavo 
nemažas būrys svečių bei olimpinių žaidynių Maskvoje, 
Leningrade, Minske ir Tallmne dalyvių.-

Iš viso Vilniuje buvo laukiama, kad pabuvos daugiau 
kaip šeši tūkstančiai olimpinių žaidynių svečių ir turistų, 
keliaujančių po Tarybų Lietuvą ikiolimpiniais, olimpiniais 
ir poolimpiniais “Inturisto” maršrutais. Dabar jau lankosi 
poolimpiniai svečiai. Tuo tarpu dar nežinoma, kiek iš viso 
tų svečių atsilankė, galėjo būti net daugiau.

Užsienio svečiams patarnauti buvo atitinkamai pasireng
ta. “Inturistas” buvo surengęs specialius kursus gidams-
vertėjams. Etatiniams gidams į pagalbą atėjo didelė 
grupė Vilniaus universiteto ir Pedagoginio instituto 
studentų. Taip pat užsienio svečius priimti buvo pasirengę 
Tarybų Lietuvos pramonės, žemės ūkio, mokslo, švietimo, . 
kultūros centrai. Jie supažindino užsienio svečius su 
Lietuvos ekonomikos, mokslo, kultūros laimėjimais, su jos 
tarybinių žmonių darbu ir buitimi.

Užsienio svečiams buvo organizuojami susitikimai. Vil
niaus universitete ir kitose mokslo ir mjeno įstaigose, darbo 
žmonių kolektyvuose, supažindinant
Lietuvos darbo žmonių pasiekimais pęr 40 metų, nes šie 
metai kaip tik ir buvo sukaktuviniai metai Tarybų 
Lietuvai. į

juos su Tarybinės

Kviečia ratifikuoti SALT II sutartį
Washingtonas. — Senato

rius George McGovern, re
miamas kai kurių savo kole
gų, ragina JAV Senatą pra
dėti debatus dėl SALT II 
sutarties ratifikavimo, tai 
reiškia, dėl nusiginklavimo 
pakto su Tarybų Sąjunga 
ratifikavimo.

Kaip žinia, debatai Senate 
dėl ratifikavimo tos sutar
ties, kuri buvo pasirašyta 
abiejų šalių vyriausybių gal
vų 1979 m. birželio mėn., 
turėjo prasidėti šių metų 
pradžioje, tačiau, prez. Car- 
teriui ir Senato vadovybei

senatorius McGo- 
kad jau pats

vėliau susitarus, jie buvo 
atidėti, dėl įvykių Afganista
ne.

Dabar
vern sako, 
laikas tą sutartį ratifikuoti. 
Jei tai būtų neįmanoma pa
daryti dar šios Senato sesijos 
metu, tai tąsyk reikėtų su
šaukti specialią Senato sesiją 
tuojau po 
kimų lapk
jei ir tai nebūtų galima, tai 
tada tegul to darbo imasi 
naujoji J? 
naujasis J 
sausio mė

prezidentinių rin- 
ričio mėnesį, arba,

V administracija ir 
lenatas 1981 metų 
lesį.
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Nepagrįstos koncepcijos
1940 metų revoliuciniai įvykiai Lietuvoje dar iki šio laiko 

iškreiptai ir tendencingai vertinami užsienio antitarybinėje 
propagandoje. Ypač grubiai šiuos įvykius falsifikuoja 
lietuvių reakciniai emigrantai, fašistinės Vokietijos karo 
prieš Tarybų Sąjungą laikotarpiu bendradarbiavę su 
hitleriniais okupantais o vėliau pabėgę į JAV ir kitas 
Vakarų valstybes.

Šiais klausimais per Vilniaus radiją buvo transliuotas 
specialus pašnekesys, kurį parengė Vilniaus universiteto 
profesoriai, istorijos daktarai Kostas Navickas ir Vaclovas 
Germanas. Siekdami atskleisti buržuazinių koncepcijų 
falsifikatorinį pobūdį, jie palietė visą kompleksą reiškinių ir 
faktų, kuriuos lietuvių reakciniai emigrantai sąmoningai 
iškreipia, kad paneigtų revoliucijos faktą Lietuvoje.

Kai kurie buržuaziniai tyrinėtojai bando įrodyti, kad 1940 
metais Lietuvoje jokia revoliucija negalėjo įvykti, nes 
žemės ūkio kraštas neturėjo pakankamai proletariato. 
Tačiau tokie tvirtinimai yra klaidingi. Juk net oficiali 
buržuazinės Lietuvos statistika parodo, kad, pavyzdžiui, 
1936 metais Lietuvos įmonėse dirbo 30,248 darbininkai. 
Tarybinių mokslininkų paskaičiavimu, paskutiniais buržua
zinės santvarkos metais Lietuvos darbininkų klasė sudarė 
apie 34 procentus visų saviveiksmių krašto gyventųjų. 
Žinoma, dėl krašto ekonominio atsilikimo buržuazijos 
valdymo metais Lietuvos proletariatas nebuvo gausus. 
Tačiau reikia omeny turėti ir tai, kad revoliuciją 
proletariatas vykdo ne vieųas, o sąjungoje su neproletari
niais darbo žmonių sluoksniais mieste ir kaime, kurie taip 
pat engiami. Tai smulkūs ir vidutinieji valstiečiai, prekybi
ninkai, amatininkai ir kt. O jie 1939 metais sudarė apie 56 
procentus krašto visuomenės, vadinasi didžiąją daugumą.

Vienas iš lietuvių reakcinės emigracijos istorikų Juozas 
Jakštas tvirtina, kad po savitarpio pagalbos sutarties su 
Lietuva pasirašymo 1939 m. spalio 10 d. Tarybų Sąjunga 
esą rengėsi pagrobti Lietuvą, kaip ir kitas Pabaltijo šalis, 
“tiktai laukta tinkamo momento, stebint, kaip vystosi 
karas Vakaruose, po Vokietijos pradėtos didelės ofenzyvos 
Vakaruose pasipylė Sovietų kaltinimai Lietuvai, daugiausia 
susieti su įgulomis ...” Tai nepagrįsti teigimai. Juk 
istorija nenuginčijamai įrodė, kad Tarybų šaliai svetima 
agresyvi grobuoniška užsienio politika, kad tokia politika 
būdinga tik imperialistinėms valstybėms. O tarybinės 
vyriausybės kaltinimai tuometinei Lietuvos vyriausybei 
buvo visiškai pagrįsti, nes ji nesilaikė savitarpio pagalbos 
sutarties, kuri atitiko lietuvių tautos nacionalinius intere
sus, nes imperialistinės valstybės jau nebegalėjo kištis į 
Lietuvos vidaus reikalus, o tuo pačiu ir teikti pagalbą 
buržuazinei vyriausybei prieš galimą revoliuciją krašte. 
Taigi po sutarties pasirašymo revoliucinis judėjimas krašte 
pagyvėjo. Tai, žinoma, nepatiko buržuazinei vyriausybei ir 
ji ėmė laužyti sutartį. 1939 metų gale ji slaptu pareiškimu 
prisijungė prie Latvijos ir Estijos 1923 metų sąjunginės 
karo sutarties ir tokiu būdu sudarė antitarybinę karo 
sąjungą. 1940 m. vasario mėnesį Lietuvos prezidentas A. 
Smetona slapta darė žygių Berlyne, kad atiduotų Lietuvą 
Vokietijos globai, pagaliau tarėsi dėl hitlerinės kariuome
nės įvedimo į Lietuvą.

Tai negalėjo nekelti Tarybų Sąjungos susirūpinimo, tuo 
labiau, kad hitlerinė Vokietija okupavo vieną po kitos 
Vakarų Europos valstybes. Kai 1940 m. birželio 14 d. 
Hitlerio armija užėmė Paryžių, tarybinė vyriausybė įteikė 
Lietuvos vadovams žinomą notą, kad Lietuva nebūtų 
pajungta Vokietijos agresyviems interesams.

A. Smetona planavo antiliaudinę ir antitarybinę karinę 
avantiūrą. Tačiau ji nebuvo realizuota, nes kariuomenė 
perėjo į liaudies pusę. “Paklaustas, kokia yra mano 
nuomonė, — rašo buvęs tuometinis Lietuvos kariuomenės 
vadas gen. V. Vitkauskas, — atsakiau, kad, turėdamas 
galvoje ir seniau, o ypač dabar išryškėjusias Lietuvos 
gyventojų nuotaikas, kurios, savaime suprantama, yra 
tolygios ir kariuomenėje, taip pat visiškai nepakankamą, 
pasipriešinimo pagrindą ir jo keistą tikslą, laikau jį visiškai 
nepriimtinu”.

Esant tokiai padėčiai, A. Smetona buvo priverstas 
priimti tarybinės vyriausybės notą. Tačiau 1940 m. birželio 
15 d. jis pabėgo iš Lietuvos pas savo globėją Hitlerį ne 
protesto ženklan, kaip apie tai rašo J. Jakštas, o 
vengdamas teisingo atpildo už savo piktadarybes Lietuvos 
liaudžiai, nes papildomos Raudonosios Armijos dalys į 
Lietuvą įžengė Smetonos-Merkio vyriausybės sutikimu. 
Buvęs smetoninės vyriausybės narys E. Galvanauskas 1940 
m. birželio 17 d. pasikalbėjimą su V. Krėve-Mickevičiumi 
reziumavo, kad prezidentas “pabėgo staiga, ne tiek 
bolševikų bijodamas, kiek savųjų”.

Kitas lietuvių reakcinių emigrantų istorikas Domas 
Krivickas rašo, kad 1940 m. birželio 15 d. Tarybinė Armija 
esą okupavo Lietuvą, ir “faktiškai visa valdžia perėjo į 
Sovietų rankas”. Papildomų Raudonosios Armijos dalinių 
įvedimą į Lietuvą negalima laikyti okupavimu, nes tai buvo 
daroma siekiant sustiprinti TSRS gynybines pozicijas 
hitlerinės agresijos akivaizdoje. Antra vertus, Raudonoji 
Armija jokio perversmo Lietuvoje nedarė. Tačiau jos 
atėjimas užkirto kelią kontrrevoliucinei intervencijai, o tai 
suteikė revoliucinio ryžto liaudies masėms. Tai buvo pats 
svarbiausias vaidmuo, kurį suvaidino Raudonoji Armija 
1940 metų vasarą Lietuvos revoliucijoje.

Revoliucija vyko taikiu būdu, be ginkluotos kovos, nes 
jai niekas nesipriešino. Lietuvoj kariuomenės perėjimas į 
liaudies pusę, Raudonosios Armijos atėjimas, prezidento ir 
krašto apsaugos ministro pabėgimas į Vakarus sukėlė gilų

Būčiau nesąžiningas, jeigu 
apsimesčiau, jog tokie daly
kai nerūpi. Atvirai sakau: 
rūpi, ir dar kaip! “Laisvė” 
(nr. 15, 1980 m. balandžio 11 
d.) nuolatiniame skyrelyje 
“Kas ką rašo ir sako” patei
kia iš “Tėviškės žiburiuose” 
pasirodžiusio straipsnio “Ke
liai į gyvenimą”, ilgoką cita
tą, kur kalbama apie jaunimą 
“gimusį už Lietuvos ribų” ir 
kuriam, anot autorių, reikia 
eiti į gyvenimą dviem ke
liais—“gyvenamojo krašto ir 
lietuviškuoju”. Rašo “rei
kia”, bet, atrodo, be lietuviš
kojo” kelio jie tikrai gali 
apsieiti, ir, žinoma, daug iš 
to jaunimo taip padarė, o kiti 
dar padarys. Sutinki tokį 
jaunuolį, ir jauti, kaip labai 
jau jis nelietuviškas, jeigu jo 
tautybę imiesi matuoti lietu
viška tarsena, lietuvišku žo
džiu, vadinasi, būtent tuo, 
kas lietuvį privalo lydėti nuo 
lopšio iki kapo.

Nereikia norėti iš “dipuki
nės” išeivijos, kad ji dievintų 
Tarybų Lietuvą. Ji jąja nuo
širdžiausiai pasidžiaugia tik 
tuomet, kai pastebi kokią 
negerovę, trūkumą, jei ma
to, kad ten kai kas nesiseka 
ar nepasisekė. Tai natūralu, 
kadangi jų kelius į Vakarus 
dažniausiai diktavo neapy
kanta naujai santvarkai. 
Taip anksčiau, dar 1917 m., 
darė Rusijos baltoji emigra
cija, taip vėliau elgėsi, saky
sime, lenkų, čekoslovakų, 
Kubos emigrantai, taip da
bar elgiasi Afganistano, Ira
no, kitų šalių pabėgėliai. 
Kitaip tariant, kiekviena re
voliucija, nepaisant kokio ji 
pobūdžio, išmeta iš savo 
šalių daugiau ar mažiau emi
grantų. Kas jiems belieka 
daryti, kaip neskelbti neapy
kantos nugalėtojams ir jų 
darbams, kuriant naują? Pati 
istorija pasmerkia jų revan
šistinius darbus žlugimui, ta
čiau kartu gausu faktų, kad 
jie kitokiais savo nusistaty
mu būti negali. Ir išties 
sunku kažką pasakyti kitaip, 
nes išimtys palieka išimtimis 
ir esminiai reikalo nepajudi
na.

Sugrįžus prie temos ir pa
sakius “dėkui” už rūpestį, 
kad stengiamasi išlaikyti lie
tuvybę išeivijoje, perduo
dant ją vaikams, visgi, atro
do, pravartu pateikti klausi
mą: kas tėvus skatina rūpin
tis, kad jų vaikai išeivijoje 
išliktų lietuviais? Tai labai 
svarbu žinoti. Kiti gali pa
reikšti: et, koks naivumas! 
Juk tai rezervas “vadavi
mui”. Tačiau jeigu tikrai 
taip, tai nereikia būti dar 
naivesniems, o būtina nu
tuokti, kad tuo atveju Lietu
va, kaip lietuvybės šaltinis— 
toli nuo jų burnų. Argi ne 
juokinga būtų girdėti, kad 
žmogus vilką penėtų iš savo 
rankų ir dar pabučiuotų dėl 
to, kad jis jam netrukus 
pabandys perkąsti gerklę. 
Tokiems išeiviams Lietuva 
nenori ir negali būti lietuvy

bės šaltiniu, o kito tokio 
šaltinio, kur toks gėlas, šva
rus, priemaišomis neužnuo
dytas vanduo, tikrai nėra, 
tikrai nebus. Sakau taip, 
todėl, kad panašiai kaip iri 
“T. Ž.” redaktoriai, įsitiki
nęs, kad išeivijos jaunimo 
lietuvybei pratęsti “svar
biausia—sudominti žmogų 
lietuviška kultūra, jos kalba, 
vertybėmis, pačia Lietuva”. 
Tik išeivijos geravališkumas 
savo tautai, tik nuoširdus 
troškimas ir pastangos ben
drauti, nenešiojant užantyje 
akmens — va kas būtina, 
reikalinga, kad Tarybų Lie
tuva taptų šaltiniu, kurio 
Vandenys dar ilgai girdytų 
lietuvybės atžalas išeivijoje.

O ką matome ir girdime 
dabar? Ką apie Lietuvą rašo 
tie patys žiburėnai iš Kana
dos. “Laisvė”, nurodžiusi 
“T. Ž.” redaktorius ir ben
dradarbius taip sumuoja: 
“Ar jie kada yra nors vieną 
gerą žodį pasakę apie ją

(supraskite, Tarybų Lietu
vą — K. Pr.), apie jos 
padarytą ir daromą pažangą 
visose srityse. Jie dar nėra 
to padarę. Ir šis jų leidinio 
numeris sausakimšai yra už
kimštas prasimanymais, me
lais, šmeižtais apie padėtį 
Lietuvoje, apie jos liaudį ir 
jos vadovybes”.

O toliau vėl:
“Žiburėnai, kaip ir visi kiti 

vaduotojai yra greičiausiai 
uždraudę savo žmonėms, sa
vo pasekėjams, — tiek seni
mui, tiek jaunimui — lanky
tis nūdieninėje Lietuvoje”.

Anksčiau, atrodo, parodė
me, kad jie kitaip daryti ir 
nebegali. Daro, ką sąlygoja 
“dipukinės” emigracijos cha
rakteris. Bet todėl ir pasi
lieka skaitytojui neaiškūs jų 
pamąstymai apie lietuvybės 
išeivijoje pratęsimą Tarybų 
Lietuvos sąskaita. Stebuklų 
pasaulyje nėra. Lietuvybę T. 
Lietuvos sąskaita gali pra
tęsti tik žmonės, užmiršę 
save senosios Lietuvos ponų 
baliuose, viršininkėlių ar vir
šininkų kėdėse ir panašiai.

K. Pranas

Pusė ūkių—be vienkie
Akmenės rajono Kivylių 

kolūkis garsėja aukšta žem
dirbystės kultūra, gerais pa
siekimais gyvulininkystėje. 
Daug pajamų gaunama ir už 
daugiamečių žolių sėklą, ku
ria kivyliečiai aprūpina visus 
rajono ūkius. Didelę pelno 
dalį ūkio valdyba skiria nau
jai technikai įsigyti, staty
boms. Pastaraisiais metais 
rekonstruotos senos ir pasta
tytos naujos gyvulininkystės 
fermos, geri sandėliai, eilės 
laukia milijono rublių vertės 
mechanizacijos kiemo staty
ba.

Kivylių kolūkis pirmasis 
rajone prieš septynerius me
tus baigė perkelti žemdirbius 
iš vienkiemių į gyvenvietes. 
Ypač išaugo centrinė gyven
vietė. Čia jau įsikūrė dau
giau kaip šimtas žemdirbių 
šeimų, yra prekybos centras, 
kultūros namai, mokykla, ki
ti reikalingi visuomeniniai 
pastatai. Ūkio lėšomis pasta
tyti nutekamųjų vandenų va
lymo įrengimai, visuose na
muose įvesta kanalizacija, 
vandentiekis. Sumaniai pa
naudojami ir senesni pasta
tai. Štai po rekonstrukcijos 
buvusioje pradinėje mokyk
loje įsikurs vaikų darželis, 
ankstesnėje ūkio kontoroje— 
naujosios aštuonmetės mo
kyklos moksleivių bendrabu
tis ir 1.1.

Kivyliečiai supranta, kad 
gražiam gyvenimui neužten
ka vien gerų namų. Užtven
kus Agluonos upelį, prie rū
pestingai prižiūrimo parko 
sutyvuliavo tvenkiniai. Čia 
dabar mėgiama žemdirbių 
poilsiavietė. O gyvenamieji 
namai ir toliau statomi.

— Kasmet Kivyliuose pa
statome po penkis-šešis nau
jus namus,—sako ūkio inži
nierius statybininkas Egili- 
jus Kleinas.—Gavę paskolas, 
juose mielai įsikuria naujai

pakrikimą ir paniką Lietuvos buržuazijos bei fašistinių 
veikėjų tarpe. Esant tokiai situacijai, visiems kapitalizmo 
šalininkams buvo aišku, jog bet koks pasipriešinimas 
revoliucijai yra beprasmiškas. Visa iniciatyva priklausė 
Lietuvos liaudžiai, Lietuvos komunistų partijai.

Tuometinė tikrovė paneigia buržuazinio emigranto Juozo 
Brazaičio tvirtinimus esą Maskva privertusi Lietuvą 
įsijungti į Tarybų Sąjungą ir įvesti Lietuvoje tarybinę 
sistemą, tik buvo siekiama sudaryti įspūdį, kad tai daroma 
“demokratiškai, vykdant Lietuvos liaudies valią”. LKP 
kursas iš karto buvo paremtas krašto darbo žmonių 
masiniais mitingais ir demonstracijomis. 1940 m. liepos 19 
dieną “Tiesa” rašė: “Lietuvos liaudis . . . šimtuose mitingų 
ir susirinkimų kreipiasi prie Lietuvos liaudies atstovybės- 
Liaudies seimo”, į kurį savo atstovus miestų ir kaimų 
žmonės išrinko visose apskrityse, kad jis “Lietuvos liaudies 
vardu prašytų Aukščiausiąją Tarybų Sąjungos Tarybą 
leisti susijungti Lietuvai su didinga Tarybų Sąjunga”.

Taigi kaip besistengtų buržuaziniai istorikai, jiems sunku 
įrodyti, kad esą Lietuvoje revoliucijos nebuvę, kad 
revoliuciniai pertvarkymai krašte esą buvę įgyvendinti 
priešingai lietuvių tautos, Lietuvos darbo žmonių valiai.

Ant. Šimkūnas

atvažiavę žemės ūkio specia
listai, nemažai atsikelia į ūkį 
ir miestiečių.

Iš šešiolikos Akmenės ra
jono ūkių aštuoniuose jau 
nebeliko vienkiemių. Gražias 
gyvenvietes pasistatė Čer
niachovskio, Jučių, S. Dau
kanto, “Tarybinės vagos” ir 
kiti kolūkiai. Per ketverius 
šio penkmečio metus rajone į 
gyvenvietes persikėlė beveik 
devyni šimtai žemdirbių šei
mų. Gyventojų patogumui 
juose pastatyti aštuoni vaikų 
darželiai, vienuolika valgyk
lų, septyniuose ūkiuose vei
kia pirtys, ą

Lenino kolūkyje teko ma
tyti dailų centrinės kolūkio 
gyvenvietės maketą. Jį atve
žė Kauno projektuotojai. 
Gražūs vienbučiai nameliai, 
sodas, želdiniai, vandens 
saugyklos, pirtis, vaikų dar
želis, aikštės, keliai, puikūs 
administracijos rūmai. Ši pu
sės tūkstančio namų gyven
vietė kyla Akmenės mieste
lio pašonėje.

Kaimyniniame — Alkiškių 
kolūkyje iki rudens iš pamiš
kių išsikels paskutinės šei
mos. Jų laukia patogūs butai 
gyvenvietėje. Čia iš anksto 
pastatyta viskas, kas reika
linga žemdirbių buičiai—par
duotuvė, kultūros namai, 
vaikų darželis.

Planingai skirstydami dar
bus, lėšas ir medžiagas, ak- 
meniškiai pasiryžę per atei
nantį penkmetį perkelti į 
gyvenvietes visas žemdirbių 
šeimas. A. Norvaišas

Išminties krislai
Kaip žmogus negaJi savęs 

pakelti, taip jis negali ir sa
vęs pagirti. Bet koks bandy
mas tai daryti žemina jį kitų 
akyse.

L. TOLSTOJUS
Pats sunkiausias dalykas 

yra reikalavimai sau.
A. MAKARENKA

Didžiausioji pergalė yra 
pergalė prieš save patį.

P. KALDERONAS
Įsivaizduokime, kiek būtų 

tylos, jei žmonės kalbėtų tik 
tai, ką žino.

K. CAPEKAS
Nėm didesnės kančios, 

kaip neturėti ką veikti.
A. GERCENAS

Neužimtas kokia nors 
veikla žmogus niekada nepa
tirs visiškos laimės.

H. HEINE
Tingūs žmonės visada bū

na vidutinybės.
VOLTERAS

Ne tas optimistas, kuris 
niekada nekentėjo, o tas, ku
ris pergyveno neviltį ir ją 
įveikė.

A. SKRIABINAS
“Tiesa”

PASIBAIGĖ XXII-OSIOS
olimpines žaidynes

[Tąsa iš 1 pusi.]

Tarybų Lietuva su savo 19 
olimpiečių sėkmingai gynė 
savo krašto spalvas. Jie, 
dalyvaudami bendroje Tary
bų Sąjungos rinktinėje, lai
mėjo daugiau medalių, negu 
eilė didžiųjų valstybių. Net 
du aukso medalius (pirmą 
kartą Lietuvos istorijoje) ga
vo plaukikai Robertas Žulpa 
ir Lina Kačiušytė, kurie išė- 
jjo nugalėtojais 200 m. plau
kime krūtine. Bėgikas Remi
gijus Valiulis gavo auksinį 
atžymėjimą, bėgdamas 1600 
m. estafetėje. Krepšininkės 
Angelė Rupšienė ir Vida 
Beselienė iškovojo olimpinį 
auksą, žaisdamos Tarybų Są
jungos moterų krepšinio ko
mandoje, o rankininkėms— 
Sigitai Mažeikaitei ir Aldonai 
Nenėnienei šio tauraus meta
lo medaliai atiteko Tarybų 
Sąjungos rankinio rinktinės 
sudėtyje laimint pirmąją vie
tą.

Šiek tiek nepavyko tarybi
niams krepšininkams ir jų 
rinktinėje buvęs lietuvis Ser
gėjus Jovaiša turėjo pasiten
kinti bronzos medaliu.

Sporto specialistai teigia, 
jog Maskvos olimpinės žaidy
nės buvo geriau suorganizuo
tos, negu bet kurios iki šiolei 
vykusios panašios apimties 
varžybos. Tačiau daugumas 
dalyvių apgailestavo, jog čia 
nepasirodė kai kurių Vakarų 
kraštų sportininkai, kurie 
varžyboms būtų atnešę dau
giau įdomumo bei pilnumo.

Ne be reikalo buvęs Tarp
tautinio Olimpinio Komiteto 
prezidentas Lordas Killanin 
uždarymo ceremonijų metu 
kreipėsi į viso pasaulio spor
tininkus, sakydamas, jog rei
kia taikingai vienytis, iki 
nenužengė pražūtis. Kalbė
damas didžiuliame Lenino 
Stadione, kur į uždarymo 
iškilmes buvo susirinkusi 
daugiau negu 100 tūkst. mi
nia, jis tarė: “Sportas ir 
olimpinės žaidynės neturi 
būti vartojami politiniams 
tikslams, ypatingai, kada ki
tos politinės, diplomatines ir 
ekonominės priemonės nėra 
išbandytos”.

Sigita Mažeikaitė

Robertas žulpa

Vida Beselienė

Aldona Nenėnienė

ROBERTAS KETURAKIS

VIENĄ KARTĄ
Būk palaiminta, didžioji mūsų vasara! — 
Niekados negausiu, kiek gavau.
Niekados nebus tokie žali ir vešlūs

medžiai.
Niekados taip nežydės radastos, 
laktos avilių, pakvipę bičių duona, 
Niekados taip liepomis nesmilks.

Tokia vasara — tik vieną kartą. 
Kaip jaunystė.

Sukasi gandrai.
Padvelkia sausa žeme — ražienas ima arti. 
Atradai? Gal praradai?

Sunkios rankos. Skyla sausos lūpos. 
O keliai toli toli vingiuos.
Žemė — grindys, o mėlynė — lubos.
Ir vien žvaigždės, vien tik saulė — 
Priešais langus,
Už langų,.
Languos.

Taip ir liksiu, verkti neišmokęs, 
Taip ir liksiu, neišmokęs liūdesio. 
Duona šildo mano sunkų delną, 
Lūpos šildo mano lūpas, 
Suliniai išsaugojo man vėsą.

Būk palaiminta, didžioji mūsų vasara! — 
Niekados negausiu, kiek gavau.
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TARYBŲ LIETUVOS MOKSLŲ AKADEMIJOS RYŠIAI
Tarybų Lietuvos Mokslų 

akademija ruošiasi pažymėti 
savo įkūrimo 40-metį. Per 
keturius dešimtmečius svar
biausiasis respublikos moks
lo centras išvarė gilią moksli
ninkų būrį, suformavo pa
grindines savo veiklos kryp
tis.

Kuriamąjį respublikos 
Mokslų akademijos (ji įkurta 
1941 m. sausio mėn.) darbą 
nutraukė prasidėjęs Didysis 
Tėvynės karas. Okupacijos 
metais Mokslų akademijos 
įstaigos buvo apiplėštos, jos 
neteko įrengimų, aparatūros 
ir kitų vertybių. Todėl šios 
mokslo įstaigos atkūrimas 
pokario metais buvo tolygus 
jos organizavimui iš naujo.
Visapusiškos pagalbos ir 
bendradarbiavimo dėka, ku
rią visų pirma suteikė TSRS 
Mokslų akademija, susifor
mavo Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos atitinkama moks
lo įstaigų struktūra, susibūrė 
atskirų jos institutų kolekty^ 
vai, gimė pirmieji mokslinio 
tyrimo darbo vaisiai.

Lietuvos mokslininkai ėmė 
vis plačiau įsijungti į TSRS 
bendrus bei kompleksiškus 
mokslinius tyrimus. Pavyz
džiui, vien 1977 m. respubli
kos Mokslų akademijos insti
tutai dalyvavo parengiant 15 
sąjunginių kompleksinių pro
gramų ir įvykdė daugiau 
kaip 80 užduočių. Bendri 
moksliniai tyrimai buvo at
liekami pagal pasirašytas kū-

| rybinio bendradarbiavimo ir 
socialistinio lenktyniavimo 
sutartis. Toks kūrybinis ben
dradarbiavimas padeda tau
pyti lėšas svarbiausioms ty
rimų kryptims, efektyviai 
panaudoti eksperimentinę ir 
gamybinę bazę, bendromis 
pastangomis ruošti moksli
nius kadrus. Antai Lietuvos 
biochemikai, bendradarbiau
dami su TSRS Mokslų Aka
demijos Elementų organinių 
jungtinių institutu, vykdė 
bendrus mokslinius darbus 
sintetinant naujus prepara
tus, pasižyminčius priešvėži
niu mutageniniu ir kitokiu 
veikimu. Bendri moksliniai 
tyrimai su Molekulinės biolo
gijos ir Mikrobiologijos insti-
tutais buvo vykdomi fermen
tų baltymų biosintezės srity
je. Šių institutų mokslininkai 
dažni Biochemijos instituto 
Vilniuje svečiai. Apsilanky
mo metu aptariama bendrų 
mokslinių tyrimų eiga, meto
dika ir rezultatai. Visa tai 
padeda spartinti mokslinius 
Įy rimus.

Savo ruožtu Lietuvos TSR 
Mokslų akademijoje susifor
mavę pajėgūs kai kurių 
mokslo sričių kolektyvai tei
kia paramą kitoms šalies 
mokslinio tyrimo įstaigoms. 
Pvz., Chemijos ir Cheminės 
technologijos institutas me
talų apsaugos nuo korozijos 
mokslinių pagrindų srityje, 
Puslaidininkių fizikos institu
tas—plazmos fizikos ir sro-

LUKOŠEVIČIUS
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vės nestabilumų srityje, Zoo
logijos ir parazitologijos in
stitutas—gyvūnų rūšių pro
duktyvumo arealo ribose, 
vabzdžių ir kituose tyrimuo
se tapo šalyje vykdomų 
mokslinių tyrimų koordinuo
jančiais centrais.

Centrinės mokslinio tyrimo 
įstaigos ir toliau teikia svar
bią paramą rengiant Lietu
vos TSR Mokslų akademijos 
institutams mokslinius kad
rus, keliant jų kvalifikaciją. 
1956-1978 m. buvo paruošta 
virš 250 mokslininkų. Nema
žą reikšmę keliant mokslinin
kų kvalifikaciją turi trumpa
laikės ir ilgalaikės mokslo 
darbuotojų komandiruotės į 
centrines mokslo įstaigas,
dalyvavimas mokslinėse kon
ferencijose, pasitarimuose, 
seminaruose.

Šalia bendradarbiavimo su 
TSRS Mokslų akademija ir 
jos institutais, nuolat plečiasi 
Lietuvos mokslininkų ryšiai 
su kitų tarybinių respublikų 
mokslo įstaigomis. Komplek
siniai moksliniai tyrimai, su
siję su tarybinių Pabaltijo 
respublikų bendradarbiavi
mo uždaviniais, buvo vykdo
mi fizikos, energetikos, geo
morfologijos, botanikos, zoo
logijos, hidrobiologijos, eko
nomikos, istorijos, etnografi
jos srityse. Ypač glaudūs 
ryšiai sieja Lietuvos ir Balta
rusijos Mokslų akademijas, 
kurios kasmet sudaro kūry
binio bendradarbiavimo ir

Anapus jurų marių
[IŠ “PERGALĖS”!

Tąsa iš praeito num.
Teko girdėti, kad tiek ,,veiksnių" organizacijos, tiek atskiri auko

tojai ,,Kudirkų reikalui“ labai spjaudėsi ir pyko, sužinoję, 'kam jie 
dėjo pinigus. Tačiau kelio atgal nėra: negi dabar, po tiek ugningų 
kalbų, imsi ir paskelbsi — o juk tai eilinis, smulkius išskaičiavimus 
turįs žmogus. Tad belieka pūsti Simo mitą toliau. . .

. . .Pradėjęs rašyti šią apybraižą, lankiausi Klaipėdoje, kur kalbė
jausi su žmonėmis, labai gerai pažinojusiais Kudirkų šeimą. Jų pasa
kojimai patvirtino, kad Kudirkų šeimyninio gyvenimo klausimai ame
rikiečių teisme buvo keliami visiškai pagrįstai. Gerbdamas skaitytoją, 
nekartosiu čia visų niuansų. Vieni klaipėdiečiai parodė keletą Geno- 
vailįės Kudirkienės jau „iš anapus" rašytų laiškų, kurie labai ryškiai 
papildo bendrą vaizdą. Laiškų savininkai leido pacituoti' vieną kitą 
ištrauką. Štai Genovaitės Kudirkienės mintys: v""z

„Man buvo labai blogai, ir nežinojau ką daryti, kur dingti. Pas
kutiniu metu gyvenimas pasidarė nebeįmanomas, bet kur dingti? Vie
na išeitis — išnykti iš čia. Už savo klaidas visada reikia išsimokėti. . . 
Bendrai mano nervai visai pairo, esu kažkokia savimi nepatenkinta 
ir nerandu niekur sau vietos. . . Aš neturiu kam pasiguosti."

„Labai dabar liūdnas laikotarpis, vis lyja ir lyja, atrodo, kad dan
gus taip smarkiai nuskriaustas ir jo skausmui nėra galo, ašaros rieda 
be pertraukos. Nuo tokio vaizdo ir širdyje susikaupia liūdesys, no
rėtųsi kur nors išbėgt, išsiverkti ir tik tada nurimti. Tačiau aplink 
svetimi— juodi žmonės, jiems svetima kieno nors skausmas, o be to, 
ar maža neteisybės visur aplinkui. Čia labai keistas kraštas. Jie sa
ko — laisvas kraštas, bet kur tų laisvių žmoniškumas? Sprogdina 
aerodromus, degina geriausius namus, žudo nekaltus žmones. Aš to 
negaliu matyti ir vakarais visai nežiūriu televizijos žinių, nes nieko 
daugiau nėra: tik pagrobė, padegė, užmušė, dingo be žinios. Viskas 
labai nusibodo. Su vyru ginčijamės išvien, mes visa tai skirtingai 
suprantame".

Negali būti dvejonės — tai labai nelaimingo žmogaus laiškai. Ta
čiau kraštas, kuris juose labai trumpai, bet labai tiksliai ir iškalbingai 
apibūdintas, kaip tik labiausiai ir atitinka Simo Kudirkos idealus.

. . . Nepaisant visko, gyvenimas bėgo. Simo šeimininkams rūpėjo 
atgauti savo invęsticijas į šį nelabai pelningą biznį. Tad buvo pra
dėtos klibinti televizijos durys.

Ir pavyko. Viena televizijos kompanija, ieškodama vis naujų siu
žetų, susidomėjo siūloma preke. Tuo labiau, kad antitarybinės tema
tikos šaltinis vos vos sruveno, visos mintys buvo gerokai nuvalkiotos, 
pavardės — taip pat, „žmogaus teisių" klausimas keldavo žiūrovui 
nuobodulį arba versdavo jį piktintis savo šalies veidmainiškumu.

Prie Simo buvo pasodinti profesionalūs scenarijų rašytojai. Jis vėl 
ir vėl porino savę istoriją. Vargšeliui buvo vis sunkiau. Bet scena
rijus gimė tikrai amerikietiškai greitai. Taip pat greitai buvo susuk
tas ir filmas. Televizijos ekrane atsirado nauja „mūvė" — „Simo Ku
dirkos pabėgimas".

Kadangi apie Kudirkas jau buvo pateikta tikrų faktų (teisingiau — 
jų dalelė), skaitytojui, manau, bus įdomu sužinoti, kaip Amerikos te
levizija iš tokio nedėkingo molio lipdo herojus. Noriu dar kartą pa
brėžti, kad filmas rimtai pretendavo remtis faktais, bent jau neiškrai
pyti padėties.

Pagrindiniam vaidmeniui pakviestas populiarus aktorius Alenas 
Arkinsas turėjo sutraukti žiūrovus prie televizijos ekrano.

Nežinau, kaip kiti, bet aš patyriau didžiulį ir retai amerikietiškos 
televizijos teikiamą malonumą: tiesiog sunku įsivaizduoti, kaip per 
tokį trumpą laiką į kino juostą galima privelti tiek linksmų buitinių 
nesąmonių apie dabartinę Lietuvą, mūsų gyvenimą ir papročius!

Pradėti tenka nuo to,, kad Simo paveikslą ekrane atkuria komikas 
Arkinsas. Ir ne bet koks, o kone dviejų metrų ūgio vyras, pro kurio 

pažastį Simukas net pirštų galais eidamas pralįstų! Na ir tai, kas būdin
ga amerikietiškam ekranui — veiksmas, įvykis, nuotykis! O iš kur, po 
galais, jų imsi tame ramiame Klaipėdos gyvenime?

Norėdami parodyti Simo geraširdiškumą, filmo autoriai kuria tokį 
epizodą.

socialistinio lenktyniavimo 
sutartis.

Bendromis pastangomis 
sprendžiant įvairias mokslo 
problemas, plačiai naudoja
mos ir kitos kūrybinio ben
dradarbiavimo formos. 
Mokslinių tyrimų rezulta
tams aptarti, susipažinti su 
atskirų mokslų šakų ir insti
tutų mokslo pasiekimais or
ganizuojamos mokslinės kon
ferencijos, simpoziumai, pa
sitarimai, seminarai. Vien 
1969-1978 m. Tarybų Lietu
voje įvyko daugiau kaip 50 
sąjunginių ir tarprespubliki
nių mokslinių konferencijų, 
simpoziumų ir pasitarimų, 
kurių viena organizatorių bu
vo respublikos Mokslų aka-
demija.

Lietuvos TSR Mokslų aka
demija yra užmezgusi plačius 
tarptautinius mokslinius ry
šius su socialistinių, kapita
listinių ir besivystančių šalių 
mokslo įstaigomis. Šie ryšiai 
plėtojami šiomis pagrindinė
mis kryptimis: bendromis jė
gomis sprendžiamos aktua
lios mokslo problemos pagal 
daugiašalius ir dvišalius susi
tarimus, keičiamasi moksli
ninkais, dalyvaujama tarp
tautinėse0 konferencijose, 
simpoziumuose, pasitarimuo
se, keičiamasi moksline lite
ratūra, skelbiami straipsniai 
užsienio mokslinėje spaudo
je. K. Strumskis

docentas

W
.      ................... ... ............ ..... ■ ■ .. m ui   ... , .  .g.   ...

Sodri žolė užaugo Žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto Vokės filialo eksperimen
tinio ūkio pievose. Dabar čia sparčiai pjaunamos žolės ir perdirbamos į šieno miltus.

Į talką šienpjoviams atskrido ir gandrai. M. Baranausko nuotrauka
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NAUJI LEIDINIAI

“Kraštotyros” jau dešimtoji
Paminklų apsaugos ir kraš

totyros draugija Tarybų Lie
tuvoje vienija daugiau kaip 
70 tūkstančių narių — gimti
nės metraštininkų. Jie rašo 
vietovių ir kolektyvų istori
jas, renka etnografijos, kal
bos, tautosakos ir literatūros 
medžiagą, rūpinasi paminklų 
apsauga ir pan. Viena ryš
kiausių kraštotyrininkų dar
bo formų — ekspędicijos. 
O po jų pasirodo solidžios 
tyrinėtų vietovių monografi
jos—“Zervynos”, “Ignalinos 
kraštas”, “Dieveniškės”, 
“Raudondvaris”, “Merkinė”, 
“Kernavė” ir kitos, viso jų 
išėjo jau devynios. Paminklų 
apsaugos ir kraštotyros

Simas su šeima užmiestyje spardo kamuolį. Šis krinta į barščių 
puodą, kurį ant laužo šildo kita šeimyna. Kyla konfliktas, Simas-Ar-, 
kinsas čiumpa puodą ir užsiverčia barščius ant galvos. 'Visi linksmi 
ir patenkinti kvatoja, tapšnoja vieni kitiems per pečius ir susibičiu-ir patenkinti kvatoja, tapšnoja vieni kitiems per pečius ir

budingaKaip skaitytojas puikiai žino, tai tikrai mūsų žmonėms 
scenelė...

Simas jūrininkas — didelėje uosto valdžios nemalonėje, 
rods, jo gražuolė žmona, kuriai kažkas iš valdžios neabejingas. Ir 
Simas, nors labai nori likti krante, kaip nepatikimas. . . išsiunčiamas 
į atvirą jūrą dirbti radistu. Jūroje jis kankinasi ir pagaliau, atėjus 
kulminaciniam momentui, šoka ant „Vigilant" denio. Šoka kaip pan
tera— tos sekundės ištęstos iki begalybės: aktorius skrieja oru ir 
daugybę kartų verčiasi kūliais. Be šito nėra nė vienos „mūvės". To
liau — tragiški epizodai. Simo grąžinimas. Teismas. Ir viena komiš- 
kiausių scenų — Simas paleidžiamas iš kalėjimo. Pagaliau jis „roju
je", blogi amerikiečiai jūrininkai nubausti, ir istorija baigta. Autoriai 
kažkodėl „užmiršo" parodyti mielą Kudirkų šeimyninį teismą Niudžer- 
syje. O gaila, tai puikiai papildytų idilišką Simo paveikslą.

Deja, dėl viejos stokos čia atpasakota tik kai kurios filmo scenos.
Amerikiečių spaudoje „Simo' Kudirkos pabėgimas" sukėlė, kaip ir 

kiti panašūs rodiniai, vienadienį dėmesį. „Veiksniai", bent jau dau
guma jų, nekantriai laukę šios premjeros, tiesiog pasiuto. Nebuvo 
„pavergtos Lietuvos vaizdų". Nebuvo „rusų žvėriškumų". Svarbiau
sia— nebuvo „didvyriškos veiksnių kovos" vaduojant Simą. Žodžiu, 
tiek laurus, tiek tam tikras pajamas gavo Simas, nudyręs nuo vieno 
avino net šešis kailius, ir tiesioginiai jo šeimininkai.

„Veiksnių" įtūžis prieš savo penėtinį dar labiau sustiprėjo, ''kai 
Simą Kudirką jo name (tada jis dar dirbo prižiūrėtoju) aplankė labai 
įtakingos ir labai populiarios politinės televizijos laidos „60 minučių" 
reporteriai. Šios laidos interviu paprastai skiriama penkiolika minu
čių. Klausimai būna patys aštriausi ir netikėčiausi.

Simas jau galėjo pakenčiamai susikalbėti angliškai. Jis fanatiškai, 
kartais su jam būdingu drebuliu balse... puolė Ameriką, ypač — jos 
apsirijimą ir išlaidumą.

Štai, rodė jis išdidžiu gestu, viskas, kas yra mano kambaryje, iš
traukta iš šiukšlyno. Ten radęs televizorių, kurį tik truputį pakrapš
tęs, ir dabar tas puikiai veikiąs. Panašiu būdu įsigijęs stereoaparatėlį 
(ir, o laimė, laisvalaikiu, kurio taip nedaug turįs, dabar kaip tik šiukš
lyno dėka svaigstąs nuo muzikos — negirdėto Lietuvoje dalyko). Ir 
knygų lentynėlė atsinešta iš gatvės*. Truputį paremontuota, bet argi 
ji netinkama?

Šito „veiksniai" Simui niekada neatleis: „tautos didvyris", besi- 
kapstąs lyg koks negras šiukšlyne. . .

Esą Amerikoje ir daugiau puikių dalykų. Čia ir tik čia jis pajutęs, 
kas tai. yra šiltas vanduo bute.. .

Tada buvęs jūreivėlis televizijos ekraną panaudojo ir žymiai pik- 
tesniam bei kenksmingesniam tikslui — jis tiesiogiai kreipėsi į JAV 
prezidentą Dž. Karterį. Girdi, tas nepažįstąs Tarybų Sąjungos klastin
gumo, lengvapėdiškai su ja vedąs derybas dėl strateginės ginkluotės 
apribojimo. Tarybų Sąjunga esanti pavojinga Amerikai — Simas Ku
dirka tai žinąs geriau už JAV prezidentą.

Šios mintys nebuvo vargšo Simo, Klaipėdos radisto, mintys: pa
našias idėjas į amerikiečių galvas kala aršieji JAV vanagai, ginkla
vimosi varžybų šalininkai, karinio industrinio komplekso atstovai. Jų 
propagandiniam aparatui iš bėdos tiko ir Simas Kudirka. Jis tiksliai 
kartoja, ko jį moko. Kudirkai leidžiama pašnypšti, kai stiprėja kova 
už taiką. Jį kaip marionetę velka į bet kokį antitarybinį renginį, ku
rių Niujorke būna pakankamai, jis yra geriausias ukrainiečių bei len
kų nacionalistų „draugas", mielai dalyvauja net sionistų renginiuose.

Principas vienas: su bet kuo — kad tik prieš Tarybų Sąjungą.
Net inteligentiškesni mūsų priešai Simo nelaiko rimtu, vertu dė

mesio antitarybininku.
— Mažaraštis paikša, — kartą jį privačiai .apibūdino vieno reak

cinio lietuviško laikraščio redaktorius.
.. . Tokių, kaip Simas Kudirka, Jungtinėse Amerikos Valstijose 

daug. Ir vėl skaitytojui gali kilti klausimas: kodėl gi kaip tik Kudir
kai pavyko užimti vieną pirmaujančių vietų toje šutvėje?

Čia autorius vėl norėtų pakartoti savo nuomonę: todėl, kad pasi
painiojo laiku ir vietoje ir pelnė puikią reklamą. O šiandieninėje 
Amerikoje be gero „publicity" netgi kastuvėlio šuns mėšlui surinkti 
neparduos!.

O ką jau kalbėti apie politiką.
[Bus daugiau]

Kalta, be-

draugija leidžia nemažai ir 
kitokio pobūdžio kraštotyri
nių leidinių, jų 1963-1979 m. 
išėjo dvidešimt aštuoni. Tarp 
šių leidinių gražią lentynėlę 
sudaro “Kraštotyros” pava
dinimu išėję knygos — 
straipnsių rinkiniai.

Šiemet pasirodė dešimtoji 
“Kraštotyros” knyga. Apie 
ką joje rašoma?

Leidinio pradžioje apžvel
giamas tarybinės kraštoty
ros formavimasis Lietuvoje 
1940-1960 m. 1940 m. Lietu
vai pasukus socializmo keliu, 
susidarė naujos galimybės 
kraštotyrai vystytis. Liepos 
17 d. Liaudies vyriausybė 
priėmė kultūros paminklų 
apsaugos ir viešųjų kultūros 
muziejų, meno reikalų, ar
chyvų įstatymus. Imta spar
čiai tobulinti muziejų ir pa
minklų apsaugos darbą, 
reorganizuoti archyvus, iš 
esmės spręsti liaudies kultū
ros vertybių kaupimo, tvar
kymo ir saugojimo proble
mas. Kraštotyrininkai rinko 
vertingus dokumentus, rūpi
nosi dvarų ir bažnyčių archy
vinės medžiagos likimu, kau
pė leidinius ir juos siuntė 
muziejams, bibliotekoms, ar
chyvams, pradėta plačiai 
rinkti liaudies kūrybą. Šį 
plataus užmojo darbą nu
traukė karas.

Pokario laikotarpiu krašto
tyra metai iš metų plėtėsi ir 
brendo. Ji vystėsi dviem 
kryptimis. Pirma, sparčiai 
stiprėjo valstybiniai krašto 
tyrimo centrai: Mokslų aka
demijos ir kiti mokslinio tyri
mo institutai, aukštosios mo
kyklos, muziejai ir kt. An
tra, vystėsi visuomeninė 
kraštotyra, kuri iki 1960 m. 
nebuvo suvienyta ir centra
lizuota, o plito atskirose ži
nybose. Jau 1949 m. respu
blikoje veikė apie 150 būre
lių, vienijusių daugiau kaip 
3000 kraštotyrininkų.

Tuomet kraštotyra inten
syviausiai vystėsi respubli
kos liaudies švietimo siste
moje. 1957 m. surengta pir
moji pionierių ir moksleivių 
kraštotyros ekspedicija, ku
rioje dalyvavo 2000 mokslei
vių, atstovavusių 150 moky
klų ir užmokyklinių įstaigų. 
Pasibaigus jai 1956-1960 
m. — paskelbta antroji. Gau
sėjo kraštotyrininkų gretos 
ir kitose žinybose. Taip per 
keliolika tarybų valdžios me
tų liaudies kraštotyra Lietu
voje išsiplėtė, susiklostė 
naujos tradicijos, pagausėjo 
prityrusių entuziastų, šis są
jūdis išaugo tarp darbo žmo
nių, visuomeninių organizaci
jų ir mokslo įstaigų, gerokai 
pakito kraštotyros socialinės 
funkcijos.

Tarybų Lietuvos gyvenimo 
aktualijoms taip pat skirti 
straipsniai “Mažeikių rajono 
komjaunuoliai 1940-1950 me
tais”, ir “Šilutės melioratorių 
darbai”. Pastarajame pažy
mima, jog Šilutės melioraci
jos mašinų stotis buvo įkurta 
1950 m. Tai buvo viena 
pirmųjų melioracijos organi-

zaėijų respublikoje ir pir
mi 
do$
stoties darbo istorija. Vien 
tik 
Ne 
se!
pyjj
var

ji — tuometinėje Klaipė- 
sriįyje. Turtinga šios

ko verta polderių statyba 
muno užliejamose piėvo- 
Šiuo metu Nemuno žemu- 
e veikia daugiau kaip 30 
dens kėlimo stočių, ku

rios sausina visas užliejamas 
pievas.

Knygoje nemažai spausdi
nama straipsnių iš istorijos. 
Vięni jų pasakoja apie netoli
mą revoliucinę praeitį (“Re
voliucinis judėjimas Kelmės 
rajone 1919-1940 metais”, 

S“K6munistų nelegali veikla 
Katino apylinkėse 1936-1940 
metais”), kiti primena senuo
sius laikus (“Vilkijos ir jos 

linkių praeities pamink- 
), treti skirti liaudies kul- 
ąi ir švietimui (“Muzika ir

apy 
lai” 
tūr
teatras Panevėžyje, XX a. I 
pusė”) “Lietuvos mokyklos 
XVIII a. pabaigoje — XIX a. 
pradžioje”). Čia taip pat gau- 

etnografinės medžiagos:su
pasakojama apie pirties tra- 
dic
apy

ines apeigas Adutiškio 
linkėję (Švenčionių raj.), 

kiaulių skerdimo talkas, už- 
palįškių vestuves (Utenos 

). Skyriuje “Lieka žemėje 
ps” rašoma apie kultūros 
įraną Petrą Mažylį, kuris 

spaudos draudimo me- 
žengė pirmuosius kultu

raj.

dar 
tais 
rink) darbo žingsnius, daly
vavę 1905-1907 m. revoliuci- 
joje^ vėliau vadovavo cho
rams, rinko ir harmonizavo 
liet vių liaudies dainas.

ina įdomūs Čia spausdi
nami atsiminimai apie knyg
nešį Liudviką Misevičių-Ku- 
liešių iš Kuktiškių miestelio 
(Utenos raj.)

Kaip ir ankstesnėse “Kraš
totyros” knygose, nemažai 
vietos skiriama tautosakai ir 
kalbai. Tai straipsniai 
Azierkų tautosaka”, kuria - 

aprėpiama Azierkų kai-
ii

me
mo 4 Gardino raj. Baltarusi
joje) 
savy 
šimt 
skel
Juociškių tarybiniame ūkyje 
gyvenančių žmonių vardai.

tarmės būdingiausios 
bės, ir “Populiariausias 
mečio vardas’’, kuriame 
biami Širvintų rajono

idinyje nemažai kroniki-Le 
nėse medžiagos. Joje atsi
skleidžia pastaraisiais de
šimtmečiais itin plačiai išsi
šakojusi kraštotyrinė veikla. 
Dar kartą pakeliaujame jau
nųjų 
susipažįstame su kraštotyri
ninkų indėliu, tvarkant res
publikos paminklus, jų pa
staraisiais metais surengto
mis ękspedicijomis ir pan. 
Čia 
apžvelgiama Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto krašto
tyrininkų klubo veikla.

Taigi, knyga ne tik gražiai 
apipavidalinta, bet ir turtin
ga kultūros istorijai reikš
mingos medžiagos. Platūs 
respublikos kraštotyrininkų 
veiklos barai, svarūs jų dar
bo rezultatai.

Juozas Kuckailis

kraštotyrininkų takais,

,aip pat gana plačiai
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Žemaitė1863 metų sukilimeII II

Buvo neramūs ir audringi 
1863 metai. Nacionalinis ir 
socialinis judėjimas Lietuvo
je nukreiptas prieš caro des
potizmą ir patvaldystę išau
go i ginkluotą sukilimą. 1863 
m. sukilimas ypač plačiai 
išsivystė Žemaitijoje. Čia su
sidarė stambūs sukilėlių bū
riai. Dieną ir naktį kovotojų 
gretas papildė stiprūs vyrai 
ginkluoti bardankomis, dal
giais ir šakėmis. Iš patogių ir 
įprastų pastogių patraukė 
sukilėliai į miškus, toliau nuo 
didesnių kelių ir ruošė nau
jus planus nuversti carinę 
monarchiją. Sukilimo audra 
palietė Žemaitijos kaimus ir 
miestelius.

Per Žarėnus pražygiavo A. 
Mackevičiaus kovotojų bū
rys, netoli (Telšių susitelkė 
šimtai A. Groso — Aleksan- 
draičio vadovaujamų kovoto
jų. Karštenių miške įsikūrė 
B. Dulksio — Jablonovskio 
sukilėlių bazė. Sukilimo ban
ga siūbavo vietinių bajorų ir 
jų įkalbėtų apie būsimą lais
vę valstiečių mintyse. Į suki
limo verpetus pateko ir būsi- 
moji rašytoja Žemaitė.

Sukilimo metu jaunoji Ju
lija gyveno vaizdingame Že
maitijos kampelyje. Šėmuo
se. Į Šėmų dvarelį tamsiomis 
naktimis apsilankydavo suki
lėlių vadai broliai Citavičiai. 
Jų nuoširdūs pokalbiai, idė
jos ir mintys įkvėpė būsimai 
rašytojai neapykantą caro 
despotizmui ir norą padėti 
sukilėliams.

Į i sukilėlių eiles stojo daug 
Julijos pažįstamų, tame tar
pe ir dalis Šėmų dvariškių. 
Aštuoniolikmetė Julija 1863 
m. sukilimą pergyveno kaip 
didžiausią savo jaunystės gy
venimo įvykį. Neužmirštamą 
įspūdį būsimai rašytojai pali
ko vienos balandžio nakties 
kelionė į sukilėlių karinę sto
vyklą Karštenių miške. Šią 
Žemaitės autobiografijoje 
minimą kelionę autoriui pa
vyko papildyti naujai surink
tais faktais.

♦ ♦ ♦

Balandis jau buvo įpusėjęs, 
tačiau pavasarinės šilumos 
dar nesijautė. Naktys buvo 
vėsios, keliai šlapi.

Vieną balandžio naktį keliu 
nuo Šėmų dvarelio link Luo
kės ritosi dviem arkliais pa
kinkytas pilnutėlis vežimas. 
Riedėjo jau gerą valandą. 
Vingiuotas, pražliugęs kelias 
vingiavo karklų ir berželių 
prižėlusių balų pakraščiais.

Trys susitraukusios mote-

lašiniais prikimštas maišas. 
Ir vėl jaunoji Julija vos 
neiškritusi, pristabdžius ark
lius, padėjo iš vežimo išlipti 
savo mokytojai Polinai Be- 
niuševičiūtei. Abi, sutelkę 
jėgas, šiaip taip įgrūdo į 
vežimą iškritusį maišą ir 
sulipo pačios.

— Matėt, — paklausė tre
čioji keleivė Gudonienė. — 
Ten tamsoje net dvi poros 
žiburėlių mirksėjo. Jautė 
arkleliai vilkus netoliese 
esant . . .

— Vilkus? — nepatikėjo 
Julija. — 0 aš maniau, kad 
koks žendaras iš pakelės 
griovio pakilo . . .

Įvažiavus į Luokės — Ža
rėnų vieškelį, keleivėms teko 
visai išlipti iš vežimo ir eiti 
šalia. Prasidėjo kalneliai ir 
nuokalnės, kalneliai, prieš 
kuriuos labai jau sunkiai 
traukė sunkų vežimą bėrieji. 
Pakalnėje mėnulio šviesoje 
blykčiojo Didovo ežero pa
viršius. Netoliese stūksojo 
tamsus karčemos šešėlis. 
Pro vieną langą dar veržėsi 
ir gulė ant žemės blankios 
švieselės ruožas.

— Dar kažkas nemiega, 
lėkštes tikriausiai plauna se
noji Šmulienė, — sušnibždė
jo vyriausioji keleivė.

Moterys pritildė balsus, 
sulėtino važiavimą. Kam be
reikalingi liudininkai? Tačiau 
pravažiuojančio vežimo 
triukšmas nieko iš buvusių 
smuklėje nesudomino, niekas 
nepravėrė durų ir nepakėlė 
nuo lango gūnios.

Vos tik įsukus į mišku 
apaugusią kelio dalį, vežimas 
dar kartą už kažko užkliuvo 
ir įstrigo. Išlipusios moteriš
kės apžiūrinėjo ratus, gal 
sulūžo kartais, kai staiga 
vyriškas balsas iš tamsos 
šūktelėjo:

— Stot! Sausiu!
Išsigando ir išsitiesė mote

rys. Akimirka tylos ir . . .
— Laisvė ir vienybė, — 

pasigirdo aštuoniolikametės 
Julijos balsas. Ir tik sekančią 
akimirką ji nustėro: “0 kas,' 
jei čia ne sukilėliai, o caro 
žandarai?“

— Sveikutės! — bosijo vy
riškas artėdamas. — Lau
kiam jūsų, nesulaukiam . . . 
Vyrai pikti, pasiutę, kai va
karienės negavo. Važiuokite 
tuo keliuku. Nebetoli ir sto
vykla.

Smagiai, lengvu žingsniu
ku pasuko moterys keliuku, 
panerdamos į beveik visišką 
tamsą. Pro tankias eglių ša-

rienė atvažiavo.
— Kas čią toks, — Julija 

truktelėjo ^ieną vyruką už 
rankovės.

— Mūsų vado pavaduoto
jas, — pasididžiuodamas at
sakė šis.

Tik dabar moterys ėmė 
įžiūrėti aukštą atvykusioje 
figūrą, barzdą, uždengiančią 
beveik pusę veido.

Kaip vėjui papūtus, dingo 
sukilėliai tamsoje, o šalia 
moterų atsirado jaunutis vai
kinukas.

— Važiuojam. Vadas veli
jo man jus palydėti iki kelio.

Kai moterys grįžo atgal, 
smuklėje buvo užgesusi pa
skutinė švieselė. Mėnuo jau 
buvo pasislėpęs už tamsios 
miško juostos. Namų pusėn 
arkliai traukė vežimą neva
romi ir jis riedėjo vis grei
čiau ir greičiau, kol pasimatė 
miškų glūdumoje pasislėpęs 
Šėmų dvarelis ir pasigirdo 
šunų lojimas.

* * *
Šėmų dvarelyje paskutinė

mis dienomis jautėsi didesnis 
negu paprastai judėjimas. 
Didžiajame kambaryje, ku
riame paprastai susirinkdavo 
valgyti visa šeima, degė di
džiulė krosnis, o virš stalo 
kabojusi žibalinė lempa deg
davo iki pat pirmųjų gaidžių. 
Prie pailgo stalo vakarie
niauti susirinkusios moterys, 
nebeišsiskirstydavo, o tuojau 
po to, kai būdavo nukrausto- 
mi indai, pradėdavo kiek neį
prastą darbą.

Jau prieš vakarienę suneš
ti gabalai drobės būdavo už
keliami ant stalo. Ant jo 
atsirasdavo drobiniai siūlai, 
įvairaus dydžio adatos ir 
moterys įnykdavo kirpti ir 
siūti. Šiais balandžio vaka
rais Šėmuose likdavo nakvoti 
ir mokytoja Polina Beniuše- 
vičiūtė, gana dažnai kartu 
kirpdavo ir siūdavo sukilėlių 
moterų komiteto pirmininkė 
Gadonienė.

— Tu žinai iš kur tas 
drobės rietimas, — kreipėsi į 
Juliją bendrapavardė moky
toja Polina. Iš pačios Plun
gės atgabeno . Sako kažko
kia Agota padovanojo, sakė 
tegul tik muša broleliai caro 
žandarus, o ji dar tiek pat jų 
baltiniams išausianti.

— Bet ir plonumėlis tos 
drobės ... ir baltumėlis, — 
čiupinėdama stebėjosi Juli- 
ja. — Daugeliui vakarų dar
bo turėsime. Ten kiti susirin
ko kaip stovi. Su vienais 
baltiniais dienai ir nakčiai. 
Bėda, kai išplauti reikia. To
kiems pirmiausia ir pasiu
sim . . .

“LAISVĖ”

Lietuvos TSR liaudies dailininkas Augustinas Savickas.
A. Palionio nuotrauka

KŪRYBINĖS BRANDOS
PILNATVĖ

Povilas Bekeris: “Muzika
daro ž II ogų geresni”

riškės, pašnibždomis kalbė
jusios tarpusavyje, nutilo ir 
tik kiūtojo, žiūrėdamos kaip 
pagaliau pro debesis prasi- 
skerbė priešpilnis mėnuo.

Netoli kelio pro plikas me
džių šakas švysčiojo Karšte
nių dvaro langai, amsėjo 
šunys ir girgždėjo spirito 
varykloje sukami mediniai 
spaustuvai. Kiek toliau pava
sario vėjo linguojamos šnarė
jo pušų viršūnės, ir beveik 
nejudėdamos rymojo senos 
tamsios eglės.

Posūkyje vežimas staiga 
pasviro nuo staigaus arklių 
truktelėjimo į šoną. Jauna 
aštuoniolikametė Julija Be- 
niuševičiūtė neišsilaikė ir 
sėkmingai iššoko žemėn. Li
kusios vežime dvi moteriškės 
įtempė valdžias ir, šiaip taip 
sulaikę arklius, padėjo mer
gaitei vėl įlipti vežiman.

— Ačiū, dievulėliau, — 
pagaliau atsiduso kažkuri su

kas neprasiveržė joks mėnu
lio spindulėlis. Dar keli 
žingsniai ir arkliai patys su
stojo, atsitrenkę į kažkokią 
kliūtį. Kai visos trys priartė
ję įžiūrėjo, tikriau apčiupinė
jo po arklių kojomis sustaty
tą šautuvų krūvą, vežimą 
apsupo būrys vyrų.

— Pačiu laiku, — sugagė- 
jo vyriški balsai. . .

— Vos vienas kito nepra- 
dėjom valgyti. . .

Vienas po kito tiesėsi ran
kos ir kėlė iš vežimo kepalus 
duonos, dar tebedvelkiančios 
kaimo krosnies karščio liku
čiais. Trise iškėlė statinę 
raugintų kopūstų. Paskui 
juos pakilo medinis kibiras, 
pilnas česnaku kvepiančių 
agurkų. Moterys tik sekė, 
įpratusios prie tamsos, kaip 
ėjo iš rankų į rankas jų su 
tokia meile surinktos kaimiš
kos gėrybės, kurias sukilė
liams siuntė jų žmonos, sese->;

Ilgai naktimis pro prideng
tus Šėmų dvaro valgomoje 
langus sklido šviesos ruože
liai į tamsią pavasario naktį. 
Sulinkusios, besimerkiančio
mis akimis moterys kirpo, 
siuvo ir lygino baltinius suki
lėliams. Visos drobinės atlie
kos būdavo kruopščiai pele
nų šarme išvirinamos, išlygi
namos ir tapdavo vėju kve
piančiais švarutėliais bintais, 
kurių prireikdavo po kiekvie
no susidūrimo su caro žanda
rais.

Ne vieną tamsią naktį iš 
Šėmų dvarelio išvykdavo ko
votojai su pilnais maišais 
maisto ir rūbų. Sukilėliai 
atsisveikinę su šeimininkais 
ir Julija miško apsuptu Mini
jos slėniu patraukdavo pas 
ginklo brolius. Dažnai ir bu
simoji rašytoja Žemaitė mė
nulio šviesos nusidabrintais 

/miškų keliukais ir laukų ta
keliais skubėdavo iš Šėmų į

nerimu žvelgdama į ausimis 
karpančius arklius.

— Jau turbūt nebetoli, — 
pro ritmingą kojų tapsėjimą 
pasigirdo jaunas balsas. — 
Senokai išvažiavome . . .

Arkliai ir vėl staiga metėsi 
į šoną. Suskambėjo, sudzin- 
guliavo vežime sukrauti ąso
čiai, bidonėliai, puodynės, 
prikrauti medaus, taukų, 
varškės, pieno. Į pakelės 
purvą šleptelėjo dešromis ir

rys, motinos.
— Atsargiai, po sėdyne vi

sa kapa kiaušinių. Stiprinki- 
tės, brangieji ir kariauki
te, — prabilo Julija Beniuše- 
vičiūtė, tačiau staiga visą tą 
gerą triukšmą pristabdė pik
tas balsas:

— Ko čia taip įsigagenot. 
Vikriau! Laukiate, kad caro 
žandarai pačiupinėtų. Kelias 
čia pat. Na, vikriai!

— Nesibark, vade, Vaka-

Vembutus ar į Kegus su 
žiniomis apie sukilimą.

Žemaitės narsa, didvyriš
kumas ir pasišventimas 1863 
m. sukilimo idėjoms ir šian
dien jaudina, žavi skaitytoją 
ir tarsi legenda plinta Žemai
tijos senelių girdėtų iš tėvų 
pasakojimuose.

Vincas Lauraitis
Docentas, istorijos 
mokslų kandidatas

Nerasime Lietuvoje dailės 
mėgėjo, kuriam nieko nesa
kytų Augustino Savicko var
das. Tie, kas yra pabuvoję 
Vilniaus, Kauno muziejuose, 
parodų salėse, įsidėmėjo- šio 
garsaus tapytojo, Lietuvos 
TSR liaudies dailininko dro
bes, įtaigiai pasakojančias 
apie reikšmingus įvykius ir 
žmones. Kiti ne kartą matė 
jo darbus, reproduktuotus 
respublikiniuose ir sąjungi
niuose žurnaluose, įvairiuose 
dailės leidiniuose. Dar ki
tiems jis pažįstamas iš 
straipsnių periodikoje—A. 
Savickas mėgsta pasidalyti 
mintimis apie dailės parodas, 
pasidžiaugti reikšmingais po
slinkiais lietuvių tapyboje, 
atskleisti savo kūrybinius 
planus ar papasakoti kelionių 
įspūdžius. Paveldėjęs iš savo 
tėvo—žinomo rašytojo ir dip
lomato Jurgio Savickio— 
“lengvą plunksną”, publicisto 
gyslelę, dailininkas apsigynė 
ir menotyros mokslų kandi
dato disertaciją (“Peizažas 
lietuvių tapyboje”).

Vienoje iš recenzijų. A. 
Savickas yra rašęs, jog tapy
tojas savo ranką turi miklinti 
kasdien—kitaip teptukas 
sunkiai bepaklus jo valiai. 
Pats dailininkas tikriausiai 
šventai laikosi šios taisyklės. 
Jo sukurtų darbų skaičius 
jau perkopė tūkstantį, mato
me vis naujas jo drobes 
parodų salėse, pagaliau daili
ninkas suruošė tris didžiules 
apžvalgines personalines pa
rodas—kas dešimtmetį jomis 
pažymėdamas apvalias savo 
amžiaus sukaktis.

A. Savicką išgarsino dar
bai visiems artimomis revo
liucijos, karo ir taikos temo
mis. Užtenka prisiminti 
triptiką “Revoliucinis Vil
nius”, paveikslus “Išvaduota
me Vilniuje”, “Fašistų sude
gintame kaime”, “Pirčiupiu 
motina”, dešimtis kitų reikš
mingų darbų. Savo kūrybi
niame kelyje dailininkas nuo
latos grįžta prie šių didžių 
temų, naujai įprasmindamas 
jas iš laiko nuotolio, iš vis 
turtėjančios gyvenimiškos 
patirties, vis dažniau grieb
damasis plataus apibendrini
mo, surasdamas taupių ir 
iškalbingų simbolių.

— Būna taip,—prisipažįs
ta dailininkas autobiografi
niame straipsnyje: pradedu 
tapyti daugiafigūrinį pa
veikslą, o baigiant darbą 
drobėje belieka vieną figūra 
ir fonas. Toks paveikslas 
mano kūryboje dabar jau 
įsitvirtino. Šiuo metu jis ge
riausiai atitinka mano meni
nio mąstymo būdą.

Ir čia pat priduria: pažvel

kime į lietuvių liaudies me
ną, į rusų ikonas, į Renesan
so meistrų tapybą, kur vis
kas taip apgalvota, kur visa, 
kas nereikalinga, anuliuota, 
išmesta iš paveikslo, bet 
kūrinio minties ir emocijų 
įtaigumas pasiekia kulmina
ciją.

Būtent tokie darbai vyravo 
pernykštėje jubiliejinėje A. 
Savicko kūrybos parodoje, 
kuriai savo šešiasdešimtme
čio proga autorius pateikė 
filosofinius tapybinius ap
mąstymus apie gyvenimo 
prasmę, meilę, gėrį ir blogį, 
žmogaus santykius su žmo
gumi ir su gamta. Apie tai 
byloja jau patys paveikslų 
pavadinimai—“Metų laikai”, 
“Motina ir žemė”, “Žmogus 
ir pavasaris”, “Susitikimas”, 
“Sakmė apie Lietuvą”.

A. Savickas tapo ne vien 
įsimenančias temines kompo
zicijas. Jo kūrybiniame baga
že—šimtai puikių peizažų, 
natiurmortų, portretų. Ta
čiau dailininkas juos laiko tik 
įsibėgėjimu, tik medžiagos 
kaupimu vis naujoms, vis 
brandesnėms kompozicijoms, 
kurių iš patyrusio meistro 
laukia parodų rengėjai, visi 
dailės mylėtojai—ne tik Lie
tuvoje, bet ir kituose mūsų 
šalies miestuose, užsienio ša
lyse.

Viena iš paskutiniųjų tokių 
kompozicijų—1977 m. sukur
tas triptikas “Dialogas”, kurį 
autorius paskyrė motinos ir 
brolio Algirdo, tragiškai žu
vusių hitlerinės okupacijos 
metais, atminimui. Dailėtyri
ninkai įžiūri šiame darbe 
naują kūrybinės A. Savicko 
brandos etapą. Matyt, daug 
žadantį, vaisingą etapą: juk 
“Dialogo” autorius figūruoja 
šių metų TSRS valstybinių 
literatūros, meno ir architek
tūros premijų kandidatų są
raše greta kitų geriausių 
šalies kūrėjų. T. Balčiūnaitė

Kas daug metų dalyvauja 
Tarybų Lietuvos muzikinia
me gyvenime arba jį nuolat 
stebi, įvairiomis progomis 
ten, kur .skamba muzika, 
sutinka aukštą, dabar jau žil
stelėjusį akiniuotą vyriškį. 
Tai—konservatorijos profe
sorius, LTSR nusipelnęs ar
tistas Povilas Bekeris.

Keliose respublikinėse 
Dainų šventėse jis vadovavo 
jungtinei kaimo kapelai ir 
savo entuziazmu, savo meile 
muzikai uždegdavo šimtus 
saviveiklininkų. “Vyrai, su
grokime taip, kad kiekvie
nam klausytojui kiltų noras 
groti, šokti, dainuoti! Kas 
gali būti gražesnio už muzi
ką?!”—skambėjo jo skardus 
balsas repeticijose. Ir šimtai 
muzikantų nejučiomis užsi- 
krėsdavo jo pakilia nuotaika. 
Jungtinės kaimo kapelos pa
sirodymai tapdavo neužmirš
tamu pergyvenimu kiekvie
nam Dainų šventės dalyviui.

Ne blogiau jį pažįsta res
publikos chorvedžiai ir dau
gelio rajonų choristai savi
veiklininkai. Mat P. Bekeris 
daug metų dėsto konserva
torijoje chorinį dirigavimą. 
Dešimtys dirigentų ir savi
veiklos vadovų jį su dėkingu
mu prisimena kaip savo rū
pestingą dėstytoją, prityrusį 
patarėją ir konsultantą, ku
ris visada pasirengęs padėti, 
paremti, padrąsinti.

Buvusių jo studentų rasi
me ir instrumentalistų tarpe. 
Geriausiuose respublikos or
kestruose groja nemaža kon- 
trabosistų, konservatorijoje 
baigusių P. Bekerio vado
vaujamą klasę.

1939 metais baigęs konser
vatoriją ir įgijęs chorinio 
dirigento, dūdų orkestro ka
pelmeisterio ir kontrabosisto 
diplomą, jis ir toliau nuolat 
plėtė savo muzikinį akiratį. 
Ir atėjo momentas, kai jis 
stojo prie simfoninio orkest
ro dirigento pulto. Sena afi
ša, dabar jau tapusi muzieji
ne retenybe, primena, kad

Povilas Bekeris, Didžiajam 
Tėvynės karui dar nepasibai
gus, dirigavo orkestrui pir
majame simfoniniame kon
certe išvaduotame Vilniuje.

Labai įvairi buvo jo peda
goginė ir muzikinė veikla 
Vilniuje pokario metais. Ne
lengva įsivaizduoti, kaip jis 
viskam rasdavo laiko ir jėgų, 
bet greta profesinių pareigų 
ir visuomeninių reikalų jis 
niekada neišleisdavo iš akių 
to, ką visą amžių laiko mora
line pareiga: nuolat propa
guoti muziką, skatinti ga
biausius žmones jos mokytis, 
o visus kitus—klausytis.

Logiška šios pareigos vyk
dymo pasekme tapo kolekty
vas, dabar gerai žinomas 
kaip liaudies simfoninis or
kestras “Vilnius”. P. Bekerio 
įkurtas beveik prieš du de
šimtmečius, jis nuo to laiko 
dažnai groja įvairiuose rengi
niuose, o prieš kelerius me
tus dalyvavo geriausių visos 
šalies saviveiklininkų kon
certe Maskvoje.

“Vilniaus” orkestre laisvu 
nuo tiesioginio darbo laiku 
groja keliasdešimt įvairių 
profesijų ir įvairaus amžiaus 
vyrų ir moterų. Įvairiais 
keliais jie atėjo į orkestrą, 
bet visiems jiems muzikavi
mas čia teikia dvasinių jėgų, 
estetinio pasitenkinimo. Ir 
tai juos pavertė darniu ko
lektyvu.

Povilas Bekeris kiekvie
nam jų randa šiltų žodžių, o 
visam kolektyvui parenka ir 
pritaiko tokią muziką, kad ir 
orkestrantams būtų įdomu 
groti, ir klausytojams būtų 
malonu. 0 kiek pasišventi
mo, kantrybės ir sumanumo, 
pedagogo, o kartais ir psi
chologo meistriškumo įdeda į 
repeticijas?

Spalio mėnesį Povilui Be- 
keriui sukaks 70 metų. Tar
tum reziumuodamas savo gy
venimo kelią, jis sako:

— Jeigu reikėtų pradėti 
nuo “a”, vėl pasirinkčiau 
muziką. F. Jukna

Vandalinas Junevičius

Bangos
Bangos dūksta, bangos ūžia, 
Blaškos pašaliais.
Mėgstamiausia jų veiklužė 
Taškytis čiurkšliais.

Bangos dūžta, bangos gūra, 
Irias sūkuriais.
Ir sugrįžta vėl į jūrą 
Keliais įvairiais.

Jos kiekvieną glėbin stveria, 
Glaudžia prie širdies.
Lyg užmetus kerų skarą 
Traukia į gelmes.

♦

Suktai murdo ir kutena, 
Vilioja gilyn.
Supa, audringai graudena, 
Nukreipia pirmyn.

Smagu plaukti, galinėtis 
Su stipriom bangom.
Tik nevalia pasitikėt 
Savosiom jėgom.

Mano rožės
Buvo giedra, paskui lijo 
Gintaro lašais.
Mano rožės greit prigijo, 
Tuoj lapus išskleis.

Joms patinka puri žemė— 
Gyvybės kerai.
Iš jos krūties maistą semia 
Gležnučiai daigai.

Aplink stiebias miškas rožių, 
Dabinas rasa.
Greit gėrėsimės jų grožiu, 
Malonia vėsa.

Pirmą žiedą dovanosiu 
Brangiausiai mamai 
Ir širdingai padėkosiu 
Už meilę gamai.

Toli mūs kariai nudrožė, 
Apgynė duoną.
Jiems pritiks

gražiausių rožių 
Puokštė raudona.

Izraelio ginklai 
Kinijai

Beirutas. Izraelio radijas 
patvirtino Vakarų informaci
jos organų pranešimus, kad 
Pekine neseniai lankėsi du 
aukšti Izraelio pareigūnai. 
Tai gynybos ministerijos ge
neralinis direktorius Josefas 
Maajanas ir finansų ministe
rijos generalinis direktorius 
Jakovas Nejemanas. Izraelio 
oficialūs asmenys vedė su 
Kinijos valdančiaisiais 
sluoksniais derybas dėl 
stambių Izraelio ginklų ir 
kovinės technikos siuntų tie
kimo Pekinui.

Kokia būt jūra be bangų?— 
Palaida bala.
Bangos jai įkvėpia jėgų, 
Bangos jos siela.

Mėgstu aš rožes auginti, 
Kitiems dovanot.
Atspėt draugužių mintį, 
Su blogiu kovot.

Nusišypsoki

Teisėjas: — Sakykit, pane
le, kur buvo jūsų laikrodėlis?

Nukentėjusi: — Jis kabojo 
ant mano krūtinės už korsa
žo.

Teisėjas: — Ar negalėjot 
pajusti, kai jis ten ranką 
įkišo?

Nukentėjusi: — Jutau, bet 
aš maniau, kad jis tai daro 
turėdamas gerus tikslus.

o o o

— 0 tu, Petrai, už ką 
pakliuvai?

— Gavau du mėnesiu kalė
jimo už tai, kad radau vieno 
pono laikrodį.

— Na, juk tai nėra joks, 
nusikaltimas!

— Matai, Jonai, aš radau 
laikrodį pirma, negu jis buvo 
pamestas.
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUEBEC
IR VĖL NAUJAS KAPAS

Po ilgos ir sunkios ligos 
liepos 16 iš gyvųjų tarpo 
išsiskyrė Emilija Varaškie- 
nė, sulaukusi 81 metų am
žiaus. Liko sūnus su šeima. 
Prieš keletą metų mirė Ve
lionės vyras—Kostas.
IŠVYKO VIEŠNAGĖN

Artūras Šneideris buvo iš
vykęs i Jungtines Amerikos 
Valstijas aplankyti savo bro
lį.

G. Filerienė (Skripkiūtė) 
su dukrele išskrido į Belgiją 
paviešėti pas buvusią D. 
Vekterytę, kuri neseniai iš
tekėjo ir laikinai apsigyveno 
Belgijoj.
LANKĖSI

Karolina Gražienė (Kreivy- 
tė) buvo atvykusi iš Vancou
ver atlankyti savo tėvelių ir 
kitų giminių bei pažįstamų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Įkalino iraniečius studentus
New Yorkas. — Dvidešimt 

merginų, kurios WashingtQ- 
ne demonstravo kartu su 
vaikinais, studentais iš Ira
no, reiškiant pasitenkinimą 
dėl šacho mirties, surakintos 
ir sukaustytos, įkalintos 
New Yorko Manhattano že
mutinėje dalyje esančiame 
Correction Center. Vyrai, vi
so apie 180, iš Washingtono 
atgabenti į Otisville, N. Y., 
federalinį kalėjimą. Wa

Irano studentai protestuoja prieš jų suėmimą.

Pasibaigė drafto registracija
Washingtonas. — Pasibai

gė drafto registracija devy
niolikmečiams ir dvidešimt
mečiams Amerikos jaunuo
liams. Tuo tarpu, kai val
džios atstovai tvirtina, jog ji 
praėjusi sėkmingai, tai to 
drafto registracijos prieši
ninkai teigia priešingai.

Selective Service direkto
rius Bernard Rostker spau
dai pareiškė, jog registracija 
vykusi “nepaprastai gerai”,

Antanas DriHnįįa
NUO KRANTO

O jūra mano krantą plauna 
Nuo tos dienos, kai aš gimiau: 
Su manimi ji prasidėjo, 
Bet po manęs ji nesibaigs, 
Ir, man išėjus, ūžčios bangos, 
Ir pušys oš, ir kopos lėks, 
Kažkam jos meilė atiteks, 
Kažkas išlies jai savo pyktį, 
Kažkas mylės ją daug labiau, 
Nei savo nuotaką ar žmoną, 
Kažkas ją amžinai prakeiks 
Paklaikusiom akim, ir kumščiais 
Grūmos, ir grieš dantim 
Kažkas bemiegę ilgą naktį, 
Ir žengs į bangą — ne numirti, 
O visados gyvent bangoj, 
Kuri taip kvepia jūrų dumbliais 
Ir gintaru, ir žuvimi, 
Ir nuotoliais neišmatuotais 
Tenai, už horizonto, kur 
[sminga drumstos vyrų akys 
Ir nebeatsiplėšia, nes 
Per horizontą šoka- žuvys 
Į kosminės erdvės gelmes.

Po viešnagės pas savo dė
dę Toronte, grįždamas į 
Gimtinę, buvo trumpai su
stojęs Montreale dr. chirur
gas Alfredas Smailys iš Kau
no, kurį čia paglobojo J. J. 
Vilkeliai. Gaila, kad apie 
svečio viešnagę nesužinojo 
anksčiau, būtų susitikęs di
desnis skaičius tautiečių.

SUNKIAI SIRGO
Ona Kieliene puolė ir skau

džiai užsigavo galvą. Pagul
dyta Lachinės ligoninėje.

SUKŪRĖ ŠEIMYNINI
GYVENIMĄ

Jeannie Bijūnienė (Verby- 
liūtė) liepos 19 sukūrė šeimy- 
nį gyvenimą su kitataučiu 
vaikinu. Vestuvės buvo gra
žios. Kur jaunieji praleido 
“Medaus mėnesį”, neteko su
žinoti. P.

shingtono policija, kuri juos 
visus suėmė per demonstra
cijas už Khomeini, perdavė 
juos visus tiesioginėn Immi
gration and Naturalization 
Service žinion. Dabar, sako, 
ta tarnyba turės nuspręsti, 
ką su tais studentais daryti, 
gal nutars juos deportuoti. 
Tuo tarpu Irane net pats 
Khomeini griežtai pasmerkė 
JAV įstaigų elgesį su tais 
demonstrantais.

kai tuo tarpu registracijos 
priešininkų vadas Duane 
Shank iš Committee Against 
Registration and the Draft 
(CARD) tvirtina, jog “daug 
jaunų vyrų nesiregistravę”. 
Jo vadovaujama organizacija 
atstovauja 50-iai įvairių pasi
priešinimo grupių iš religinių 
ir civilinių bendruomenių.

Selective Service skelbia, 
jog tikrieji registracijos duo
menys paaiškėsią maždaug 
po 90-ties dienų.

“LAISVE”

Sic transit gloria mundi—taip sakydavo kadaise romėnai, 
kas lietuviškai reikštų: šitaip praeina žemiškoji garbė. 
Nuotraukoje: paskutinis kolonializmo simbolis griūva 
Zimbabve sostinėje Salisbury. Darbininkai nuverčia britų 
finansininko Cecil John Rhodes paminklą, žmogaus, 
labiausiai prisidėjusi© prie to, kad ta Afrikos sritis, kuri 
buvo vėliau pavadinta Rodezija, 1980 m. pateko britams, ir 
tik dabar atgavo tikrą nepriklausomybę.

"MUZIEJŲ IR PAMINKLŲ" ANTRASIS
Kultūros paminklų apsau

gai Tarybų Lietuvoje skiria
ma ypač daug dėmesio. 1977 
m. gruodžio 22 d. priimtas 
naujas Lietuvos TSR kultū
ros paminklų apsaugos ir 
naudojimo įstatymas. Jis pa
keitė pirmąjį Lietuvos TSR 
kultūros pamink’u apsaugos 
įstatymą, galiojusį daugiau 
kaip dešimtmeti. Per tąjį 
dešimtmetį ko’trros pamink
lų globai tikrai daug nuveik
ta. Paruošti ir patvirtinti 
respublikinės ir vietinės 
reikšmės paminklų sąrašai 
(dabar saugoma 10319 istori
jos ir kultūros paminklų), 
1973 m. išleistas “Lietuvos 
TSR kultūros paminklų sąra
šas”, 1977 m.—-jo papildy
mas, sudaryti paminklų ap
saugos dokumentai su pa
minklų naudotojais, didesnė 
dalis paminklų pažymėta pa
minklinėmis lentomis, ar
cheologijos paminklams nu
statomos apsauginės zonos. 
Šį didelį darbą dirba Lietu
vos TSR Kultūros ministeri
jos muziejų ir kultūros pa
minklų Xpsau&os taryba, 
miestų, rajonų kultūros sky
rių bei jiaminklų apsaugos 
inspekcijos. Sutvirtėjo ir iš
siplėtė valstybinių paminklų 
apsaugos įstaigų sistema res
publikoje, apimdama miestus 
ir rajonus.

Pradėtas rengti Lietuvos 
TSR kultūros paminklų sąra
šas (katalogas). Nemažai is
torijos, architektūros pa
minklų apsaugos darbų paro
doje buvo eksponuoti 244 
rašytiniai' darbai apie pa
minklus. Daugelį jų įsigijo 
mokslo įstaigos.

Dar keletas paminklų glo
bos faktų. Nuo 1975 m. 
balandžio respublikoje skel
biamas paminklų tvarkymo 
mėnesiu.

Daugiau kaip prieš dešimt 
metų įsteigtas Lietuvos TSR 
paminklų apsaugos fondas. 
Svarbus fondo baras—visuo
meninis lėšų kaupimas pa
minklų apsaugai. Iš viso su
kaupta per 310 tūkstančių 
rublių. Iš šių lėšų įrengti D. 
Poškos baublių muziejaus 
globai, sutvarkytas buvusios 
Dimitravo priverčiamųjų 
darbų stovyklos muziejus. 
Paminklų apsaugos fondo lė
šomis kasmet rengiama prof. 
K. Šešelgio vadovaujama 
ekspedicija, tiriant liaudies 
architektūros paminklus.

Visi šie paminklų globos 
faktai paimti iš “Muziejų ir 
paminklų” leidinio. Jį leidžia 
Lietuvos TSR kultūros mi
nisterija ii; respublikinė pa
minklų apsaugos ir kraštoty
ros draugija. Pernai išėjo 
pirmoji knyga, šiemet—an
troji. Leidinyje nušviečiami 
bendrieji respublikos istori
jos ir kultūros paminklų ap
saugos ir naudojimo klausi
mai, iškeliami uždaviniai ir 
pan. Daug vietos skiriama 
konkrečioms muziejininkys- 
tės ir paminklų apsaugos 
darbo problemoms.

Susipažinkime konkrečiau 
apie ką rašo “Muziejai ir 
paminklai”—2. Leidinyje pu
blikuojamas Lietuvos TSR 
istorijos ir kultūros paminklų 
apsaugos įstatymas. Rašoma 
apie 1918-1919 m. Tarybų 
Lietuvos centrinių valdžios 
organų anspaudus, saugo
mus Istorijos ir Etnografijos 
muziejuje Vilniuje. Tokių 
antspaudų muziejuje yra dvi
dešimt vienas. Buržuazinei 
Lenkijai okupavus Vilniaus 
kraštą, juos saugojo advoka
tas Tadas Vrublevskis (1858- 
1925). Kartu su gausia bib-‘ 
lioteka jis 1925 m. kolekciją 
padovanojo Vilniaus miestui. 
1941 m. T. Vrublevskio rin
kinius perėmė Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Centrinė 
biblioteka. Tai unikalūs eks
ponatai, turintys neįkainoja
mą pažintinę vertę, prime
nantys didžiulius liaudies 
ūkio pertvarkymus, kuriuos 
vykdė Lietuvos Tarybinė vy
riausybė 1918-1919 m.

Leidinyje taip pat rasime 
medžiagos apie gyvenamųjų 
namų interjerus Liaudies 
buities muziejuje Rumšiškė
se, apie žymiausio Lietuvos 
dainininko Kipro Petrausko 
memorialinį muziejų. Jis ati
darytas 1976 m. Kaune. Eks
poziciją sudaro tarsi dvi da
lys—memorialinis K. Pe
trausko butas ir keliose salė
se išdėstyta paroda, nušvie
čianti K. Petrausko gyveni
mo ir kūrybos kelią. Supa
žindinant su dailininko vai
kystė, jaunyste, daug vietos 
skiriama ir jo broliui Mikui 
Petrauskui, žymiam lietuvių 
kompozitoriui ir kultūros 
veikėjui. Čia, yra ir Mikui 
Petrauskui dovana, kurią 
jam padovanojo Amerikos 
lietuviai kaip savo didelės 
pagarbos ir padėkos už atlik-

BADO STREIKAS
PIETŲ AFRIKOJE

Luanda. Parlo kalėjimo ne
toli Capetown politinių kali
nių pradėtas bado streikas 
apėmė ir kitus Pietų Afrikos 
Respublikos kalėjimus. Tarp 
rasistų kazematų kalinių, už
darytų be teismo ir tardy
mo,—moterys ir paaugliai.

Kapo provincijos kalėjimai 
kimšte prikimšti moksleivių, 
kurie buvo masiškai suiminė
jami už tai, kad protestavo 
prieš rasistinę tvarką švieti
mo sistemoje.

Kairas. Čia daugiau kaip 
po dviejų mėnesių pertrau
kos atnaujintos trišalės dery
bos dėl vadinamosios “Pales
tinos autonomijos”, kuriose 
dalyvauja Egipto, Izraelio ir 
JAV atstovai. Jas veda spe
cialiai sudaryta “juridinė ko
misija”, kurios uždavinys— 
apsvarstyti “teisinius aspek
tus”. Kaip žinoma, Vakarinio 
Jordano kranto ir Gazos sek
toriaus gyventojai ryžtingai 
atmeta Washingtono, Tel 
Avivo ir Kairo jiems prime
tamą “savivaldos” formą.

Naujos knygos
IŠLEIDO “MOKSLAS”

“Socialistinės visuomenės 
susiformavimas ir raida Ta
rybų Lietuvoje” (1940-1980). 
(276 psl.).

Leidinyje aptarta socialis
tinės visuomenės socialinė, 
politinė, ekonominė ir kultū
rinė pažanga, remiantis ben
drais revoliucinių pertvarky
mų dėsningumais bei vietinių 
ir istorinių ypatybių savitar
pio sąveikos analize.

K. Šešelgis, M. Urbelis. 
“Maži padriki kaimai Lietu
vos TSR Nacionaliniame 
Parke, II d. (68 psl.).

Leidinyje pateikiama tyri
mų medžiaga apie Šuminų, 
Strazdų, Vaišnoriškės, Salų 
II ir Varniškių II kaimus, 
esančius Lietuvos TSR na
cionaliniame parke. Kaimai 
aprašomi, remiantis juose at
liktais kompleksiniais tyri
mais, archyvine medžiaga ir 
rašytiniais šaltiniais.

D. Cičelienė

Užprenumeruokite 
"Laisvę" 

savo draugams
.... ................ " — -h........

tą darbą įrodymą.
Rašoma apie naująją F. 

Dzeržinskio namo—muzie
jaus Vilniuje, Paupio gatvėje 
ekspoziciją. Muziejus įkurtas 
name, kur šis žymusis V. 
Lenino bendražygis, revoliu
cionierius ir Tarybų valsty
bės veikėjas 1895-1896 m. 
gyveno ir buvo įrengęs po
grindinę spaustuvę.

Nemažai vietos leidinyje 
skirta paminklų restauravi
mo darbams. Kalbama apie 
baigiamus restauruoti Jono 
bažnyčios Vilniuje paveiks
lus. Šis architektūros pa
minklas įeina į Universiteto 
pastatų ansamblį, jis restau
ruojamas kompleksiškai.

Restauruoti 26, kaip pažy
mima leidinyje daugiausia di
delio formato, altoriniai pa
veikslai. Tai didelės istorinės 
ir meninės vertės kūriniai, 
vaizduojantys biblines sce
nas. Tarp jų žymūs Lietuvos 
tapytojų P. Smuglevičiaus ir 
A. Janusevičiaus kūriniai.

“Muziejų ir paminklų” an
troje knygoje, kaip ir pirmo
joje, kiekvienas mūsų, besi
domintis Lietuvos istorijos, 
kultūros paminklais, suras 
kur kas daugiau įdomios ir 
naudingos medžiagos, negu 
čia paminėta. Leidinys tam 
ir tarnauja, kartu liudyda
mas, kokį platų mastą respu
blikoje įgavo paminklų ap
sauga, kaip rūpinamasi jais, 
kad viskas būtų išsaugota 
tiems, kurie gyvens po mū
sų. Juozas Kuckailis

Kokių yra nebylių
Šioje šalyje yra apie 14 

milijonų nebylių. Nebyliai, 
tai nebyliai—jie nieko negir
di.

Bet ar tik nebus taip, kad 
daugelis iš mūsų ir su gerom 
ausim, mažai esame girdėję 
apie tai, ką šiandien nebyliai 
atlieka, kad jie jau nebe ta 
tyli mažuma, kuri gyvena iš 
išmaldų arba užsiima tik pa
prasčiausiais darbais, sau už
sipelnyti kasdieninę duonelę. 
Tūli jų yra atsižymėję tokiais 
darbais, kurių ir su gera 
klausa ir geru regėjimu, kai 
kurie žmonės nepajėgia at
likti.

Paimkim, kad ir vaidinimą 
teatruose. Nebyliai taip pla
čiai veikia toje srityje, kad 
turi susitvėrę nacionalę or
ganizaciją—National Theater 
of the Blind.

Los Angeles, Kalifornijoj 
yra teatras vardu Mark Ta
per Forum. To teatro vedė
jai, perstatydami veikalus 
leidžia nebyliams, kiekvieną 
iš jų, vaidinti du kartu.

Iš daugelio atsižymėjusių 
artistų, viena iš jų tai Linda 
Bove. Ji labai populiari tarp 
vaikų ir paauglių, vaidinda
ma jauniesiems skirtus vei
kalus. Kita plačiai pasižymė
jusi tai Phillis Frelick, 36 m. 
amžiaus. Jos vyras Robert 
Steinberg, 39 m. gerai girdi. 
Jis išmokęs rankų ženklais 
susikalbėti, jai vaidinant re
žisuoja.

Phillis Frelick gimusi ne
bylių šeimoje. Jos tėveliai ir 
aštuoni broliai ir seserys— 
visi nebyliai.

Dviveidiškumas
Šiomis dienomis girdime 

daug kalbų, daug pažadų iš 
1 asmenų, norinčių tapti savo 
partijos kandidatais į šalies 
prezidentus. Bet jau mažai 
rasis piliečių, kurie tiki, kad 
tie pažadai bus pildomi. Tik 
bėda, kad dar yra daug, 
kurie mano, kad “taip buvo, 
taip ir bus. Nieko nepadary
si”.

Visi atsimename prez. 
Harry Truman. Jis labai mo
kėjo savo pokalbiuose už
jausti paprastą pilietį, darbo 
žmogų. Bandydavo pamėg
džioti jų kasdieninę kalbą, 
naudodamas gatvinius žo
džius ir keiksmažodžius. Bet 
tapęs prezidentu neblogiau 
už kitus tarnavo imperialistų 
luomui.

Kuo Trumanas garsiausiai 
pasižymėjo? Ogi pasiųsda
mas atominę bombą ant Ja
ponijos miestelio Hiroshima 
(1945 m. rugpjūčio 6). Pasek
mės dar ir šiandien nevisai 
išdilusios; matosi daug amži
nai pažeistų žmonių, gimsta 
nesveikų kūdikių. O kiek iš 
viso nekaltų žmonių ... se
nelių ir kūdikių vietoj žuvo! 
Baisu pagalvoti!.

Bet kaip tas dviveidis žmo
gus mokėjo pašiepti ar net ir 
pasmerkti tuos, kurie garbi
na bilijonierius! Kadangi ver
timas visuomet nukrypsta 
nuo originalės minties, pa
duosime jo kalbą pasakytą 
savo kolegoms senatoriams 
1937 metais gruodžio mėn.

Gal sakysite, kad tai pase
nęs dalykas. Bet prasmė 
kalbos nepasenus. Yra žmo
nių, tikinčių jog jie nepratur
tėjo dėl to, kad buvo “žiopli”, 
bemoksliai. Seka Trumano 
aukšta išmintis:

“We worship money in
stead of honor. A billionaire, 
in our estimation, is much 
greater in the eyes of the 
people than the public ser
vants who work for the 
public interest. It makes no 
difference if the billionaire 
role to wealth on the sweat 
of little children and the 
blood of underpaid labor 
(mano pabraukta A. J.)
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We do not recognize the 
Carnegie Libraries steeped 
in the blood of the Home
stead steel workers, but 
they are. We do not remem
ber that the Rockefeller 
Foundation is founded on the 
dead miners of the Colorado 
Fuel Company. We worship 
Mammon.”

Tik tą vieną paragrafą 
Trumano kalbos paskaičius 
negali sakyti, kad jis nebuvo 
susipažinęs su šalies istorija.

Helen Keller Adams
1880 m. rugpjūčio mėnesio 

27 d. Tuscumbe mieste, Ala- 
bamos valstijoj, gan pasitu
rinčioje šeimoje gimė Helen 
Keller Adams (Adams moti
nos mergautinė pavardė).

Ji gimė sveika, normali 
mergaitė, tik paaugus iki 18 
mėnesių‘amžiaus, nuožmi li
ga pakirto jos sveikatą ... ji 
liko nebylė ir neregė. Nebe
galėdama girdėti nei matyti, 
mergiščia pamiršo ir tuos 
kelis žodžius, kuriuos buvo 
išmokusi. Tais laikais tokie 
asmenys net įstatymuose bu
vo skaitomi idiotais.

Tėvams tai buvo didelis 
smūgis. Jie samdė geriausius 
gydytojus. Pagaliau vienas, 
gerai ištyrinėjęs jas, opti
mistiškai pareiškė, kad Hele
na geroj priežiūroj gali 
užaugti inteligentiška mote
ris. Tik reikia pasamdyti 
tinkamą mokytoją.

Alexander Graham Bell 
patarė samdyti mokytoją iš 
aklųjų ir neregių mokyklos— 
Perkins Institute for the 
Blind and Deaf, Boston, 
Mass. Tėvai gavo 19 metų 
Anne (arba Johanna) Sulli
van. Anne Sullivan Heleną 
mokė arti 50 metų. Mirė 
1936 metais.

1900 m. Helena stojo į 
Radcliffe kolegiją, kurioj mo
kėsi ketverius metus ir baigė 
su aukštu pažymėjimu. Ir čia 
jos ištikima draugė Anna 
Sullivan buvo viena jos mo
kytojų.

Pagaliau nebylė nusitarė 
grąžinti sau kalbos pajėgu
mą. Ji važinėjo po kitas šalis 
ir šioje šalyje ir sakė prakal
bas. Ją ne visi galėjo supras
ti, tad Anne Sullivan su ja 
visur važinėjo ir jos nesu
prantamus žodžius ar kalbos 
dalis publikai paaiškino.

Helen Keller parašė nema
žai knygų. Paskutinė jų “The 
Miracle Worker” 1960 m. 
laimėjo Pulitzer premiją.

Nors kilus iš pasiturinčios 
šeimos, kuriai nieko nestoka- 
vo, ji gyveno, galima sakyti, 
gan prabangiai, aklumas jai 
nekliudė matyti kapitalisti
nės sistemos netikslumas, ir 
ji stojo su ko vejančiaisiais 
prieš tokią tvarką. Toji ne
bylė išgirdo darbo žmonių 
balsą prieš badą ir išnaudoji
mą ir pradėjo kalbėti ir 
rašyti apie tai, išsireikšdama 
sekamai:

“Visai teisinga būtų, jei 
tie, kurie sutvėrė turtą, būtų 
to turto savininkais.”

Helen Keller žymiai pasi
reiškė užstodama IWW (in
ternational Workers of the 
World) narius, kurie kovojo 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
ir buvo aštriai persekiojami. 
1917 m. rugsėjo 5 d. visi jų 
centrai (headquarters) buvo 
puolami, nariai masiniai 
areštuojami. Ji tada paklau
sė:

“Kas iš tikrųjų lieka apkal
tintas, jie, ar ši socialė siste
ma, kuri juos iškėlė?”

Rašydama apie tai pabre- * 
žė:

“Tokia draugija pati save 
pasmerkia.”

Taip pasižymėjo neregė ir 
nebylė Helen Keller.
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PAMINĖJOME TARYBŲ 
LIETUVOS JUBILIEJŲ

Praėjusį sekmadienį “Lais
vės” svetainė svetingai atvė
rė duris visiems, kurie myli 
savo gimtinę, savo tėvų že
mę, kurie gerbia ir myli jos 
liaudį, tvirtai žengiančią pa
žangos, taikos, klestėjimo 
keliu. Čia buvo gražiai pami
nėtas Tarybų valdžios atkū
rimo Lietuvoje 40-ties metų 
jubiliejus.

Įžanginiu žodžiu pradėjusi 
šventę Ieva Mizarienė pir
miausia pagalbon pasikvietė 
dainą. Juk kas gi geriau už 
dainą gali išreikšti gimtinės 
grožį, meilę jos žmonėms,

S. Medekša

kas geriau už dainą gali 
išreikšti toli nuo jos gyve
nančių dukrų ir sūnų nuolati
nį ilgesį? Tad, scenoje—ne
nuilstanti Aido choro vadovė 
ir dirigentė Mildred Stensler 
ir solistas Viktoras Bekeris. 
Jie su didele tautiečių grupe 
dalyvavo garbingojo jubilie
jaus iškilmėse Lietuvoje, 
plojo 36 tūkstančiams ge
riausių Lietuvos meno savi
veiklos entuziastų būriui už 
nepakartojamą meną, išsilie
jusį nuostabiomis tautų 
draugystės, liaudies šokių 
pynėmis, skambiomis lietu
vių ir kitų tautų liaudies 
dainomis, brandžiais šiuolai
kinių kompozitorių ir poetų 
kūriniais.

Mildred ir Viktoras atsive
žė iš Lietuvos ne tik daug 
gražių įspūdžių, bet ir naujų 
dainų. Kelias jų, Mildred 
akomponuojantyViktoras ir 
padainavo.

Daug šiltų žodžių apie ju
biliejų Lietuvoje pasakė gru
pės į Lietuvą dalyvis, Edvar
das Pavilonis.

Istorinį lietuvių 
lią, jos žingsnius 
nės žagrės iki
tiksliosios elektroninės tech
nikos gamybos išryškino su 
žmona Aldona ir sūnum Ge
diminu laisviečių šventėje 
dalyvavęs Tarybų Sąjungos 
ambasados Washingtone pir
masis sekretorius, konsulas 
Edmundas Juškys. Jo kalba 
nuskambėjo kaip himnas Ta
rybų Lietuvai, per palyginti 
neilgą istorinį laikotarpį su-

tautos ke- 
nuo medi- 
šiolaikinės

leva Mizarienė, Konsulas E. Juškys, Aldona Juškienė ir 
sūnus Gediminas.

Irena Krivickienė su dukrele Inga.

i gebėjusiai pasiekti šiandieni 
nių aukštumų ne tik pramo
nės, žemės ūkio srityse, bet 
ir moksle, liaudies švietime, 
medicinoje, kultūroje, prole
tarinio internacionalizmo ir 
tautų draugystės jausmų 
puoselėjime.

Tarybų Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos darbuo
tojas Stasys Medekša, drau
ge su ministru Vytautu Zen
kevičiumi dalyvavęs Jungti
nių Tautų Asamblėjos nepa
prastojoje sesijoje Palestinos 
klausimu, kreipėsi į laisvie- 
čius, į visus šventės dalyvius 
su sveikinimais iš Lietuvos. 
Jis pateikė klausytojams ke
liolika naujausių įspūdingų 
skaičių ir faktų, liudijančių 
apie lietuvių liaudies laimėji
mus, jos tvirtus žingsnius į 
dar šviesesnę ateitį.

Aldona Juškienė poetiškai 
apibūdino Lietuvos jaunosios 
kartos auklėjimo barus, nuo
latinį tarybinės vyriausybės 
rūpinimąsi vaikų sveikata, 
visapusišku jų sugebėjimų, 
talentų ugdymu. Patyrusios 
pedagogės, rūpestingos ma
mos žodžiai sujaudino visus 
susirinkusius nuoširdumu, 
pasididžiavimui Tėvyne, ti
kėjimu gražia jaunosios kar
tos ateitimi.

Šventėje kalbėjęs žurnalis
tas Sigitas Krivickas palin
kėjo laisviečiams daug svei
katos ir jėgų jų kilniame 
darbe, savo kalboje prisiminė 
tuos žmones, kurie visą savo 
gyvenimą, nors būdami toli 
nuo Tėvynės, dirbo, kovojo 
liaudies interesų vardan, 
daug prisidėjo skleidžiant so
cializmo idėjas, teisingai ver
tinant istorinį lietuvių liau
dies kelią, puoselėjant pa
žangą ir taiką žemėje.

Irena Krivickienė su dukra 
Inga paįvairino kalbėjusiųjų 
mintis skambiais Tarybų 
Lietuvos poetų posmais apie 
gimtinės grožį, lietuvių liau
dies dainomis, papuošė šven
tės pirmininkę Ievą Mizarie- 
nę Respublikinės jubiliejinės 
dainų ir šokių šventės Lietu
voje organizatorių atribu
tais—kepuraite ir ženkliuku 
su gražiai išausta lietuviška 
juostele.

Buvo šilta. Ir nežinia, ar 
Čia buvo kalta vien negailes
tingai plieskianti pro stikli
nes “Laisvės” svetainės lu
bas saulė. Visus šildė ir ben
dras didelis jausmas—pasidi
džiavimas lietuvių tautos su
klestėjimu, gimtosios žemės 
motiniška meilė , nuostabi 
gimtoji kalba. Šventė baigė
si, o šis jausmas liko visų 
joje dalyvavusiųjų širdyse ir 
ilgai dar jas šildys, suteiks 
naujų jėgų gyvenimui, dar
bui.

Tad, didelis ačiū šventės 
organizatoriams, šeiminin
kėms, suruošusioms puikius 
šventinius pietus, ir visiems 
tiems, kurie tokią karštą 
vasaros dieną atskubėjo čia 
pasisemti ir širdžių šilumos! 
Iki naujų susitikimų Laisvės 
svetainėje! Reporterė

“LAISVE”

IEŠKO ŽUDIKO

Amerikos policija dar te
beieško šios jaunos ir gabios 
smuikininkės Helen Hagnes 
Mintiks žudiko ar žudikų. Ji 
smuikavo New Yorke, Met
ropolitan Operoje, per Berly
no baleto gastroles. Liepos 
23 d. po spektaklio ji staiga 
dingo ir po kelių valandų 
buvo rasta nužudyta ir nu
mesta į operos rūmų šaldy
mo sistemos aukštą. Kol kas 
dar nežinoma nužudymo 
priežastis, bet pats faktas 
jau susilaukė tarptautinio su
sidomėjimo

Malda nelabajam

TARP LIETUVIŲ

HOLLYWOOD, FLA.
Mirus

Kaziui Almantui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai Amili- 

jai, Posūniui Edvardui ir jo šeimai, abiem sesutėm 
ir jų šeimoms Lietuvoje bei kitiems giminėms ii 
artinusiems.

II

MIAMI L. S. KLUBO 
VALDYBA ir NARIAI

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-M Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Holl wood, Fla.
Po ilgos ir sunkios ligos 

liepos 24 d. mirė Kazys 
Aimantas, sulaukęs 85 metų. 
Jis gimė Lietuvoje Ukmer
gėje. Daug metų gyveno 
Brooklyn, N. Y., o pastaruo
sius 22 metu Hollywood, Fla. 
Liūdinti liko žmona Amilija, 
posūnis Edvardas Styra, dvi 
seserys ir daug giminių Lie
tuvoje.

Aimantas visą laiką pri
klausė progresyvėse organi
zacijose: L. L. D. 75 kp., L. 
S. Klube ir aktyviai darbavo
si įvairiose Klubo Valdybos 
pareigose. Buvo ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. Per tris metus jis 
sunkiai sirgo, gydytojų bei 
žmonos priežiūroje.

Laidotuvės buvo privačios. 
Jo palaikai sukremuoti.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
artimiesiems.

N. IESMANTIENĖ

Pasaulyje Pamfletas nuai
dėjo garsas, kad JAV, šalis 
daugybės religinių tikėjimų 
(apie 250!), įsikūrė dar viena, 
pati keisčiausia. Tai—vadi
namoji “juodoji bažnyčia”, 
kuri garbina . . . šėtoną. Per 
jam skirtas specialias apei
gas liaupsinamas smurtas, 
prievarta, apgaulė, savanau
diškumas, seksas, populiari
nama narkomanija, skleidžia
ma siaubo mistika. Apeigų 
dalyviai būna apsirengę tam
siais drabužiais ir užsidėję 
gyvulių bei žvėrių kaukes 
(vyriausias kunigas—su ožio 
kauke). “Juodųjų mišių” me
tu skaitoma “Šėtoniškoji bib
lija”, kuri moko savo pasekė
jus: “Jei tau kas suduos į 
vieną skruostą—trenk per 
snukį!” (atvirkščiai Kristaus 
pamokymui — atsukti kitą 
skruostą) . . . “Šėtono baž
nyčios” narių skaičius spar
čiai auga, velnio išpažinėjų ir 
garbintojų jau yra keli mili
jonai . . .

Keista? Neįtikėtina? Kvai
la? Tikriausiai! Bet šioje že
mėje niekas neatsiranda be 
priežasties. Ir “šėtono baž
nyčios” susikūrimas tik iš
reiškia ir patvirtina religijoje 
jau seniai paplitusį teiginį, 
kad “šėtono karalystė—ne
nugalima”,—tiksliau pasa
kius, kad blogis išnaudotojiš
koje visuomenėje, gimdan
čioje iškreiptus žmonių vaiz
dinius bei ydingą jų gyveni
mo būdą, yra neįveikiamas. 
Ir iš viso dirva velnio pase
kėjų bažnyčios veiklai JAV 
yra kuo palankiausia: auga 
amoralumas ir nusikalstamu
mas, nedarbo ir infliacijos 
problemų sprendimas seniai 
atsidūrė aklavietėje, o įvai
rūs mistikos skleidėjai bei 
šarlatanai turi plačiausią vei
kimo laisvę.

Įdomu, kad “juodosios baž
nyčios” skatinamos nuotai
kos kartais prasibrauna net 
ir į katalikiškąją spaudą.’ 
Antai Čikagoje vienuolių ma
rijonų leidžiamas lietuviškas 
klerikalinis dienraštis “Drau
gas” išspausdino kažkokių 
mokslų daktaro (taip ir pasi
rašęs—“dr.”) J. Petriko su
kurtą maldą šėtonui, pava
dintą “Nuodėmė”. Štai kaip 
ji skamba:

“Kodėl tu mane gundai šią 
minutę, šėtone? Aš žmogus, 
tu gi—buvęs angelas. Mano 
prigimtis yra silpnesnė už 
tavąją ir tavo inteligencija 
yra daug aukštesnė už maną
ją, todėl tu gali mane apgau
ti. Tu man tūkstantį kartų 
šnabždi į ausį, ką aš turiu 
daryti, ir kartais man pasi
daro neįmanoma tavęs nepa
klausyti pagundų tylumoje. 
“Nuodėmės nėra ir nebu
vo,— šnabždi man. — Ara
bams galima net keturias 
moteris turėti, o tau tik 
vieną”. Tokiais momentais aš 
užmirštu save, savo šeimą, 
užmirštu ir Tave, Mieliausias

Jėzau, ir paseku tave, šėto- M ne . . .
Iš šio tipiško amerikietiš

kos tikrovės fakto sektų, 
mūsų nuomone, tokia išvada. 
Matyt, kad šioje gana aukšto 
religingumo šalyje (JAV lai
ko tikinčiais daugiau kaip 
70% gyventojų) ima viršų ne 
dievas, o velnias. Šis “svieto 
gundytojas” ne tik daugelį 
eilinių katalikų, bet net ir kai 
kuriuos teologiijos daktarus 
ten vedžioja už nosies!

Apie didžiulę šėtono galią 
liudija ir evangelija, apra
šanti, kaip jis net patį Kristų 
tampė po dykumas, po mies
tus bei kalnus ir net buvo 
ant bažnyčios stogo užkėlęs! 
Išeina, kad velnias daug ga
lingesnis už dievą . . .

Ar nevertėtų ir Tarybų 
Lietuvos respublikos dvasi
ninkams pasekti JAV kolegų 
užsienyje pavyzdžiu —pa
spartinti religijos “moderni
zavimo” tempus ir pareikšti 
deramą pagarbą nelabajam? 
Juk krikščionybėje nuo seno 
priimta garbinti visus galin
guosius. Tai kodėl “tamsos 
kunigaikštis” turi likti šešė- 
lyje? VI. Balkevičius

Tiesos krislai
Darbas žmogų išaukština 

ar pažemina. Laimingas tas, 
kuris išsaugoja pirmąją mei
lę. * * *

Pirmoji meilė neužmiršta
ma.

Tik kūryboje pajuntamas 
gyvenimo džiaugsmas.* * *

Gyvenimas duotas ne eg
zistavimui, bet gyvenimui.

Tik išsiskyrimas parodo, 
kas širdžiai brangu.* * *

Kas brangina meilę, tam 
gyventi nesunku.

Tik tauri širdis aukojasi 
dėl kitų. * ♦ ♦

Reikia skirti meilę nuo 
susižavėjimo; susižavėjimas 
trunka akimirką; meilė — 
amžina. * * *

Meilę išbando laikas. Tik
roji meilė laiko išbandymo 
nežino.

Žmonių meilę reikia užsi-
Kęstutis Balčiūnas

•
EŽERO ŽMONES

Birmos tautelę i n ta vadina 
ežero žmonėmis. Jų namai, 
pagodos, mokyklos, parduo
tuvės stovi Inle ežero vidu
ryje ant aukštų bambukinių 
polių. Prieš namus — plau- 
kiojantys sodai. Kad galėtum 
tokį sodą užsisodinti, reikia 
pitmiausia nupinti jam pagrin
dą iš medžių šaknų, žolių, 
privežti nuo kranto žemės. 
Kas sodas nenuplauktų, jis tu
ri inkarą. Kai mergina teka, 
|ai kraičio duodamas sodas — 
inkaras perkeliamas ir sodas 
nuplukdomas prie jaunojo na
mų.

Ruoški II ės “Laisvės”
70 m. sukakties II m ė j imu iII

1981-aisiais II etais

MIRĖ
Sekmadienio vakare (6:20 

vai.) mirė Jonas Karpavi
čius. Jis ilgus metus gyveno 
Brooklyne, buvo mūsų pa
žangiųjų draugijų narys, 
uolus “Laisvės” skaitytojas 
ir rėmėjas. Per paskutinius 
kelis metus gyveno pas duk
rą Olga Skelley Manhattane.

J. Karpavičius pašarvotas 
James Funeral Home, 89th 
St. ir Rockaway Blvd., 
Ozone Park, N. Y. Ketvirta
dienio rytą jis išlydėtas iš 
šermeninės 9 vai. ir nuvežtas 
į Waterbury, Conn. Lietuvių 
kapines, kur palaidotas prie 
savo žmonos Konstancijos.

ĄPIE SERGANČIUOSIUS
Julia Meškienė, išbuvusi 

ligoninėje 53 dienas, praėjusį 
penktadienį grįžo. Būdama 
ligoninėje ji tris kartus iš
puolė iš lovos, tai teko gana 
sunkiai pasirgti. Ją parvežė 
namo greitoji pagalba (am- 
bulansas).

Meškienė širdingai dėkoja 
visoms draugėms ir drau
gams už atvirukus, laiškus, 
lankymą. Ji dar negreit ga
lės vaikščioti, tad prižiūrima 
jos giminaitės Antonette. 
Mėškienės namų adresas:

105-56—112th St., Richmond 
Hill, N. Y. Telefonas: 848- 
0451. 

♦ ♦ »
Antradienį, rugpjūčio 5 d., 

į ligoninę pasidavė Daratėlė 
Yuden Murelienė. Ji gyvena 
Warminster, Pa., ir ten bus 
ligoninėje. 

♦ ♦ ♦
Linkime abiem draugėm 

greit pasveikti. Ieva

AIDIEČIAMS
Aido Choro repeticija 

įvyks šeštadienį, rugpjūčio 9 
d., 3 vai. po pietų, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

Visi aidiečiai būtinai suei
kime, nes turime ruoštis 
dalyvavimui LDS seimo ban
kete, kuris įvyks rugpjūčio 
16 d. Valdyba

"Laisvės" bendrovės 
direktoriams

Pirmadienį, rugpjūčio 11 
d., 2 vai. po pietų įvyks 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių posėdis, “Laisvės” salė
je. Prašome visus direkto
rius dalyvauti.

N. Buknienė, Sekr.

BRIEFS
Senator Jacob Javits says 

that federal agencies, turn 
out more than 7500 regula
tions every year, affecting 
the safety of the food we eat, 
the price we pay for gaso
line, the location of nuclear 
power plants, and many oth
er areas. Before these regu
lations can take effect, the 
agencies must by law ask for 
public comment and take 
these comments into ac
count. * * *

They say that scientists 
from around the world are 
sending warning signals to 
the millions who smoke ma
rijuana: mounting evidence 
indicates that pot smokers 
may be unwittingly dama
ging their brains, and de
creasing their chances of 
conceiving and producing 
completely healthy off
springs. * ♦ ♦

Actress Jane Fonda says 
she has faced up to one 
moral dilemma that really 
hits home: how to cope with 
the million-dollar-plus sala
ries she and other perfor
mers are sometimes paid to 
act in the movies.

“I just can’t understand

how a movie actor can be 
paid a million dollars while 
teachers can barely pay their 
bills,” she said in an inter
view.

“As long as we have the 
star system, and that’s the 
structure in Hollywood, I 
take it, of course,” she said. 
But she has worked out a 
way to reconcile the appa
rent contracition — by giv
ing the money away “to all 
kinds of causes and move
ments that will turn the 
economy around.”

♦ ♦ ♦
More people work for the 

U. S.Į government in Wash
ington, D. C. than at any 
time in history. While unem
ployment grows in most oth
er areas of the country, the 
number of federal workers in 
the nation’s capital has risen. 

♦ * *
After 15 years of painting 

Soviet artist Ian Levinshtain 
is having a one-man show in 
one of the best exhibition 
halls in Moscow. His work 
was well received in Vienna, 
when he went there two 
years ago under a cultural 
program and he has re
ceived, a similar invitation 
from the United States. Use

Ian Levinshtain in his studio with his painting “Young 
Russian Mona Lisa”.




