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KRISLAI
Teroras Argentinoje 
Už švarią Baltiją . . . 
Ko mes pasigendame? 
Pusiausvyros reikalas

R. BARANIKAS
Pasaulis jau gerai žino, kad 

Argentinos valdžia prieš poli
tinius oponentus naudoja te
roro priemones, kad ten žmo
nės yra slaptai suimami, kad 
suimtieji visai paprastai 
“pranyksta”, ir apie jų likimą 
niekas nežino. Bet dabar pra
deda darytis aišku, kad Ar
gentina ne tik vartoja terorą, 
bet vieną žiauriausių terorų 
istorijoje.

Liepos 16-osios “New York 
Times” puslapiuose telpa vie
nos to teroro priemonių apra
šymas. Informaciją patiekė 
pabėgę kaliniai. Pasirodo, 
kad kariuomenė ir policija 
(jos dažniausiai veikia kartu) 
šimtus suimtųjų politinių 
priešininkų kartais “perkelia 
į kitas stovyklas”, — ir 
niekas apie juos daugiau ne
girdi. Faktinai tie kaliniai 
nužudomi sekamu būdu: į jų 
gyslas įšvirščiami stiprūs 
vaistai, kurie atima sąmonę. 
Jie sukraunami į karinius or
laivius, kurie juos išskraidina 
virš vandenyno, kur jie iš 
orlaivių tiesiog išmetami jū
ron — be sąmones, bet dar 
gyvi — ir jie nuskęsta. 
Išmeta toli nuo krantų ....

Čia verta prisiminti mūsų 
valdžios rolę. Mūsų valdžia, 
kuri save skelbia viso “Lais
vojo pasaulio” vadove, kelia 
trikukšmą, kai kokioje nors 
socialistinėje šalyje disiden
tas per formalę bylos eigą 
nuteisiamas kalėjiman. Bet 
kai mūsų sąjungininkėje Ar
gentinoje (“Laisvo pasaulio” 
dalyjėj!) vyksta tokie baisu
mai, Washingtonas tyli!

Skaitau, kaip mūsų indus
trinis pasaulis vis labiau su
teršia jūrų ir okeanų vande
nį. Pasirodo, kad Viduržemio 
jūra, kuri būdavo vadinama 
mėlyniausia pasaulyje, dabar 
yra tarp labiausiai suterštų: 
industrinės atmatos iš Ispani
jos, Prancūzijos, Italijos, Ju
goslavijos, Graikijos, Libano, 
Izraelio, Egipto, Libijos, Tu- 
nisijos, Alžyro ir Maroko — 
taip tą puikią jūra suteršė, 
kad daugelyje jos dalių jau 
negalima net maudytis!

Baltijos jūros padėtis ge
resnė, nes ją supa, labiau 
ekologiniai susirūpinę kraš
tai: Rytų Vokietija, Danija, 
Švedija, Suomija ir trys 
TSRS respublikos, — Estija, 
Latvija ir Lietuva ir taip pat 
Lenkija.

Bet pamato susirūpinimui 
ir ten yra. Mat, panašiai kaip 
ir Viduržemio jūra, atskirta 
nuo Atlanto siauru Gibralta
ro sąsiauriu, taip ir Baltija 
atskirta sąsiauriais, kurie tę
siasi tarp Danijos ir Švedijos.

Gerai, kad, kaip praneša
ma, kraštai kurie supa Balti
ją, ir socialistiniai ir kapita
listiniai, tariasi, išsaugoti tos 
gražios jūros švarą.

Mano geras pažįstamas, ki
tame mieste gyvenąs “Lais
vės” skaitytojas, rašo:

“Mūsų laikraštis dabar įdo
mus. Jis išsamiai ir plačiai 
atspindi pasaulio įvykius, 
mūsų šalies įvykius ir įvykius 
senojoje tėvynėje, Lietuvoje.
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Unijų atstovai vyksta į TSRS
New York. — Rugpjūčio 9 

d. Amerikos unijų delegacija 
išvyksta dviem savaitėm į 
Tarybų Sąjungą tenai susipa
žinti su darbininkų ir profesi-

Neriasi iš kailio dėl 
karalaičio vedybų

London. — Nežiūrint, kad 
Britaniją slegia nedarbas ir 
vis pasikartoja neramumai 
dėl to nedarbo, britų dėme
sys pastarąją savaitę buvo 
sutelktas į princo Charles 
vedybas, kurias spauda ir TV 
jau pakrikštijo “Wedding of 
the Century” vardu. Vedybos 
įvyko liepos 29 d.

Buvo skelbiama, kad vien 
JAV TV stotys tų vestuvių 
pavaizdavimui ir bendrai in
formacijai išleisiančios apie 
$6 milijonus. 0 kiek išleis 
patys britai?! Net najauku 
skaityti apie prabangą ir auk
są, kuriuo žėri karaliai ir kiti 
mėlynkraujai, kai tuo tarpu 
prasti žmonės neturi duonos 
kąsnio. Protesto ženklan kai 
kurios grupės Londone tyčia 
nėjo vestuvinio parado žiūrė
ti, o dalyvavo masiniuose 
mitinguose, kuriame kėlė 
kraštą užgulusius ekonomi
nius sunkumus.

New York. — Būrys Irano 
studentų buvo užėmę Laisvės 
statulą ir prisirakinę prie jos 
demonstravo prieš ajatolą 
Khomeini. Tai buvo pereitą 
ketvirtadienį, kai Irane vyko 
prezidentiniai rinkimai.

Ko aš pasigendu, tai geresnio 
reportavimo apie tai kas 
vyksta lietuviškose kolonijo
se, mūsų judėjime.”

Čia pasakyta daug tiesos, 
bet reikia suprasti ir priežas
tis: iš kolonijų mažiau rašoma 
dėl labai paprasto sumetimo: 
senajai kartai mirštant, ma
žiau žmonių, kurie rašytų ir 
mažiau yra apie ką rašyti. 
Liūdna, bet faktas. Taip pat 
reikia suprasti, kad iš redak
cijos taško žinios iš vietinio 
veikimo visuomet buvo sun
kiausiai suredaguojamos, — 
jos visuomet buvo kaip ir “ža
lia medžiaga”, kurią ėmė 
daug laiko sutvarkyti.

□
Bet priekaištas turi ir pa

mato. Kiek tai galima, mes 
dar turėtume stengtis atspin
dėti gyvenimą kolonijose, 
mūsų skaitytojų veiklą. Yra 
lietuviškų laikraščių kurie 
specializuojasi atspindėti tik 
vidujinio lietuviško judėjimo- 
gyvenimą. Aplinkinis pasau
lis jiems lyg ir neegzistuoja. 
To mes, žinoma, nenorime. 
Bet geresnės pusiausvyros 
reikėtų siekti.
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nių sąjungų veikla. Ekskursi
ją ruošia Labor Research 
organizacija, kurios centras 
New Yorke.

Amerikiečiai lankysis 
Maskvoje, Leningrade, Ulja- 
novske ir Togliatti. Pastara
sis miestas, pavadintas Itali
jos komunistų vado vardu, 
prieš trejetą dešimtmečių 
išaugęs į visame pasaulyje 
žinomą Tarybų Sąjungos 
automobilių gamybos miestą. 
Jį pastatė jaunimas, o dabar
tiniai jo gyventojai nėra vy
resni kaip 40 metų. Tame 
mieste ekskursininkai pama
tys, kaip tarybiniai žmonės 
gyvena ir dirba. Gyvenamieji 
namai ir pats fabrikas' taip 
išplanuoti, kad turi daug 
erdvės ir žalumynų.

Uždraudė streikuoti
New Delhi. — Prieš išvyk

damas į Anglijos princo 
Charles vestuves, Indijos 
prezidentas Sanjiva Reddy 
pasirašė įsakymą, draudžian
tis streikuoti darbininkams, 
dirbantiems gyvybinėje pra
monėje.

Tasai parėdymas palies vi
sus, kas dirba prie geležinke
lių, elektros, telefono, pašto, 
uostuose ir oro linijose, ban
kuose, naftos gamyboje, ligo
ninėse ir gynyboje. Parėdy
mą indorsavo premjerės Indi- 
ros Gandhi vadovaujamas mi
nistrų kabinetas. Politiniai 
stebėtojai aiškina, kad toks 
valdžios žygis padarytas, no
rint užbėgti už akių unijų| 
reikalavimams didesnių atly-i 
ginimų.

Jungtinės Tautos. — Gene
ralinė Asamblėja, susirink
sianti pilnaties sesijos rugsė
jo viduryje, nauju nariu — 
155-uoju iš eilės — priims 
Vanuatu valstybę. Tai Pacifi- 
ko sala, anksčiau vadinusis 
New Hebrides ir iki savo 
nepriklausomybės paskelbi
mo 1980 m. administruota 
Prancūzijos ir Britanijos. 
Saugumo Taryba vienbalsiai 
pasiūlė Vanuatu priimti į šią 
tarptautinę organizaciją.

TARPTAUTINĖ 
MATEMATIKU 
KONFERENCIJA
Apie 500 mokslininkų iš 22 

šalių — stambiausių Euro
pos, Amerikos, Azijos ir Aus
tralijos matematinių centrų 
atstovai dalyvauja trečiojoje 
tarptautinėje Vilniaus konfe
rencijoje tikimybių teorijos ir 
matematinės statistikos klau
simais. Ją surengė TSRS 
Mokslų Akademija, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija ir 
Vilniaus valstybinis V. Kap
suko universitetas.

Konferenciją įžanginiu žo
džiu pradėjo Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos fizikos, 
technikos ir matematikos 
mokslų skyriaus akademikas 
sekretorius, Matematikos ir 
kibernetikos instituto direk
torius V. Statulevičius. Ati
darant konferenciją, kalbėjo 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko pavaduotoja L. Dir- 
žinskaitė.

Konferencija truko iki bir
želio 27 d. Joje išklausyta 
apie 460 pranešimų bei. refe
ratų.

OZONE PARK, N. Y. 11417

Vaizdas iš pagyvenusio amžiaus žmonių masinio žygio į 
Washingtoną, priešinantis socialinio aprūpinimo pensijų 
apkarpymui. Proteste dalyvavo daugiau kaip 10 tūkst.

Programa nedarbui 
sumažinti

London. — Ministerė pir
mininkė Thatcher parlamen
te pranešė, k,ad nedarbui 
sumažinti jos vadovaujama 
vyriausybė yra numačiusi pa
skirti apie bilijoną dol. Toji 
programa esanti septynių 
punktų.

Ypatingai kreipiamas dė
mesys į jaunimo įdarbinimą, 
nes, kaip žinia, tarp 2,800,000 
bedarbių esama apie 900,000 
paauglių, kurie pastarosiomis 
savaitėmis pradėjo neramu
mus Liverpoolyje ir kituose 
miestuose.

Iranas turi 
naujq prezidentų

Teheran. — Respublikos 
prezidentu išrinktas buvęs 
premjeras Mohammed Ali 
Rajai, kuris atsisakys tų pa
reigų ir parinks joms naują 
kandidatą.

Naujasis prezidentas, kai 
buvo premjeru, blogai sugy
veno su prezidentu Bani Sad- 
ru, kuris iš tų pareigų buvo 
atstatytas ir dabar slapstosi 
Irane ir ragina žmones prie
šintis dabartiniam režimui. 
Rajai yra remiamas ajatolos 
Khomeini ir jo revoliucingų 
pasekėjų, kurie organizuoja 
opozicionierių suėmimus ir 
juos šaudo.

Atmetė darbo 
sutartį

Washington. — Penkiolika 
tūkstančių narių turinti pro
fesinių oro trafiko kontrolie
rių unija vėl graso streiku, 
nes didele balsų pasisakyta 
prieš darbo sutarties ratifika
vimą. Sutartis buvo pasirašy
ta birželio 22 d. tarp unijos ir 
Federal Aviation Adminis
tration ir išvengta streiko. 
Bet dabar paaiškėjo, kad 
unijos nariai nepatenkinti 
darbo sutartimi — jie nori 
daugiau pinigų. Jie tada buvo 
laimėję 11.4 proc. atlyginimų 
padidinimą, taigi, 6.6 proc. 
daugiau nei kitų unijų darbi
ninkai ir 1.4 proc. daugiau už 
paštininkus.

Dėl abiejų Korėjų 
apjungimo

New York. - JAV Komu
nistų partijos centre gautas 
Demokratinės..Korėjos Res
publikos komunistų partijos 
Centro Komiteto atsišauki
mas, kuriuo kreipiamasi į 
visus pasaulio taikos šalinin
kus, kviečiant sustiprinti 
veiklą, siekiant taikingo abie
jų Korėjos dalių apjungimo.

Atsišaukimas išleistas ry
šium su birželio 25 d. ir liepos 
27 d. sukaktimis. 1950 m. 
birželio 25 d. JAV apmokyta 
Pietų Korėjos kariuomenė 
pradėjo agresiją prieš šiauri
nę Korėją, o 1953 m. liepos 27 
d. buvo pasirašytos paliau
bos, užbaigusios karą, kuris 
padarė šiauriečiams daug ža
los.

Atsišaukime siūloma, kad 
JAV paremtų Demokratinės 
Korėjos Respublikos suma
nymą paliaubų sutartį pa
versti taikos sutartimi, pagal 
kurią JAV atitrauktų savo 
kariuomenę su atominiais 
ginklais ir leistų abiem Korė
jom apsijungti.

Priešinasi prieš 
Salvadoro reidus

Tegucigalpa. — Hondūro 
vyriausybė oficialiai protes
tavo dėl Salvadoro kariuome
nės įsiveržimo į Hondūro 
teritoriją liepos 17 d. Tą 
dieną JAV apmokyti Salva
doro kariuomenės daliniai bu
vo išlaipinti Hondūre, iš ten 
perėjo atgal į Salvadorą ir 
kalnuotame regione pradėjo 
kovas su partizanais, siekian
čiais nuversti Salvadoro 
chuntą. Tai jau nepirmas 
toks Salvadoro reidas. Sis 
Hondūro protestas pareikš
tas su ta mintimi, kad ateity
je tokie dalykai nepasikarto
tų.

Roma. — Italijos teismas 
nuteisė teroristą Mehmet Ali 
Agca, peršovusį popiežių Jo
ną Paulių II ir sužeidusį dvi 
amerikietes moteris, kalėti 
iki gyvos galvos. Pirmuosius 
metus nuteistasis turės pra
leisti vienas celėje.

PREZ. REAGAN VĖL
APELIUOJA (TAUTA

Washington. — Norėda
mas per Kongresą prastumti 
savo ekonominį planą, prez. 
Reagan liepos 27 d. per TV 
vėl apeliavo į amerikiečius, 
kad tie spaustų savo kongres- 
manus balsuoti už jo biudže
tą.

Šįkart jis tik trumpai užsi
minė apie socialinio draudimo 
pensijas, o daugiausia kalbė
jo dėl taksų programos. Jis 
net su diagramomis aiškino 
amerikiečiams, koks jo pla
nas geras, bet po jo pasirody
mo labiausiai prieš jo planą 
ėję demokratai — Kongreso 
kalbėtojas O’Neill ir kiti — 
prezidento planą sukritikavo, 
tardami, kad jo planas tinka 
tik turtingiems žmonėms. 
“Jei jūs uždirbate daugiau 
kaip $50 tūkst., tai tas prezi
dento planas jums tinka, o jei 
mažiau kaip $50 tūkst., tai jis 
netinkamas”, aiškino O’Neill, 
žadėdamas balsuoti už demo
kratų pasiūlytą planą.

Laikraščiui išeinant į 
spaustuvę, dar nebuvo žino
ma, koks buvo Kongreso bal
savimų rezultatas.

MADRIDO 
KONFERENCIJOS 
ATSTOVAI ATOSTOGAUS 
IKI SPALIO MEN. 27

Madridas. •— Daugiau kaip 
pusę metų čia posėdžiavusi 
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija, už
trukusi ilgiau nei užplanuota, 
išsiskirstė atostogų ir susi
rinks vėl spalio 27 d.

Tarybų Sąjungos atstovas 
užsienių reikalų ministro pa
vaduotojas L. Iljičevas, kal
bėdamas pilnaties posėdyje, 
nurodė, kad gyvybiniai Euro
pos saugumo klausimai, jau 
sudaryti susitarimai dėl kai 
kurių problemų padarė Mad
rido susitikimą svarbiu tarp
tautiniu įvykiu. Dabar, jis 
sakė, logiškai turėtų sekti 
konferencija, kurioje būtų 
aptarti klausimai dėl karinio 
įtempimo Europoje mažinimo 
ir nusiginklavimo. Be to ne
galima pasiekti ir tų tikslų, 
kuriuos numatė Helsinkio 
konferencijos Baigiamasis 
aktas.

Tarybų Sąjungos delegaci
jos vedėjas kaltino kai kurias 
Vakarų šalių delegacijas, kad 
jos nedalykiškai bando spręs
ti Madrido susitikime iškilu
sius klausimus.

Jis pabrėžė, kad TSRS 
negali sutikti su tokia kon
cepcija, pagal kurią iš Baigia
mojo akto galima imti tik 
tuos nuostatus, kurie atitinka 
tik vienų valstybių interesus, 
o nekreipti dėmesio į tuos, 
kurie sudaro tų bendrų inte
resų pagrindą — į taikos 
stiprinimą ir karinių aspektų 
sprendimą.

Už Airijos patriotus
Paryžius. — Prancūzijos 

Generalinės Darbo Federaci
jos jaunimo organizacijos Le 
Havre uostamiestyje ir dar 
keliuose kituose miestuose 
pereitą šeštadienį suruošė 
demonstracijas, kurių tikslas 
buvo paremti šiaurinės Airi
jos patriotus. Į Angliją lai
vais plaukiantiems kelei
viams buvo dalinami lapeliai. 
Juose buvo smerkiama britų 
politika šiaurinės Airijos at
žvilgiu.

70-IEJI METAI

tas
Vernon

Urban League prezi- 
kalbėdamas tos są-

"Jellybean 
biudže

Washington.
Jordan, 
dentas, 
jungos įnetinėje konferenci
joje užpereitą savaitę, prez. 
Reagano biudžetą pavadino 
“jellybęan 
tvirtino 
jasis ekdnominis planas tur- 
tingiesic 
praturtę
stums car į didesnį vargą.
Keturių
plačiai
Reagand biudžetas ir jo po
veikis į darbo žmonių gyveni
mą.

biudžetu. Jis 
jog prezidento nau-

ms padės dar labiau 
ti, o vargšus nu-

dienų konferencijoje 
išdiskutuotas prez.

Washington. — Teisingu
mo departmentas pąskelbė, 
jog imsis priemonių nubausti 
134 jaunuolius už tai, kad 
nesiregistravo draftui, 
buvo paskelbtas laikas. Ma
noma, kad apie milijonas jau
nuolių ne siregistravo, kai bu
vo pranešta, jog reikia regis
truotis.

kai

Šveicarija. — TarpBasel,
tautinė Rankininkų komisija 
pranešė, 
mokė ji m 
mas vėle;

jog Lenkijos skolų 
a terminas atideda- 
sniam laikui.

JAV žvalgybos
viršininkas
pateko į keblumus

Didelis

Casey, Centrinės

kad praeityje jis

ai būtų ištirti, Se-

sen.

, Paskirtas specia- 
s patarėjas, 38 m.

William J. Casey
Washington.

prez. Reigano draugas Wil
liam J.
Žvalgybos direktorius, atsi
dūrė keblioje padėtyje, kai 
paaiškėjo
tariamai dalyvavęs nešvario
se finansinėse machinacijose.

Jam pąčiam reikalaujant, 
kad reika
nato komiĮsija saugumo reika
lams, vadovaujama
Goldwatepio, pradėjo apklau
sinėjimus 
lūs teisin
amžiaus Rlashville advokatas 
Fred D.
laiku buv^s teisiniu patarėju 
neigiamai 
tergate baloje.

Casey fa
porą savaičių, kai iš savo 
posto rezi 
sis slaptųjį 
Max C. E 
biznio pa
dėl prasižengimų finansinėje 
veikloje.

Thompson, savo

pagarsėjusioje Wa-

yla prasidėjo prieš

gnavo jo paskirta 
ų operacijų vedėjas 
ugel, kurį buvę jo 
rtneriai apkaltino
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Pasaulis turi susiprasti!
Termobranduolinius ginklus dabar turi: Jungtinės Valsti

jos, Tarybų Sąjunga, Didžioji Britanija, Prancūzija, Kinija 
ir Indija.

Juos “beveik” turi: Izraelis, Pakistanas, Pietų Afrika, 
Japonija, Vakarų Vokietija, Švedija.

Po kokio dešimtmečio turės: Libija, Egiptas, Ispanija, 
Norvegija, Pietų Korėja, Taivanas, Italija.

Kalbant apie tuos kraštus, kurie tuos ginklus “beveik” 
turi: kai kurie jų faktinai juos jau turi, tik oficialiai 
neskelbia. Pavyzdžiui, manoma, kad Izraelis turi bent 
kelioliką atominių bombų. Japonija, jeigu norėtų, tokius 
ginklus galėtų pasigaminti per trumpą laiką, nes ji turi 
pakankamai technikos ir medžiagos.

Kitaip sakant, pasaulis greitai ritasi link tikros katastro
fos. Kuomet termobranduoliniai ginklai, atominės bombos 
bus visų rankose, jų naudojimo bus daug sunkiau išvengti, 
negu dabar. Kilus vietiniams konfliktams, kas begalės tuos 
kraštus sulaikyti kad jie atominių ginklų nenaudotų? 
Pavyzdžiui, jeigu Pakistanas atsidurtų konflikte su Indija, o 
abi valstybės turės tuos ginklus, yra galimybė, kad jie būtų 
naudojami, tai darosi visai konkretiška. Taip pat panašiai 
atsitiktų konflikte tarp Izraelio ir arabų kraštų.

Nestebėtina, kad ekspertai labai susirūpinę. Grupė 
Amerikos atominių mokslininkų, tarp jų keli Nobelio 
premijų laimėtojai, išleido pareiškimą. Jie sako, kad 
pasaulis turi susiprasti, nes mes tikrai ritamės link didžiulės 
katastrofos, link tokio baisaus karo, apie kurį eiliniai 
žmonės nė negali net įsivaizduoti!

Tie mokslininkai sako: pasaulio žmonės turi padėti 
nuošaliai konfliktus, ginčus, ideologinius nesutikimus, bet 
susitarti bent vienu klausimu: branduoliniai ginklai turi būti 
uždrausti naudoti, jų negalima daugiau gaminti ir jau 
pagamintuosius reikia kaip nors neutralizuoti (gal pasiųsti 
raketomis į mėnulį? . .)

Atrodo—logiška.

Suvažiavimas Lenkijoje
Lenkijos komunistų (PPR, Lenkijos Darbininkų partijos) 

suvažiavimas parodė, kad galutinoje išvadoje, nežiūrint 
nesutikimų ir visokių skirtumų, visi kurie stoja už 
socializmą, gali sutelkti jėgas, rasti bendrą kalbą ir taktiką 
ir atblokšti tuos, kurie, žvejodami drūmsčiuose vandenyse, 
norėtų pamatiniai pakeisti šalies santvarką.

PPR suvažiavimas, iš vienos puses atmetė pastangas tų 
gaivalų Solidarumo judėjime, kurie norėtų atkreipti šalį nuo 
socialistinio kelio, iš kitos pusės — suvažiavimas pabrėžė, 
kad taip vadinamame “atnaujinime”, demokratiją gilinti ir 
platinti, partija ir Solidarumo sveikas kamienas turi bendrą 
tikslą. Suvažiavimas taip pat atmetė pastangas partijoje tų 
jėgų, kurios įtartinai žiūri į kiekvieną reformą, tas reformas 
vadindamos “nuolaidomis”. Pabrėžta, kad tie, kurie vis 
tebekalba apie “nuolaidas”, tų reformų konkretiškai 
neapibūdina, nes jas apibūdinant darytųsi aišku, kad jos ne 
tokios jau blogos . . .

Vakarų spauda vis tebepasakoja, kaip tas suvažiavimas 
buvo toks “gyvas”, “įdomus”, pilnas nesitikėtų įvykių. Ta 
spauda suvažiavimą lygina su praeities (arba kitų šalių) 
suvažiavimais, kurie esą, iš anksto konstruktuoti šabloniški.

Bet ko Vakarų spauda nepasako, tai kad šis suvažiavimas 
buvo toks, kokiu buvo, nes jis buvo ypatingai, specialiai 
sušauktas, ne eilinis, vykęs labai ypatingose sąlygose, 
Lenkijai randantis beveik Rryžkelyje. Jau tas vienas faktas 
nulėmė suvažiavimo charakterį.

Suvažiavime gal įvyko kai kurių nesitikėtų dalykų ir gal 
dar jų vyks Lenkijoje. Bet ko neįvyks, tai ko Vakarų spauda 
taip karštai pageidavo: kad socialistinė santvarka Lenkijoje 
subliūkštų. Suvažiavimas patvirtino, ką mes gerai žinojo
me: dvarininkams grąžinta, Vakarų teritorijos revanšistinei 
Vokietijai nebus grąžintos.

Aukščiausiojo teismo teisėja
Mums labai retai tenka pasveikinti prezidentą Reagan, — 

dažniausiai mes jį kritikuojame už vieną ar kitą reakcingą 
žingsnį, — o jų jis padarė ir dar padarys tiek ir tiek. Bet šiuo 
kartu jį reikia pasveikinti: jis pirmą kartą Amerikos 
istorijos bėgyje į Aukščiausiąjį teismą nominavo moterį, 
teisėją Sandra Day O’Connor. Ir manoma, kad jo nominacija 
bus Kongrese patvirtinta.

Kitaip sakant, posakis “Aukščiausiojo teismo dešimt senų 
vyrų” nustos galioti. Kas daugiau — teisėja O’Connor yra 
gan liberališkų nusistatymų, — kai ji buvo savo gimtosios 
Arizonos legislatūros narė, ji balsavo už lygias moterų 
teises, už ERA ir t. t. Tikrai, šiek tiek stebėtina, nors pats 
faktas, kad moteris nominuota, ne toks jau stebuklas, — juk 
tas turėjo įvykti seniai, net kuomet teismas buvo įkurtas.

Daug žurnalistų dabar bando analizuoti, kokiais sumeti
mais prez. Reagan tą palydinamai liberalinį žingsnį padarė. 
Tas klausimas kyla ypatingai atakų prieš jį iš kraštutinės 
dešinės akyvaizdoje, nes ultra-reakcininkai nepatenkinti, 
kad jis į tokį aukštą postą paskyrė moterų teisių gynėją.

Atsakymas gal labai paprastas: prez. Reagan turi bent 
vienur kitur nusileisti. Jo administracija juk vis labiau 
jaučia žmonių didį juo nepasitenkinimą.

PRIE GAUBLIO

KOSTA RIKA—ŠALIS TARP 
DVIEJŲ VANDENYNŲ

Pasaulyje ne tiek daug valstybių — juo 
labiau nedidelių, — kurių krantus skalautų 
iš karto du vandenynai. Kosta Rikos Res
publika — viena iš jų.

Kosta Rika, išvertus iš ispanų kalbos, 
reiškia „Turtingą krantą". Gamta dosniai 
apdovanojo šią nedidelę (jos teritorija — 
50,9 tūkst. kvadr. km — mažesnė už mūsų 
respubliką) šalį švelniu klimatu, didingais 
Kordiljerų gūbriais ir žalumoje skęstančiais 
slėniais.

Kostarikiečių yra vos vos daugiau negu 
du milijonai. Pusė šalies gyventojų triūsia 
žemės ūkyje. Pagrindinis eksporto produk
tas — kava. Išvežama į užsienį taip pat 
kakava, bananai, kukurūzai.

Šiuo metu šalis ruošiasi pažymėti nepri
klausomybės 160-ąsias metines. Vyriausy

bės dekretais ribojama užsienio kapitalo vi
sagale. Respublika aktyviai kovoja už taikų 
tautų sambūvį, už įtempimo mažinimą. Kos
ta Rikos Respublika — demokratinė šalfis. 
Tai vienintelė Lotynų Amerikoje valstybė, 
neturinti armijos.

Diplomatiniai santykiai tarp Kosta Rikos 
Respublikos ir Tarybų Sąjungos užmegzti 
1944 metais.

Sostinėje San Chosėje. Džiovinamos kavos pupelės.

“And now this one. .

gėdos ir Šlovės liudytojai

Kaj matė filmą „Kleopai- 
ra“, tikriausiai įsiminė jūrų 
mūiį prie Akcijumo kyšulio, 
kai Kleopatra ir jot mylima
sis Markas Antonijus gėdin
gai pabėgo Ii mūšio lauko. 
Palikę likimo valiai didžiulį 
laivyną, jie padėjo Oktavia- 
nui, būsimam Romos impera
toriui Augustui, laimėti per
galę.

Nuo tos dienos prabėgo

daugiau kaip du tūkstančiai 
metų. Tačiau žuvusių laivų 
liekanos tebesiilsl Amara- 
kikoso jlankos dugne, netoli 
Graikijos vakarinės pakran
tės. Graikų ir kitų šalių akva- 
langlstai jau senokai aptiko 
juos ir tvirtina, kad kai kurie 
laivai gerai iisilaikę.

Kaip pareiškė graikų vy
riausybės atstovas, nuspręsta 
iškelti j viršų laivus, pasken
dusius 31 m. pr. m. e.

Pernai respublikos profsą
jungų sanatorijose ir poilsio 
namuose gydėsi Jr ilsėjosi 
daugiau kaip 140 tūkstančių 
žmonių. Mūsų gydyrrto ir po
ilsio įstaigų darbuotojų dė
mesys buvo sutelktas į svar
biausią uždavinį — nuolat 
tobulinti profilaktiką, gydy
mą ir kurortinę reabilitaciją, 
toliau profiliuoti sanatorijas 
ir jų skyrius, diegti naujus, 
pažangiausius gydymo meto
dus.

Vien praėjusiais metais 
mūsų sanatorijose ir fiziotera
pijos gydyklose. .įdiegtos 33 
naujos ipeltpdikpę.;, Nervų sis
temos funkcinių sutrikimų 
kompleksiniam gydymui la
bai populiarios tampa vaista
žolių vonios, naujos metodi
kos taikomos burnos ertmės, 
skrandžio ir žarnyno gydy
mui. Vis plačiau taikoma 
choreoterąpija, muzikos tera
pija, kitos psichoterapijos rū
šys.

Ligonių ir poilsiautojų ap
tarnavimui gerinti reikalin
ga materialinė bazė: miega
mieji korpusai ir valgyklos, 
diagnostikos ir fizioterapijos 
kabinetai, aktyvaus poilsio 
organizavimo aikštelės, įvai
rūs įrengimai ir inventorius. 
Per praėjusį penkmetį res
publikos profsąjungų sanato- 
rinių-kurortinių įstaigų sta
tybai, rekonstrukcijai, įren
gimams ir inventoriui išleis
ta beveik 12 milijonų rub
lių. 1980 metais statybinin
kai atidavė svarbiausią penk
mečio objektą — naują Drus
kininkų fizioterapijos gydyk
lą. Pastatytas naujas 160 vie
tų miegamasis korpusas „Tra
kų" poilsio namuose, rekonst
ruojami „Šilelio" poilsio na
mai Anykščiuose. Artimiau
siu metu visi respublikos 
profsąjungų poilsio namai ga
lės priiminėti poilsiautojus 
ištisus metus.

Druskininkuose rekonstruo
jama „Pušyno" sanatorija, 
Palangoje statoma fiziotera
pijos gydykla ir uždaras 
plaukimo baseinas, ateityje 
bus statoma Birštono fiziote
rapijos gydykla ir nauji po
ilsio namai Vanagupėje (Pa
langoje).

Partijos XXVI suvažiavimo

padėkų gydytojams, medici
nos seselėms, maisto blokų 
darbuotojams. Jie iš tikrųjų 
šito nusipelnė. Dabar profsą
jungų sanatorinėse-kurortinė- 
se įstaigose dirba daugiau 
kaip 4500 žmonių. Jų nuošir
daus darbo dėka buvo gar
bingai įvykdytos X penkme
čio užduotys. Lietuvos res

nos seseriai, geriausiai virė
jai, geriausiai padavėjai ir 
kitų profesijų geriausiems 
darbuotojams išaiškinti. 1980 
metų socialistinio lenktynia
vimo nugalėtojais pripažinti 
Druskininkų „Vilniaus" sa
natorijos ir fizioterapijos gy
dyklos kolektyvai.

Ne vieną kartą socialisti

ŽMOGUS IR JO SVEIKATA -------------------- -------------------------------------

TARYBŲ LIETUVOS KURORTAI 
ŠIANDIEN IR RYTOJ

patvirtintose Pagrindinėse 
ekonominio ir socialinio ša
lies vystymo kryptyse nuro
doma toliau plėsti šeimyninį 
poilsį. Jau žengti pirmieji 
žingsniai šia linkme. Vien 
pernai šeimoms poilsio na
muose buvo skirtos 2036 vie
tos. Su šeimyniniais keliala
piais ilsėjosi 17 tūkstančių 
žmonių, iš jų 1710 vaikų. 
1980 metais „Nemuno" sana
torijoje buvo pradėti gydyti 
vaikai, sergantys cukriniu 
diabetu. Iki 100 vietų padi
dintas Birštono „Spalio" sa
natorijos skyrius, kur gali 
gydytis tėvai su vaikais, ser
gantys virškinimo sistemos 
ligomis. Druskininkuose, 
„Vilniaus" sanatorijoje, va
sarą gydomi paaugliai su 
virškinimo sutrikimais, res
publikiniame Druskininkų gy
domosios fizinės kultūros ir 
ambulatorinio gydymo cent
re —■ vaikai, sergantys logo- 
neurozėmis.

Kiekvienoje sanatorijoje ir 
poilsio namuose yra pasiūly
mų knygos. Jose rasime daug

publikinė profsąjungų kuror
tų valdymo taryba socialis
tiniame lenktyniavime vėl 
tapo nugalėtoja ir buvo ap
dovanota Centrinės profsą
jungų kurortų valdybos ta
rybos ir Medicinos darbuo
tojų profsąjungos centro ko
miteto pereinamąja raudoną
ja vėliava, I laipsnio diplo
mu.

Profsąjungij sanatorijose ir 
poilsio namuose dabar dirba 
apie 200 gydytojų. Sanatori- 
nėse-kurortinėse įstaigose 
darbuojasi nemažas būrys in
žinierių, technikų, maisto 
paruošimo technologų, kitų 
aukštos kvalifikacijos specia
listų.

Pirminės partinės organiza
cijos, profsąjungos vietos ko
mitetai labai daug dėmesio ir 
jėgų skiria socialistiniam 
lenktyniavimui kolektyvuose, 
ieško naujų jo formų. Dabar 
socialistiniame lenktyniavi
me dalyvauja daugiau kaip 
97 procentai visų darbuoto
jų. Labai populiarūs tapo 
konkursai geriausiai medici-*

nio lenktyniavimo nugalėto
jais savo kolektyvuose buvo 
medicinos seserys N. Ceba- 
torienė („Draugystės" sana
torija), G. Muchina (Druski
ninkų fizioterapijos gydykla), 
O. Letukienė („Nemuno" sa
natorija), jaunesniosios medi
cinos seserys A. Staskevičie
nė ir O. Mevubienė („Vil
niaus" sanatorija), virėja J. 
Bružienė ir padavėja I. Mic
kutė („Neringos" poilsio na
mai) ir daugelis kitų darbš
tuolių. Daug šiltų padėkos žo
džių iš ligonių ir poilsiautojų 
susilaukė „Likėnų" sanatori
jos medicinos sesuo M. Vai
čiulienė, „Pušyno" sanatori
jos medicinos sesuo M. Viš- 
niakova, Birštono „Spalio" 
sanatorijos virėja M. Sadaus
kienė.

Mokslininkai ir gydytojai 
praktikai vis dažniau pasisa
ko už tai, kad poilsio namai 
taptų pirminės profilaktikos 
įstaigomis. Juose gali būti 
sėkmingai šalinami pradiniai 
širdies ir kraujagyslių, kvė
pavimo, nervų sistemos funk

ciniai sutrikimai. Šią proble
mą, matyt, bus galima iš
spręsti profiliuojant poilsio 
namus pagal susirgimų gru
pes.

Nemažas darbas laukia ge
rinant šeimyninį poilsį, ypač 
tėvų kartu su vaikais gydy
mą. Ir dabar galima butų iš
leisti daugiau kelialapių šei
myniniam gydymui ir poil
siui, tačiau dar per mažai tu
rimo specialistų, nepakanka 
žaidimo kambarių ir aikšte
lių, no visos valgyklos pri
taikytos vaikams aptarnauti. 
Praktiškai sunku su šeimyni
niais kelialapiais priimti 3— 
4 žmonių šeimą, nes poilsio 
namuose ir sanatorijose dar 
neturime tokioms šeimoms 
pritaikytų kambarių. Beje, 
ar nebūtų tikslinga jau dabar 
šeimyninį poilsį plačiau orga
nizuoti ir turizmo bei gamyk
lų poilsio bazėse.

Profsąjungų kurortų valdy
mo tarybai pavesta kontro
liuoti, kaip saugoma aplinka 
kurortų zonose. Tai labai 
svarbus darbo baras. Atmos
feros, mineralinių vandenų 
švara — galingas gydomasis 
faktorius, todėl gamtosaugos, 
ekologijos klausimai visada 
bus mūsų dėmesio centre. 
Ateityje mes dar griežčiau ri
bosime įvairių organizacijų 
bei žinybų ūkinę veiklą ku
rortų zonoje.

Dabar profsąjungų sanato
rijose ir poilsio namuose tu
rime 7700 vietų. Planuojame 
dešimtmečio pabaigoje turėti 
apie 9000. Gerindami organi
zacinį darbą, taupiai ir ap
galvotai naudodami turimas 
lėšas bei materialinius ištek
lius, siekiame sudaryti dar 
geresnes sąlygas darbo žmo
nėms gydytis ir ilsėtis.

Vytautas GURAUSKAS 
Lietuvos resputol ikinės 

profsąjungų kurortų valdymo 
tarybos pirmininkas

JONAS SIOŽINYS

Nepažįstamasis
Mėnesiena — nors smiltis skaičiuoki.
Ir tyla — nakties pats vidurys.
Tik staiga kad puls, dusliai sukriokęs, 
U brūzgynų kažin koks žvėris.

Aš — atgal. Jis, priekin"pašokėjęs,
Spokso ir tykiu žmogaus balsu:
— Nepažįst if — sako. — To tikėjaus, 
Eikš arčiau — matysi, kas esu.

Kviečia jis, o mano keliai linksta, 
Sielon veržias jausmas nesmagus.
Ir matau — čia pat, už menko žingsnio, 
Ne žvėris, o toks, kaip aš, žmogus.

<— Nepažįsti? Tik jau mesiginki, 
Nežvairuoki į mane piktai.
O, žinau, kad tu puikuotis linkęs, 
Jog manim seniai atsikratei...

Ne! Nors ir taries esąs šventuolis, 
Kilnumu visur save dangstai.
Bet kad nuo manęs bent kiek nutolai —•
Nesigirk, broluži, nes kitaip —

Be tavęs seniausiai būčiau dingęs, 
Kaip nuo žemės dingo slibinai. .. 
O kad tau ir nūn esu naudingas — 
Gyvenu. Tu pats gerai žinai —

Melą,
Šmeižtą,
Pyktį,
Klastą,
Kerštą
Iš manęs semiesi — argi ne?'
Imsi neigti? Ne, brolau, neverta, — 
Jis sužiuro tiesiai į mane.

Ir, aiman, jame save išvydau. 
Bėgti — nuo savęs? Deja, deja...

Suklusau — kažkur gaidys pragydo. 
Greitai auš diena. Kažkuo nauja.

Sužadėtinių baladė
Jai į vakarus eit liepė, 
Jam —žygiuoti į rytus...

K o m j a u n u o I B k j daina

Maniau, kad jis. Bet vos artyn — ir dingo, 
Zinia, tai būta vien tik šmėklos jo.

Jau nebegrįš akimirka džiaugsminga — 
Bereik aš lauksiu — jis nebeparjos.

Jis ir jo žirgas šalta bronza tapo, 
Sustingo amžiams tolimoj šaly.,, 
Po mano kojų krinta mirę lapai, 
Ir man baugu čia vienai pasilikt.,,

Pavelyk man, likime, vai pavelyk 
Išeit už vartų šioj rudens nakty.,, 
Tikiu, suradus mūsų žygių kelią, 
Galėsiu jį, jo žirgą pamatyt.

Tikiu ir trokštu į tą šalį veržtis.
Tik tu manęs, likime, netrukdyk.
Man gyslas plėšo kraujas jaunas, karštas, 
Nerimsta meile deganti širdis.

Aš savo jauna meile bronzos burtus —• 
Žvaigždynų šaltį pergalėt žadu.
Jo žirgas vėl sužvengs, karčius vėl purtys,
O jis linksmai mane pašauks vardu —>

Pavelyk man... Baltai likimas Šypsos 
Kas jam, piktam, jaunų širdžių sapnai., a 
Ir lieku aš, sustingusi į gipsą, 
Prie žalvarinių vartų------------amžinai,
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LIETUVOS TSR MOKSLO AKADEMIJOS CENTRINĖ BIBLIOTEKAKultūrinės žinios žinelės
Rašo: Frank Stiukas

Nuo rudens pradėsime savo skaitytojams kas mėnesį 
pateikti kultūrinių žinių puslapį iš Lietuvos ir kitų kraštų. 
Puslapį pažadėjo paruošti Frank Shukas. Dabar duodame 
koletų jo paruoštų žinių.

BENDRADARBIAVIMO KLAUSIMU
Birželio mėn. gale ir liepos mėn. pradžioje Amerikos 

kongresmanų delegacija besilankanti Maskvoje, po santykių 
įsitempimo tarp Tarybų Sąjungos ir Amerikos, pareiškė, 
kad turi būti atstatyta glaudesnis mokslininkų-akademikų ir 
kultūrininkų bendravimas tarp šių dviejų tautų.

Spaudos konferencijos metu -- 6 kongresmanai, kurių 
tarpe 4 atstovavo Mokslo ir Darbo Komitetus Amerikos 
kongrese, aiškiai pasisakė, kad stipriai rekomenduos savo 
komitetuose, jog būtų įgyvendintos žymiai platesnės 
kultūrinio ir mokslinio bendravimo programos. Tai yra 
būtina Amerikos ir Tarybų Sąjungos interesams.

Amerikos delegacijai vadovavęs kongr. Paul Simon 
(demokr. iš Illinois) ir esantis pakomisės pirmininkas 
aukštesniojo mokslo reikalams, praleido kelias dienas 
Maskvoje ir susitiko su mokslo reikalams skirtiems 
pareigūnais, įskaitant Piotr Fedoseyev, Tarybų Sąjungos 
Mokslo Akademijos vice-prezidentu, Anatoly Logunov, 
Maskvos Valstybinio Universiteto rektorium ir Vyačeslav 
Yeputin -- Aukštesniojo Mokslo ministru aptariant bendra
vimo klausimus.

Tary bų Sąjungos atstovai pareiškė pageidavimą glaudes
nio bendravimo pasikeičiant vyresniaisiais savo srities 
mokslo ir technikos specialistais. Be to, pareiškė nepasiten
kinimą dėl sumažėjusių pasikeitimų mokslo darbuotojais.

Pasiteiravus, kodėl tokie nemalonūs faktais yra buvę — 
Amerikos oficialūs pareigūnai pareiškė, kad pasikeitimas 
mokslinės darbuotės srityje sumažėjo dėl tarptautinių 
santykių įtampos. Jei 1979 m. buvo pasikeista mokslo 
specialistais iki 40 asmenų, tai 1980 toks pasikeitimas siekė 
nepilnai 30 mokslininkų.

Kongr. Simon atkreipė dėmesį ir į svetimų kalbų mokymą 
Tarybų Sąjungoj. Jis buvo nustebintas, kad svetimos kalbos 
yra mokomos pradinėse ar aukštesnėse mokyklose gana 
intensyviai. Tuo tarpu Amerikos mokyklose svetimos 
kalbos yra visai apleistos. Be tinkamo dėmesio į šią klaidą 
industrinei valstybei, kaip Amerika — yra didelis nuostolis.

Amerikos delegacija kalbėjosi Afganistano ir nusiginkla
vimo klausimais bei naujosios administracijos aštresne 
užsienm politikos laikysena, kuri aštrina tarptautinius 
santykius tarp dviejų pasaulio galybių.

Kongresmanai turėjo progos aplankyti Kijevą, Ukrainos 
sostinę ir universitetą bei technikos institutus.

PAŽADAS IŠGELBĖJO MOKYKLĄ
North Dakotoje, netoli Kanados sienos, mažo Antler 

miršo li<' edukacinė komisija nutarė uždaryti pradinę 
mokyklą, nes vos tik keletas mokinių tesimokė. Artimiau 
sios mokyklos buvo už 20 mylių į kurias tektų vežioti* 
mokinius.

Apie tai sužinojęs stambus farmeris Harley Kissner, 72 
m. amžiaus, per spaudą ir radijo paskelbė, kad šeimoms su 
jaunais vaikais dovanos žemės sklypus, jei jie kelsis į tą 
miestelį. Jis pareiškė: “Koks miestelis be vaikų ir be 
mokyklos?“

Per dvi savaites gavo 160 laiškų ir daug telefoninių 
pasiūlymų iš visų 50 Amerikos valstijų. Iki šios dienos jisai 
davė 3 sklypus po 9 akrus ir 3 po penkis. Jau susidarė 
pakankamas skaičius mokyklinio amžiaus vaikų ir mokykla 
nebus uždaryta.

Vienas šeimos tėvas su 7 vaikais paliko Salt Lake City 
turimą darbą su 30,000 metinės algos ir 70,000 vertės namą, 
ir persikels į Antler, nes nori vaikus išauginti geroje 
atmosferoje.

Farmeris Kissner pasikalbėjime su spaudos atstovais 
pasakė: “Mano tėvai yra padėję ne vienam vargingam 
vaikui atsistoti and kojų, tai ir aš noriu suteikti galimybės 
vietos visuomenei ir miesteliui, kuriame pragyvenau nuo 
mažens, išsilaikyti. Nenoriu, kad mūsų miestelis “mirtų“, 
kaip daugelis yra jau išnykusių, nes žmonės bėga į 
didmiesčius ir tenai vargsta.“

LA SCALA BALETAS
Šiuo metu Metropolitan Operos Rūmuose pirmukart 

gast roliuoja garsiosios Milano La Scala Operos baleto trupė. 
Jojo šoka pasaulinio masto baleto artistai: Dame Margot 
Fonteyn Carlo Fracci, Paolo Bortoluzzi ir Rudolf Nureyev, 
k tip svečiai — gastrolieriai ir nuolatinės prima balerinos 
Anna Maria Razzi ir Luciana Savignano.

Geriausiai pasisekę baletai yra Giselle ir Romeo ir Juliet.
Juliet rolę šoka Maria Razzi, kuri yra ne tik balerina, bet 

ir populiari Italijoj dramos teatro artistė ir televizijos 
programose atliekanti įvairias roles. Jinai yra baigusi 
Romos Operos baleto mokyklą ir yra iškiliausia šokėja La 
Scales balete. Savo laiku Dame Margot Fonteyn de Arias, 
britų Karališkojo baleto primabalerina, ilgą laiką šokusi su 
Sadler Wells grupe, dabar šoka Juliet motinos rolę. Jinai 
kadaise šoko ir Julietą.

Amerikos spauda labai gerai įvertino šios baleto trupės 
pasirodymus New Yorke.

Išminties kristalai
11 u m a n i š k u m o jausmas 

įžeidžiamas, kai žmonės ne
gerbia kitų žmogiškojo oru
mo, ir kenčia, kai žmogus 
pats negerbia savojo orumo.

V. Bielinskis
Kai žmogus kalba mažai, jis 

atrodo protingesnis.
M. Gorkis

Elgesys — tai veidrodis, 
kuriame kiekvienas parodo 
kas esąs. J. V. Gėtė

Nedaryk nieko gėdingo nei 
matant kitiems, nei slapčia. 
Pirmuoju tavo įstatymu turi 
būti pagarba sau pačiam.

Pitagoras
Tikroji žmogaus vertė pa

naši į upę, kuo ji gilesnė, tuo 
mažiau triukšmauja.

M. Montenis

Daug šnekėti dar nereiškia 
daug pasakyti. Sofoklis

Kai prieš 40 metų buvo įkurta Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija, kartu buvo sufor
muota ir Akademijos Centrinė bibliote
ka. Jos ištakos siekia gilią senovę — 1557 
m., kada, plintant Lietuvoje reformacijai, 
Vilniuje buvo jkurfa Evangelikų reformatų 
sinodo biblioteka. 1941 m. fonduose buvo 
sukaupta apie 18 fūkst. tomų knygų ir 
rankraščių, jų tarpe apie 550 f., Išleistų
XV—-XVI a., apie 2 tūkst. t. — XVII a. Ir 
daugiau kaip 3,5 fūkst. t. — XVIII a. Be 
to, prie Lietuvos TSR MA Centrinės biblio
tekos buvo prijungtos Mokslo bičiulių 
draugijos, Lietuvos liaudies kariuomenės ir 
kai kurios kitos Vilniaus Ir Kauno bibliote
kos.

Atskirai paminėtina Vrublevskių biblio
teka, kadangi ji turėjo didžiausius fondus, 
jrengtas patalpas ir todėl tapo naujai ku
riamos Lietuvos TSR MA Centrinės biblio
tekos pagrindu. Minėtą biblioteką įkūrė 
vilnietis įžymus advokatas Tadas Vrublevs- 
kis (1858—1925), kuris pagarsėjo, gindamas 
revoliucionierių bylas carinės Rusijos, o 
vėliau ir buržuazinės Lenkijos teismuose.

T. Vrublevskis savo tėvų nedidelę bib
lioteką ėmė sparčiai plėsti. 1912 m. bib
lioteka jau turėjo 65 tūkst. knygų ir 15 
tūkst. vienetų rankraščių, dokumentų, gra
viūrų, žemėlapių bei paveikslų. Nepajėg
damas vienas leidinių tvarkyti ir komplek
tuoti, T. Vrublevskis 1912 m. įsteigė bib
liotekai remti draugiją ir iki mirties buvo 
tos draugijos vicepirmininkas ir bibliote
kos rinkinių globėjas. 1925 m. biblioteka 
buvo perduota valstybės globai su sąlyga, 
kurią buvo iškėlęs jos įkūrėjas — biblio
tekos rinkiniai negali būti išgabenti iš Vil
niaus. Kadangi T. Vrublevskio bute (prie 
dabartinės Kutuzovo aikštės) biblioteka 
sunkiai tilpo, buržuazinės Lenkijos švietimo 
ministerija 1925 m. nupirko grafo A. Tiške
vičiaus rūmus (dabartinį Akademijos Cent
rinės bibliotekos pastatą), į kuriuos po ka
pitalinio remonto' buvo ’numatyta perkelti 
Vrublevskių biblioteką. Dėl nepakankamo 
finansavimo pastato remontas ir rekonstruk
cija užsitęsė. Biblioteka oficialiai buvo 
atidaryta 1935 m. birželio 22 d. ir veikė 
iki 1941 m., kada tapo kuriamos Lietuvos 
TSR MA Centrinės bibliotekos sudėtine 
dalimi.

Centrinei bibliotekai buvo iškeltas užda
vinys visokeriopai padėti Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos įstaigoms dirbti moks
linio tyrimo darbą, parūpinant reikiamą 
mokslinę literatūrą, telkti bibliografinę in
formaciją, propaguoti šalies Ir užsienio 
mokslinę literatūrą, metodiškai vadovauti 
Mokslų Akademijos Institutų bibliotekų 
darbui, dirbti mokslini metodinį darbą 
bibliotekininkystės, bibliografijos Ir kny
gotyros srityje.

Tarybinė vyriausybė kuriamai bibliotekai 
paskyrė daug lėšų. Plačiu mastu Imta 
komplektuoti įvairių šakų moksliniam dar
bui būtiną literatūrą, Nuo 1941 m, sausio 
16 d, iki 1941 m. birželio 21 d. biblioteka 
įsigijo 64 635 knygas, periodinius leidi
nius ir rankraščius. Didžiojo Tėvynės karo 
išvakarėse bibliotekos fondus sudarė 138 
792 sutvarkyti spaudos vienetai. Per šį lai
kotarpį buvo išduota 10 215 knygų, biblio
teka pasinaudojo 6760 skaitytojų.

Perorganizuojant biblioteką ir plečiant 
jos darbą, buvo įsteigti rankraščių, retų ir 
senų knygų bei kartografijos skyriai. Spar
čiai augant knygų fondams, buvo numatyta 
pastatyti naujas saugyklas. Tačiau prasidė
jęs Didysis Tėvynės karas ir hitlerinė oku
pacija šiuos planus sugriovė.

Besiveržiančių į Vilnių hitlerininkų tan
kai 1941 m. birželio 24 d. apšaudė Centri
nės bibliotekos rūmus. Buvo apgriauta 
skaityklos salė ir gretimos knygų saugyk
los. Dar labiau nukentėjo tie bibliotekos 
fondai, kurie buvo kitose patalpose. Jau 
pirmąją karo dieną buvo smarkiai sužalo
ta buvusi Mokslo bičiulių draugijos biblio
teka (K. Požėlos 32/1). 1943 m. kovo mėn. 
27 d. okupacinės valdžios įsakymu Centri
nė biblioteka buvo uždaryta. Rankraščių 
skyriaus vedėjas V. Tumėnas suimtas, iš
vežtas j Dachau koncentracijos stovyklą ir 
ten žuvo.

1943 m. balandžio 15 d. hitlerininkai įsi
brovė į buvusios Mokslo bičiulių draugijos 
bibliotekos patalpas. Rūmus iškraustant, bib
liotekos darbuotojams dalį knygų pavyko 
perkelti į Centrinės bibliotekos patalpas, 
o ten buvusias kultūrines bei istorines ver
tybes — fnkunabulus, paveikslų rinkinius 
ir dalį archyvinių dokumentų — pasiėmė 
savo žinion vokiečių okupacinė valdžia ir 
išgabeno į Vokietiją. Nemaža tos bibliote
kos dalis buvo Išgrobstyta ir pateko į pri
vačių asmenų rankas,

1944 m. liepos 10 d., t. y. paskutinėmis 
savo šeimininkavimo dienomis, hitleriniai 
okupantai padegė Centrinės bibliotekos ži

nioje buvusią Evangelikų reformatų sino
do biblioteką (dabar skveras Komjaunimo 
gatvėje priešais „Kronikos" kino teatrą). 
Iš tos bibliotekos išliko tiktai archyvas ir 
dalis XVI—XIX a. senųjų spaudinių. Be'to, 
hitlerininkai visiškai sunaikino bei išgrobs
tė buvusio žydų mokslinio tyrimo instituto 
,,lvo" ir žydų nacionalinio muziejaus bib
lioteką.

Nepaisydami okupantų smurto, tuometi
niai bibliotekos darbuotojai kartu su di
rektoriumi rašytoju P. Vaičiūnu visokiais 
būdais stengėsi išsaugoti bibliotekos turtą 
nuo sunaikinimo ir išgrobstymo. Okupantų 
įsakymu iš katalogų ir bendrojo fondo bu
vo pašalinta literatūra, išleista Tarybų Są
jungoje, tačiau dalis jos buvo darbuotojų 
sukrauta į patalpą šalia dabartinės periodi
kos skaityklos balkono, o įėjimas užmūry
tas ir uždarytas.

Apskritai hitlerinės okupacijos metais 
vien tik iš Centrinės bibliotekos patalpų 
buvo išgrobta bei sunaikinta daugiau kaip 
60 tūkst. leidinių, meno kūrinių ir kitokių 
rinkinių.

Išvadavus Vilnių iš hitlerinės okupacijos, 
pirmiausia toko sutvarkyti patalpas, pri
taikyti jas normalesniam darbui, apsaugoti 
knygas nuo tolesnio gedimo.

1944 m. rudenį Centrinė biblioteka priė
mė pirmuosius skaitytojus. Lietuvos TSR 
MA vadovybės rūpesčiu bibliotekos fon
dai buvo papildyti vertingais, karo meto 
sąlygomis be apsaugos likusiais knygų ir

1 lentelė
BIBLIOTEKOS TARPTAUTINIŲ KNYGŲ 

MAINŲ DINAMIKA

Metai

įstaigų, su 
kuriomis 
mainomos 
knygos, 
skaičius

Spaudos vienetų 
skaičius

Gauta Išsiųsta

1953 66 848 50
1960 387 4200 3960
1965 493 8228 5474
1970 656 9718 9187
1975 693 10590 10980
1980 737 9027 11576

rankraščių rinkiniais. Gelbstint vertingas 
knygas ir rankraščius, dideli nuopelnai pri
klauso prof, P. Pakarkliui ir bibliotekos di
rektoriaus pavaduotojui, o nuo 1945 m. 
gegužės 23 d. paskirtam direktoriumi J. 
Jurginiui. Jų pastangų dėka buvo surasta 
ir išsaugota nemaža XVII—XIX a. rankraš
čių, kuriuose yra daug žinių apie Klaipė- 'f* 5 ■ i < , *r>• • ■ • ■ • • ' , ■ • • • < ■ 't

dos kraštą, ir ypač vertingi senosios lie
tuvių kalbos bei literatūros paminklai.

Šiuo metu biblioteka keičiasi akademi
niais leidiniais su TSRS MA bei sąjunginių 
respublikų Mokslų Akademijų bibliotekomis, 
daugumos šalies universitetų, atskirų moks
linio tyrimo įstaigų ir didžiosiomis šalies 
bibliotekomis. Tokie mainai padeda komp
lektuoti įvairių mokslo įstaigų išleidžiamus 
mažatiražius leidinius.

Nuo 1946 m. Centrinei bibliotekai ski
riamos atitinkamos lėšos moksliniam darbui, 
reikalingai užsienio šalių literatūrai įsigyti. 
Svarbus užsienio literatūros komplektavimo 
šaltinis yra gana platūs tarptautiniai knygų 
mainai. Jų dinamiką apibūdina 1 lentelėje 
patelkti duomenys,

Pokario metais bibliotekos fondai pasi
pildė supirktais Iš privačių asmenų knygų 
bei rankraščių rinkiniais. Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Prezidiumo nutarimu 
buvo nupirkta prof. M. Romerio rankraš
čiai, prof. I. Jonyno, prof. P. Pakarklio, 
akad. K. Jablonskio bei istoriko P. Karazi
jos bibliotekos.

Malonu pažymėti, jog ne vienas mokslo 
ir kultūros darbuotojas padovanojo Centri
nei bibliotekai savo knygų arba rankraščių 
kolekcijas. Tai visų pirma akademikų A. 
Janulaičio, A. Jucio ir P. Sivickio rankraš
tinis palikimas, prof. K. Šalkausko, kompo
zitoriaus K. Galkausko, poetės O. Miciū- 
fės bei kraštotyrininko J. Gūžio asmens 
archyvai. Paminėtini taip pat Lietuvos TSR 
MA Centrinės bibliotekos Rankraščių sky
riuje deponuoti ir tebekaupiami akademi
kų P. Brazdžiūno, J. Indriūno, J. Jurginio, 
rašytojo A. Liepsnonio, tautosakininko J. 
Dovydaičio, istoriko V. Merkio ir kitų ži
nomų asmenų fondai.

Didelį darbą bibliotekos darbuotojai at 
liko, aprašydami rankraštinius fondus. Šiuo 
atžvilgiu MA Centrinės bibliotekos rank
raštynas yra vienas labiausiai respublikoje 
sutvarkytų ir tuo pačiu moksliniam darbui 
plačiausiai prieinamų. Siekiant plačiau in
formuoti skaitytojus apie rankraščių fon
dus, spaudoje buvo skelbiami jų aprašai. 
Paminėtini „Rankraščių rinkiniai" ir „Rank
raščių rinkinių rodyklė" (parengė V. Abra- 
mavičius ir E. Treinienė), „Feodalinių že
mės valdų Lietuvoje inventorių aprašymas" 
(parengė V. Abramavičius), „Pergamentų 
katalogas" (sudarė R. Jasas), taip pat K. 
Čepienės, N. Leškovič ir kitų parengti šio 
pobūdžio darbai.

Reikšmingą darbą biblioteka atliko kny
gotyros, bibliografijos ir bibliotekininkys
tės srityje. Nuo 1956 m. biblioteka pradė
jo reguliariai leisti Lietuvos TSR MA leidi
nių ir jos darbuotojų knygų ir straipsnių 
metines bibliografines rodykles, kuriose 
atsispindi MA darbuotojų parengti ir Išleis
ti darbai nuo Lietuvos TSR MA susikūrimo 
Iki šių dienų.

MA Centrinė biblioteka padėjo parengti 

ir išleisti atskirų mokslo šakų retrospekty
vines bibliografines rodykles. Iš jų reikia 
paminėti keturias „Lietuvių kalbotyros" 
knygas, apimančias 1944—1972 m. Atskiras 
knygas spaudai parengė A. Bielinis, E. Sta
nevičienė, O. Kriukelienė ir V. Paulauskie
nė. Paminėtina 1958 m. išleista bibliogra
finė rodyklė apie medicinos daktarų diser
tacijas, apgintas arba pripažintas Vilniaus 
universitete 1793—1842 m (sudarė A. Bie
linis), „Lietuvos TSR istorijos bibliografija. 
1940—1965" (parengė O. Adomonienė, V. 
Milius ir A. Tautavičius), „Lietuvos geolo
gijos bibliografija. 1800—1965" (sudarė A. 
Sitnikaifė),'„Lietuvos TSR mokslininkų di
sertacijos. 1945—1968" (parengė I. Pe
trauskienė ir P. Valenfėlienė), „Lietuvos 
TSR botanikos bibliografija. 1800—1965" 
(sudarė S, Sapiraitė), „Dendroklimatochro- 
nologija. 1900—1970" (sudarė A. Sitnikai- 
tė), „Vilniaus akademijos spaustuvės leidi
niai. 1576—1805" (sudarytojos K. Čepienė 
ir I. Petrauskienė), „Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Centrinės bibliotekos atlasų ir 
žemėlapių katalogas" (sudarė K. Čepienė). 
Taip pat parengtos ir išleistos akademikų 
J. Matulio, J, Žiugždos ir K. Korsako (pa. 
rengė P. Valenfėlienė, B. Kurliandskienė, 
V. Petrauskienė ir A. Ubeikaitė) bibliogra
finės rodyklės.

Knygotyros srityje visų pirma minėtini 
E. Laucevičiaus parengti darbai: „Popierius 
Lietuvoje XV—XVIII a." (leidinys 1968 m. 
tarptautinėje bienalėje Bolonijoje apdova
notas aukso medaliu) ir „Knygų įrišimai

2 lentelė
BIBLIOTEKOS AUGIMO RODIKLIAI

Metai Fondo dydis Skaitytojų 
skaičius

Atsilankymų 
skaičius Išduota knygų

1945 500000 67 472 672
1950 1150000 700 17956 23870
1955 1360000 2003 40083 79703
1960 1580000 2300 50000 150000
1965 1611880 3375 96537 326729
1970 2078300 5174 156580 488516

į 1975 2208071 11417 225158 776245
^980 3302247 13677 247739 1269738

Lietuvos bibliotekose XV—XVIII a." (1977 
m. šio žanro geriausių leidinių sąjunginia
me konkurse apdovanotas pirmojo laipsnio 
diplomu, o 1978 m. jubiliejinėje parodoje 
„Lietuvos TSR" Maskvoje — TSRS liaudies 
ūkio pasiekimų parodos sidabro medaliu). 
- Teigiamo' įvertinimo susilaukė taip pat 
bibliotekos išleisti akademiko V.-Mažiulio 
parengti „Prūsų kalbos parninklaii'A.if kar
tu su Lietuvių kalbos ir literatūros institu
tu išleistas K. Sirvydo „Trijų kalbų žody
nas" (parengė K. Pakalka).

Lietuvos TSR MA Centrinė biblioteka 
bendradarbiauja su Lietuvos TSR knygų 
rūmais, rengiant retrospektyvinę nacionali
nę bibliografiją ir leidžiant lituanistikos 

330 iii jonų karo laivui modernintiII

JAV kovos laivas New Jersey velkamas iš Puget Sound 
Naval Shipyard, Wash., Ir pradės vienuolikos dienų kelionę 
| Long Beach, Cal., kur jis bus atremontuotas ir pritaikytas 
modernioms raketoms leisti. Remonto kaina — $330 
milijonų.

metraštį. Dirbdama bibliografinį darbą. 
Centrinė biblioteka palaiko glaudžius ry 
sius su TSRS V. Lenino biblioteka, TSRS už
sienio literatūros biblioteka, TSRS valstybi
ne viešąja moksline-technine biblioteka, 
Baltarusijos TSR MA fundamentine J. Kola- 
so biblioteka, Lenkijos ir kitų šalių biblio 
tekomis.

Biblioteka leidžija katalogą „Užsienio 
knygos Lietuvos TSR bibliotekose": I šeri

Gamtos mokslai. Technika. Medici 
2 numerių per metus) 

(4 nu- 

ekos darbuotojai akty- 
klausi-

visų

mokslinio, 
įvykiams

efektyviai

ja —
na. Žemės ūkis" (1
II serija — „Visuomenės mokslai 
meriai per metus).

Centrinės biblio
viai dalyvauja bibliotekininkystės 
mais rengiamose rpokslinėse konferencijo
se. Kartu su kitomis šalies Mokslų Akade
mijų bibliotekomis tiria mokslinių bibliote
kų fondų formavinho dėsningumus.

Atliktas nemažas darbas, gerinant 
MA bibliotekų metodinį darbą.

Didelis dėmesys ski amas knygos pro
pagavimui. Skaitytojų tarpe populiarios kas 
savaitę bibliotekoje rengiamos naujų kny
gų ekspozicijos bei aktualiems 
politinio ir kultūrinio gyvenimo 
nušviesti skirtos knygų parodos.

Keistis moksline informacija 
padeda Centrinės bibliotekos organizuoja
mos mokslinės knygos parodos užsienyje. 
Iš viso Lenkijoje, VDR, Bulgarijoje ir Če
koslovakijoje buvo surengtos aštuonios to
kios parodos. Minėtų šalių mokslinės kny
gos buvo eksponuojamos Centrinėje biblio
tekoje surengtose parodose.

Reikšmingas įvykis bibliotekos gyvenime 
buvo 1975 m. pastatytas naujas pastatas. 
Jame sutalpinti labai padidėję pagrindiniai 
fondai, sudarytos reikiamos sąlygos spau
diniams restauruoti, įrišti ir dauginti.

Centrinės bibliotekos darbo rezultatai — 
tai Akademijos Prezidiumo nuolatinio rūpi
nimosi bibliotekos reikalais ir viso darbuo
tojų kolektyvo pastangų išdava.

Per 40 savo gyvenimo metų Lietuvos 
TSR MA Centrinė biblioteka išaugo į stam
bią mokslinę biblioteką (žr. 2 lent.). Atei
tyje jos kolektyvui vėlgi reikės spręsti ne
maža uždavinių: gerinti fondų komplekta
vimą, katalogavimą, skaitytojų aptarnavi
mą bei tobulinti bibliografinį-informacinj 
darbą.
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laisvės pagerbimas Siaurės Rytų Lietuvoje
RAŠO VYTAUTAS KAZAKEVlCi^S

Ten. kur buvo Panemunėlio 
•t estelio mokykla

: tuma, laukė ekspe- 
(iicų Panemunėlį, į gimtą
sias A. Bimbos vietas. Aną 
kartą, kai lankėmės ten, užsi
buvome naujoje, mūrinėje 
Panemunėlio vidurinėje mo
kykloje, kur radome įrengtą 
kraštotyros kampelį. Jame 
buvo ir ekspozicijos, skirtos 
dviem pažangiems JAV lietu
viams, kilusiems iš Panemu
nėlio apylinkių. Ir dabar prie 
šios mokyklos sutikto moky
tojas Juozas Pranckūnas, šio 
muziejėlio įkūrėjas ir puose
lėtojas. Tačiau į mokyklą 
neužsukome ne todėl, kad 
buvo vasara ir niekas nesimo
kė (1974 metais, prisimenu, 
ten įvyko A. Bimbos susitiki
mas su moksleiviais ir moky
tojais), bet todėl, kad muzie
jus perkeltas į kitas patalpas. 
Dabar jo ekspozicija užima 
erdvų kambarį senosios mo
kyklos pastate, kuris yra 
Panemunėlyje prie geležin
kelio stoties. Nelabai išvaiz
dus tas senas medinis namas, 
bet jis istoriškai įdomus. Juk 
Panemunėlio prie geležinke
lio stoties mokyklą lankė A. 
Bimba. Mokyklos kraštoty
ros muziejus tapo per praėju
sį laiką apylinkės muziejumi, 
kurio rinkiniai žymiai pratur
tėjo; Tokių mokyklinių mu
ziejų yra pilna visoje Lietu
voje, jie kuriami entuziastų 
mokytojų ir gausiu mokslei
vių iniciatyva bei pastango
mis, juos energingai remia 
vietos valdžios švietimo sky
riai ir ministerija.

Prisimenu kiekvieną kartą, 
kai tik susiduriu su kaimo 
mokytojais, vieną pernykštį 
katalikų “Aidų” (gegužės-bir
želio Nr.) straipsnį ’'Lietuvos 
mokyklų tragizmas”, kuria
me aiškiai pačių emigracinių 
falsifikatorių pastangomis ta
riamas “disidentas” iš Lietu
vos (esą — “straipsnis gautas 
iš Lietuvos”, bet pagal nau
dojamus “faktus” ir patari
mus yra akivaizdžiai svetur 
redaguotas) pasibaisėtinai 
apšmeižia Lietuvos mokyto
jus, aiškindamas, jog jų dau
guma (!) yra “prisitaikėliai”, 
“išdavikai”, “persistengė- 
liai”, “karjeristai”, net “išsi
gimėliai” ir t. t. Kriterijus? 
Tarybų Lietuvos mokytojai 
neskleidžią per pamokas anti
tarybinių ir davatkiškų įsiti
kinimų! . . Man dar vis gaila, 
jog šitoks šlykštus raštas 
nebuvo pagarsintas ir plačiau 
atpasakotas Lietuvoje, nes 
jis geriausiai parodo, kokie 
baisūs ir kokie svetimi lietu
viui yra katalikiški fanatikai, 
patys savo atvirumu atsklei- 
džią ekstremistinio klerikali
nio auklėjimo siekių ir svajo
nių bjaurumą. Lietuvoje, kur 
mokytojai yra apsupti gilia 
meile ir pagarba, ateinančia 
iš tolimų laikų, toks įnirtusio 
fanatiko straipsnis, pilnas su
klastotų faktų ir prasimanytų 
“citatų”, daug kam padėtų 
giliau suprasti, kokie svetimi 
ir prieškiški yra šiandieni
niam civilizuotam lietuviui 
antitarybininkų užjūryje siū
lomi “laisvės”, “tautos mei
lės”, “patriotizmo”' šūkiai. 
Tame straipsnyje melagingai 
kaltinami Lietuvos ' mokyto
jai, kad esą jie nesirūpiną 
kraštotyra, nemokiną liau
dies dainų, rašoma, kad ne
begirdėti skambant krašte 
lietuviškų dainų, kad “kaime 
pradingo ta džiugi nuotaika, 
kuri išsiliedavo daina” ir t. t. 
Ir visą tą niekšybę spausdina 
“kultūros žurnalas”!. .

Kai lankai kaimo mokyklas, 
kai nuolatos susitinki su švie
siais žmonėmis — mokyto
jais, kurie, be galo mylėdami 
savo gimtąjį kraštą, jo gy
ventojus, taip atsidavusiai 
renka tautosaką, užrašinėja

[Pabaiga iš pr. num.]

Įteikiama “Laisvei” juosta 70 m. sukakties proga. Nuotrau
koje: Ieva Mizerienė, LKP Rokiškio rajono pirmasis 
sekretorius Vitalijus Asačiovas, Povilas Venta ir Lietuvos 
Miškų ūkio ir Miško pramonės ministras Vytautas Lukaše- 
vičius.

Prie Rokiškio rajono sienos sutinkami svečiai su duona ir 
druska — taipgi su vietine kapela.

dainas, kalbą, papročius, mo
ko jaunimą dainų ir šokių, 
kuria lieutuviško kaimo bui
ties metraščius, steigia mu
ziejus, dėkingumas jiems dvi
gubai padidėja.

Vienas iš tokių entuziastų 
yra ir Juozas Pranckūnas iš 
Panemunėlio. Kraštotyros 
muziejuje ne tik surinkta 
daug įvairių padargų, liau
dies meno pavyzdžių, bet ir 
sudėti sąsiuviniai, kur moks
leiviai aprašo apylinkės isto
riją, žmones, nąpiflgius, su
renka tautq[šaką ir t. t. 
Šviesu tokios^vįetose, nors 
ir ne visuomet panašios eks
pozicijos tobulose patalpose 
įsikūrę. Juk iš karto visko 
nepadarysi — juo labiau, kad 
tie “patriotiniai” mūsų moky
tojų dergėjai patys tai nieko 
panašaus nekūrė ir nepaliko 
mums.

Muziejaus ekspoziciją pa
pildė du jubiliejiniai medaliai, 
kuriuos padovanojo svečiai.

O netoliese — A. Bimbos 
gimtasis Valeikiškių-Užusie- 
nių kaimas, į kurį kelius gerai 
žino ne tik panemuneliečiai, 
bet ir rokiškiečiai.

Medikai skaito eilėraščius 
ir sveikina svečius

Rokiškio rajono kultūros 
namai — vieni iš tų, kurie 
pastaraisiais metais papuošia 
vis daugiau rajonų miestų. 
Ukmergė, Kretinga, Anykš
čiai, Kelmė ir kiti miestai 
dabar turi tokius kultūros 
namus, kokie nedarytų gėdos 
ir mūsų didiesiems miestams. 
Pastatyti pagal individualius 
projektus, jie primena mūsų 
naujuosius teatrus. Moder
nios scenos, erdvios, patogios 
salės, platūs fojė, geros repe
ticijų patalpos ir t. .t. Rokiš- 
kiečiams kultūros namas pa
statyti kainavo apie milijoną 
rublių. Tai tikras didelis, 
rimtas kultūros centras.

Juose ir buvo prisimintas 
“Laisvės” jubiliejus. Supažin

dinau susirinkusius su “Lais
vės” ir “Vilnies” vaidmeniu 
mūsų visuomeniniame ir kul
tūriniame gyvenime, papasa
kojau apie pažangius redak
torius, apie sukakties pager
bimo prasmę. Kalbėjo I. Mi
zarienė, P. Venta. Susirinki
mui vadovavo LKP rajono 
komiteto pirmasis sekreto
rius Vitalijus Asačiovas, pre
zidiume taip pat buvo rajono 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Vytautas Sketeris, 
kurie nuoširdžiai globojo sve
čius visą viešnagės metą.

O po to visi tapome žiūro
vais ir klausovais. Rokiškyje 
vyko tryliktasis respublikinis 
medikų poezijos pavasaris. 
Tai labai įdomus ir prasmin
gas renginys, atskleidžiąs 
dar sykį būdingą šiandieninių 
Lietuvos žmonių bruožą — 
veržimąsi į kultūrą, kūrybą, 
dvasinio gyvenimo platumas. 
Medikai gydo žmogaus kūną, 
bet jie žino, jog be dvasinio 
gydymo šis darbas nebus 
toks sėkmingas. Todėl mūsų 
medikai — vienas iš gausių 
inteligentijos būrių — yra 
labai aktyvūs literatūros my
lėtojai. O ne vienas iš jų ir 
pats ieško dvasinės atramos 
kūryboje. Tai — ne tik tie 
mūsų žinomi rašytojai, kaip 
V. Sirijos Gira, E. Selelionis, 
J. Skliutauskas ir kt. (o ir 
praeityje jų ne vieno būta!), 
bet ir paprasti eiliniai gydy
tojai, medicinos seselės ir kiti 
medikai, visiškai nepreten
duojantys į rašytojus, o ra
šantys savo džiaugsmui ir 
malonumui. Ne tik eiliniai 
medikai. Į sceną lipo Kauno ir 
Vilniaus profesoriai, kuriuos 
kiti pagarbiai vadino savo 
mokytojais. Eilėraščius skai
tė medikai iš Šakių (net 
trys!), Jurbarko, Alytaus, 
Naujosios Akmenės, Vil
niaus, Rokiškio, Panevėžio, 
Kauno, Šilutės ir kitų Lietu
vos vietų. Greitosios pagal

bos darbuotoja, vaikų darže
lio gydytoja, vaistinės vedė
jas, chirurgas, mokslininkas, 
terapeutas, medicinos seselė 
ir kiti įvairių specialybių ir 
grandžių medikai — visi ko
kias pareigas beeitų, kokius 
mokslus bebūtų baigę, suda
rė čia lygiateisę poezijos my
lėtojų šeimą. 0 pirmosios 
trys premijos iškeliavo į Ša
kius, N. Akmenę ir Jurbar
ką. Į sceną medikus-poetus 
kvietė ir juos šiltai pristati
nėjo “Sveikatos apsaugos” 
žurnalo vyr. redaktorius 
Eduardas Selelionis, pats ži
nomas poezijos knygomis. Jis 
priminė, jog medikų poezijos 
pavasariai prasidėjo Arioga
loje, vienos vietos medikės 
iniciatyva, o po to keliauja 
kasmet per kitas Lietuvos 
vietas — šiltai sutinkamas, 
nuoširdžiai palydimas. Šven
tė turi savo tradicijas: rajo
no, kuriame buvo anksčiau 
surengtas poezijos pavasaris, 
atstovai atneša šventės ugnį, 
nuo kurios uždegama simboli
nė lietuviška žvakė scenoje, 
ir “perduoda estafetę” sveiki
nimo adresu. Rokiškiečiams 
įteikė jį Utenos medikai.

Ir čia įvyko netikėtų, gra
žių, jaudinančių susitikimų. 
Skaito savo eilėraščius praži
lęs Kauno dėstytojas L. Nar
butas, priminęs klausyto
jams, jog jis į pasaulį atėjo 
kaip tik čia, prie Rokiškio. 
Naudodamasis proga, jog sa
lėje yra svečiai iš Amerikos, 
jis pasakoja, kad 1959 m. 
padėjęs JAV lietuvių turisti
nei ekskursijai susipažinti su 
Palangos kurortu. Toje gru
pėje buvo ir Rojus Mizara, 
tad vieną eilėraštį jis ir 
skiriąs pažangiems lietu
viams. Girdėtumėte, kokios 
audringos ovacijos kilo, kai 
jis, nulipęs nuo scenos, priėjo 
prie I. Mizarienės ir dovanojo 
jai savo eilėraštį! O po to 
jauna, graži N. Akmenės 
gydytoja Dalia Milukaitė dė
kojo “Laisvei”, kad jos eilė
raštį išspausdino laikraštis, ir 
taip pat padovanojo savo 
naują kūrinį. Tuo nesibaigė 
padėkos “Laisvės” laikraš
čiui — ir kiti medikai sakė 
nuoširdų ačiū, kad juos pa
gerbė JAV Lietuvių darbi
ninkų laikraštis. Iš tikro, 
kokie netikėti ir šviesūs būna 
susitikimai su mūsų tautie
čiais įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose!

0 po to dar klausėmės 
koncerto, kurį surengė Ro
kiškio medikai.

Nuoširdieji rokiškiečiai 
supažindina su rajonu

Taip ir prabėgo pirmoji 
viešnagės diena. Bet nuošir
dieji rokiškiečiai stengėsi kuo 
geriau supažindinti su savo 
rajonu, kur abu Amerikos 
lietuviai apsilankė pirmą sy
kį. Tad dar suskubome aplan
kyti Rokiškio darbininkų 
poilsio zoną. A. Bimba ją turi 
prisiminti iš 1974 metų vieš
nagės, kai vakarojome prie 
Sartų ežero. Jo miškingose 
pakrantėse pastatyti jaukūs 
žemės ūkio mašinų gamyklos 
nameliai, kur atostogų metu 
arba poilsio dienomis gyvena 
fabriko darbininkai. Nuosta
biai gražus ežeras, lyg sto
vinti upė, puikiai poilsiui pa
ruošta pakrantė sudaro iš 
tikro puikias sąlygas jėgoms 
atgauti. Greta — kitų Rokiš
kio įmonių poilsiavietės. Tie
sa, nuo Rokiškio iki Sartų 
gerokas kelio galas, reikia 
pravažiuoti Obelius, pasukti 
Kriaunų link (beje, prie šios 
vietovės — LKP CK pirmojo 
sekretoriaus P. Griškevičiaus 
gimtinė), bet juk gamyklos 
ne tik pastato darbininkams 
namus, o ir padeda atvykti, 
sudaro sąlygas poilsiui įsikur
ti.

Kitą dieną buvo progos 
susipažinti su viena iš Rokiš
kio įmonių — modernia sūrių 
gamykla, kuri, berods, pagal 
dydį yra antra respublikoje 
po Pasvalio. Panašiose išvy
kose teko matyti ne vieną 

šiuolaikinę periferijos įmonę, 
turiu pasakyti, jog ir rokiš- 
kiečių gamykla maloniai nu
teikia mechanizacijos gausu
mu, įrengimų modernumu. 
Gamyklos vadovai pateikė 
daug įdomių skaičių apie 
gamybą, apie žmones, bet 
neužsirašiau jų, tad bijau 
pasikliauti vien atmintimi. 
Dar noriu priminti, jog Ro
kiškio pramonės produkcija 
perkama daugelyje užsienio 
valstybių. Štai tau ir šiuolai
kinė periferija! Beje, Rokiš
kis jokiu būdu nėra vienas iš 
ypač industrinių Lietuvos ra
jonų.

Rokiškiečiai parodė gražiai 
įamžintas memorialines tary
binių partizanų kovų vietas — 
medžio skulptūras, kurias 
liaudies meistrai iš visos Lie
tuvos kūrė okupantų sude
gintam Miliūnų kaimui at
minti, įspūdingą paminklą 
partizanams netoli Vyžūnų 
ežero.

Vynuoges augina . . . 
Juodupėje

Kelias bėgo į šiauriausią 
rajono vietą — į Juodupę, 
žinomą “Nemuno” vilnonių 
audinių fabriku, kurio dėka ir 
išaugo miestelis. Fabrikas 
netrukus kitąmet, žada švęs
ti savo, berods, 75-metį. Ta
čiau buvo sekmadienis, fabri
ko apžiūrėti nebuvo numaty
ta (A. Bimba, prisimenu, ap
lankė ir jį), tad juodupiečiai iš 
karto nuvežė į savo poilsio 
zoną. Pušynėlyje sukurta tik
ra gyvoji liaudies meno eks
pozicija: poilsio nameliai, sta
lai, žaidimų aikštelės, užeigos 
pastatai. Kiek čia vietos liau
dies menininkų fantazijai: ir 
lyrizmo, ir humoro, ir pato- 
tumo. Štai didžiulė statinė, o 
jos viduje — stalai ir kėdės, 
viskas sąmojingai dekoruota, 
viskas iš medžio, net telefo
nas ant sienos — iš medžio 
išdrožta pelėda; laipteliai į tą 
statinę — bokalų pavidalo 
“grindinis”. Arba kitas name
lis — židiniai, skulptūromis 
išdekoruoti stalai, ant lan
gų — humoristiniai metalo 
“piešiniai”, primenantys, 
kaip blogai gali atsitikti, jei
gu svečias linksmybėse saiko 
nežinos (paskutinis iš tų pie
šinių: velnias išneša dūšią). 
Čia pat, netoliese, dainų 
švenčių ir koncertų estrada. 
Sunku ir atpasakoti visą tą 
išradingą, originalią poilsio 
vietą, belieka tik pasakyti, 
jog ji — ne vienintelė Lietu
voje, jog jų, vis kitokių, vis 
originalesnių, rasi dažname 
Lietuvos kampelyje. Pri- 
pr an tame, ir net nesirekla- 
muojame jais, nors iš tikro 
tai — savotiškas šiandieninio 
liaudies meno šedevras. O 
tai, jog — ir vėl! — būtent 
tarybiniais metais gilioje pe
riferijoje darbininkai susiku
ria ir jiems sukuriama tokia 
poilsio aplinka, pasako labai 
daug apie mūsų gyvenimo 
šviesiąsias galimybes. “Va
duotojų” “užjaučiami” lietu
viai apie tokias poilsio zonas, 
apie tokias sąlygas meninei 
išmonei ir nepagalvotų, jei 
būtų tokie vargšai, kokie 
vaizduojami. Tai gali daryti 
tik laimingi, laisvi, savimi 
pasitikintys žmonės.

O lyg paskutinis akcentas 
buvo kuklioms vaišėms padė
tos vynuogės. Gal ir nereikė
tų stebėtis, kad tai atsitiko 
birželio mėnesį, nors kol kas 
tokiu metu jų neimportuoja
me. Stebina kita: tai pačių 
juodupiečių išaugintos vy
nuogės! Ir saldžios juodosios, 
ir kiek dar rūgštokos geltono
sios. Iš vargo žmonės nepra
simanys vynuogių auginimu 
Lietuvos šiaurėje.

Prasmingai ir gražiai gyve
nama ir tame tolimame palat- 
vijės kampelyje, kur aplink 
tvyrojo Juodosios pelkės . . .

Palydi, kaip ir sutiko, 
prie rajono sienos

Man atrodo, kad jau visi 
pavargome nuo tokios gau
sios, glaustos dviejų dienų

VAIKUČIAI ELEKTRĖNUOSE

nariu
Vaikams čia skiriamas ypač didelis
Energetikų miesto keturiuose vaikų lopšeliuose-darželiuose 
jau krykščia vaikai, penktasis baigiamas statyti.

Visas energetikų miestas Elektrėnai gyvena ir dirba kaip 
didelė darni šeima. Čia deramai rūpinamasi kiekvienu jos 

suaugusiu ir naujagimiu. Elektrėnuose daug vaikų, 
ėmesys ir rūpestis.

Nuotraukoje: Elektrėnų vaikai turi įvairių žaidimo 
priemonių ir pramogų. M. Baranausko nuotr.

viešnagės programos. Nepa
prastai maloniai pavargome. 
Tad ir atsidainuoti grįžtant 
turbūt už visus metus teko — 
ko nepridaro smagi nuotaika! 
O ji lydėjo visą kelią. Palydė
jo mus mieli šeimininkai iki 
rajono sienos, tradicinės 
šampano taurės suskambėjo, 
kaip ir. pasitinkant, svečius. 
Gražų saulėtą sekmadienį 
skubėjome atgal į Vilnių, nes 
ten dar laukė kita programa: 
pas mane į svečius atėjo 
senas bičiulis Stasys Jokub- 
ka, kuris jau ruošėsi po 
dienos grįžti į Ameriką, o 
Ieva su Povilu irgi buvo 
sutarę pasimatymą Vilniuje. 
Ar pavargę grįžome? Žino
ma, ir labai. Bet juk to 
nuovargio ir nesijaučia, kai 
pasisvečiuoji pas gerus, 
brangius žmones. Ačiū jiems 
už viešnagę, už nuoširdų dė
mesį svečiams iš “Laisvės” 
redakcijos.

Pažvelk į savo žemės kelia— 
Tave per LIETUVĄ jis ves, 
Kurioj širdies tavos dalelė, 
Kaip ji pati dalis tavęs.

Jai reikalingos mūsų rankos, 
Šviesi ir mastanti galva— 
Per mūsų širdis 

kelias rangos,
Nes mes ir esam LIETUVA 
Su jos upeliais, kloniais, 

giriom,
Su jos gražia kalba, dainom, 
Su kankiniais jos didvyriai: , 
Su jos legendom amžinom 
Su jos piliakalniais 

ir padirviais, 
Su jos didinga praeitim 
Su josios lyrikos 

skambiausiais rimais— 
Šaukliais šviesiojon ateitin, 
Su Donelaičiu ir Maironiu, 
Kudirkos šaukiančiu varpu, 
Su Basanavičiaus svajonėm, 
Nerim, Antanu Miškiniu, 
Su Mieželaičio knygų tomais 
W. Marcinkevičiaus epu. 
Su josios kryžkelėm 

ir kryžiais
Bažnyčių bokštuos ir kapuos, 
Su drobių raštais, 

milo dryžiais
Žiedeliais švarko atlapuos. 
Su jos šiokiadieniais 

ir šventėm,
Ir jų tradicija gyva— 
Ir jei gyventi, tai gyventi 
Visa širdim su LIETUVA

Leonas Narbutas
Kaunas

PRANAS BASČIUS

PRIE MERKIO 
ItITAKU

Prie Versekos
Verčiąs verpetas, 
verčias ir seka 
kitą vėrpetą 
vasarPs metą. .. 
Pušys šešėlius 
upėn vis meta, 
bet ji nebijo, 
teka ir šneka:

palikęs, 
ės tykios. ..

ai savinas, 
bo blyksnį 
samanos.
skruzdėlę, 
paukštį, 

!Qs pūsteli

,,Perbriski Verseką 
lyg būtum tarsi ką 
brangaus ir švento 
ant kitą kranto 
laukti j 

kur eg 
Kur saūlės šypsnį 
tik ūglį 
kur žai 
temato 
Išvyski 
kylantį 
kai veji 
į svaigų aukštį. 
Išvyski viską: 
dirvas ir mišką, 
ir šviesą spindulį, 
ir žieac\ mindomą. 
Pažink iš lėto 
brastą ir sietuvą, 
kiekvieną pėdą 
ir visą Lietuvą“.

Verčias verpetai, 
verčias ir sukos, 
dingsta lyg metai 
ar paišąs rūkas. 
Rylas ir vakaras, 
vakaras... rytas. 
Dienos
naktys ir dienos...
— — — Eisiu prie upės, 
dangui pražydus, 
prisišienauti 
baltos mėnesienos.

ir naktys

Pajutau, kaip nyksta šešėliai 
Nuo tavo Širdies 
Teka saulė
Lyg aguonų žydėjimas 
Geriam stiprybės taurę abu 
Už pražilusius savo tėvus 
Už metus tuos prabėgusius.

Pajutau, šiltą mūsų žiemą 
Šerkšnas lelijomis žydi 
Širdis neledėja
Geriam stiprybės taurę abu 
Už vaikus, už namus
Už metus tuos prabėgusius.

Dalia MilukaiM
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KVĖDARNOS PRAEITIS
Kas nežino praeities, tas 

nesupranta dabarties. Kiek
vienas krislas iš praeities 
mums atveria kelius į naujus 
pažinimo horizontus. Už tai 
praeiti turime branginti, nu
pūsti nuo jos užmaršties dul
kes. Iš praeities mokomės. 
Remdamiesi praeityje su
kauptu patyrimu, geriau gali
me Įvertinti dabartį, surasti 
tiesesnius kelius į ateitį.

Tai supranta kiekvienas 
mokslininkas ir dėl to bet 
kokia žinutė, o dar jeigu ji 
niekur neskelbta, būna su 
malonumu sutikta.

Kiekvienas praeities krisle- 
lės įneša indėlį į kultūros 
lobyną. Tad pabandykime at
skleisti Kvėdarnos praeities 
nuotrupas, tinkamai jas įver
tinti. Tuo labiau, kad daug 
kas šiame darbe paminėtų 
faktų niekur nebuvo skelbtų, 
o kiti — išmėtyti senoje spau
doje ir daugeliui nežinomi, 
neprieinami.

Telšių kraštotyros muzie
jaus darbuotojas V. Valatka 
1974 metais kasinėjo greta 
Kvėdarnos Paragaudžio kai
me esantį kapinyną ir nusta
tė, kad čia devintame — 
dvyliktame mūsų eros amžiu
je buvo laidojami tikrieji že
maičiai. Tai rodo, kad tuo 
laiku Kvėdarnos apylinkės 
jau buvo apgyventos. Prie 
santakos dviejų upelių Kvė- 
dainalė ir Geniotas pilnai 
galėjo būti dabartinės Kvė
darnos (anksčiau vadinosi 
Kvėdarna — nuo upelio Kvė- 
dainalė pavadinimo) gyven
vietės užuomazga.

Iš Kryžiuočių kelių aprašy
mų į Laukuvos ir Medininkų 
žemes sužinome, kad, trauk
dami į Žemaitiją, kryžiuočiai 
kaip ofentyvą turėjo Genioto 
pilį, kurios stovėjimo vieta 
iki šiol dar nenustatyta. 0 
Genioto kaimas greta Kvė
darnos. .» .

» Vi . •

Iš istorijos šaltinių Žinome, 
kad Kvėdarnos pilį kryžiuo
čiai sudegino 1329 m.

Kvėdarnos piliakalnis ir 
šiandien puikuojasi Jūros 
upės krante už dviejų kilome
trų nuo Kvėdarnos padievai- 
čio kaime. Jeigu išvesime tri
kampį tarp minėtų trijų vie
tovių: Genioto, Paragaudžio 
ir Padievaičio (Kvėdarnos pi
liakalnio) dabartinė Kvėdar
na atsidurs trikampio centre.

Be to, dviejų upelių vanduo 
Kvėdarnalės ir Genioto maL 
šino gyventojų troškulį. Čia 
buvo patogi vieta gyvenvie
tės įkūrimui. Ir ji buvo įkur
ta. Kvėdarna minima istori
jos šaltiniuose XIV-XV am
žiais. Ji buvo kelių Šilutė — 
Laukuva, o toliau Medininkai 
(Varniai) ir Rietavos — Šilalė 
(toliau Tauragė) susikirtime. 
0 tai nulėmė jos augimą.

Penkioliktame amžiuje 
Kvėdarna priklausė Pajūrio 
valsčiui. Šešioliktame amžiu
je minimas Kvėdarnos dva
ras, miestelis ir valsčius. 
Šešiolikto šimtmečio pabai
goje dvaras priklausė Sapie
goms.

1631 m. Didysis Lietuvos 
kunigaikštis Zigmantas Nara 
Kvėdarnai suteikė savaitinio 
turgaus privilegiją. Tai rodo, 
kad miestelis buvo nemažas 
ir pagarsėjęs. 1569 m. (kitais 
duomenimis 1609 m.) Gusta
vas Vaina pastatė pirmąją 
medinę bažnyčią Kvėdarno
je. Aišku, prie bažnyčios 
augo ir miestelis. Tai bažny
čiai nusenus, antrą medinę 
bažnyčią su dviem bokštais 
pastatė Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštystės referentos 
Kvėdarnos seniūnas Domi
ninkas Valavičius 1703 m. 
Pagal 1821 m. bažnyčios in
ventorizacijos apyrašus len
kų kalba ši bažnyčia jau buvo 
reikalinga remonto. Vėliau ji 
buvo atremontuota ir prasto
vėjo iki 1914 m. kovo. Per 
karą ji sudegė. Buvo pasta
tyta laikina lentinė bažnyčia.

Dabartinė plytų bei akme

nų bažnyčia pastatyta kun. 
Jono Latvio iniciatyva iš pa
rapijiečių aukų bei talkų 1935 
m. Ją konsekravo vysk. V. 
Borisevičius 1940 m. Per 
antrąjį pasaulinį karą ir ši 
bažnyčia nudegė. Liko tik 
sienos. Vokiečių okupacijos 
metais ji buvo atstatyta.

Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Zigmantas III Vaza 
1609 m. (kai buvo pastatyta 
Kvėdarnos pirmoji bažnyčia) 
Kvėdarnos kunigų ir bažny
čios tarnų išlaikymui paskyrė 
tris valakus ir vieną margą 
žemės (valakas apie 20 hekta
rų, arba dešimtinių). Taip pat 
parapijiečiai kunigams išlai
kyti nuo kiekvieno kamino 
kasmet turėjo duoti po sietu- 
vę rugių bei miežių, po porinį 
vežimą malkų ir po šešis 
gražius pinigais.

Atkreipkite dėmesį: (’’nuo 
kiekvieno kamino” kad nerei
kėtų mokėti mokesčių bei 
duoti duoklės (ne vien Kvė
darnoje, bet ir kitose Lietu
vos vietose), žmonės pradėjo 
statyti gyvenamuosius na
mus be kaminų. Taip atsirado 
dūminės pirkios, kur dūmus 
per skylę lubose išleisdavo į 
viršų, o iš čia per plyšius 
išeidavo lauk.

Aukščiau minėta duoklė 
keitėsi: tai didėjo, tai mažėjo, 
atsižvelgiant į valstiečių pa
jamas. Badmečiais duoklės 
nebuvo imama. Nuo 1811 m. 
ji visai sumažėjo. Zigmanto 
Varos potvarkiu Visdžiaugų 
kaimas su šešiais kaminais, 
valdantis vienuolika valakų 
karališkos žemės privalėjo 
Kvėdarnos klebonui nuo šv. 
Jurgio (balandžio 23 d.) iki 
šv. Mykolo (rugsėjo 29 d.) 
atlikti lauko darbus: pavasa
rio sėją, šienavimą, derliaus 
valymą ir kt. kaimas privalė
jo duoti po 8 žmones per 
savaitę.“

• tf-ijti ' valaku' ir ‘ vieno 
margo žemės Kvėdarnos se
niūnijos (starastystės) reika
lams buvo paimta šešiolika 
margų ir keli prentai žemės 
(apie 8 hektarai). Be to, 
miestelio sklypininkai valdė 
dalį bažnyčios žemės. Vietos 
klebonas Šlegeris 1791 m. 
žemės atgavimo reikalu užve
dė bylą Raseinių pavieto 
(apskrities) žemės teisme su 
Stanislovu ir Kazimieru Ro- 
nikeriais, kurių vienas buvo 
starosta (seniūnas). Byla už
sitęsė. Klebono Stravinsko 
byla buvo pakartota 1805 m. 
Pagaliau 1816 m. teismas nu- 
sisprendė, kad Kvėdarnos 
bažnyčiai paliekama 36 de
šimtinės žemės (nepilni du 
valakai).

Iš Kvėdarnos klebono sėja
mų javų, jų derlingumo, lai
komų gyvulių galima spręsti 
apie XVIII a. galo XIX a. 
pradžios valstiečių sėjamos 
kultūros, laikomus gyvulius. 
Klebonas 36 dešimtinėse 
(hektaruose), žemės pasėda
vo 15 (penkiolika) pūrų žiem
kenčių javų, panašiai tiek pat 
miežių bei avižų. Derliaus 
gaudavo ketvirtą grūdą (iš 
vieno pūro — keturis, pras
tas derlingumas). Reik many
ti, kad valstiečių ūkiuose 
derlingumas buvo dar pras
tesnis, nes klebono žemę 
geriau prižiūrėdavo). Gauto 
derliaus vos užtekdavę kuni
gų, tarnų bei darbininkų 
maistui.

1821 m. bažnyčios invento
riuje pažymėta, kad tada kle
bonas laikė keturias melžia
mas karves, vieną trijų metų 
kiaulę ir du tiek pat amžiaus 
meitėlius, aštuonis metinius 
paršus, tris avis, penkias 
žąsis, tris antis, dešimtį viš
tų. Arklių matyt nelaikė, nes 
inventorizacijoj nepažymėta. 
Be to, nebuvo tikslo arklių 
laikyti nes Visdžiaugų kaimo 
valstiečiai turėjo atlikti visus 
klebono ūkio darbus.

Aštuonioliktame amžiuje 
Kvėdarnos bažnyčiai pamal
doms buvo suaukota “legaci

nių” pinigų 4553 tynfai lenkų 
valiuta. Po trečiojo Lietuvos- 
Lenkijos padalinimo 1795 m. 
Lietuva atiteko Rusijai. Mi
nėti pinigai buvo pervesti į 
rublius ir susidarė 801 rublis 
54 kap. Čia įdomu tai, kaip tie 
pinigai buvo vertinami: vieną 
rublį skaitė 5,68 tynfus. Nuo 
tų pinigų valstybės kasa kas
met klebonui išmokėdavo 
nuošimčius — 48 rublius 9 
kapeikas. Iš to sužinome, kad 
paskolintiems pinigams buvo 
mokama 6%.

Kaip matėme anksčiau, 
miestelio sklypininkai valdė 
dalį bažnyčios žemių. Už tai 
sklypininkai klebonui mokė
davo činšą (mokestį) viso 27 
rublius 60 kapeikų per me
tus.

1821 m. bažnyčios invento
rizacijoje pažymėta, kad kle
bono pajamų procentai už 
padėtus valstybės kason pini
gus 48 rubliai ir 9 kps. ir už 
žemę nuo sklypininkų 27 
rubliai 60 kps. sudarė 75 
rublius 69 kps. Tuos pinigus, 
pagal minėtą inventorizaciją, 
klebonas išleido taip: trobe
sių užlaikymas 15 rublių, 
dviem vikaram po 20 rublių, 
viso keturiasdešimt rublių, 
bažnytiniam vynui ir vaškui 
10 rublių, darbininkams už 
darbą 10 rublių 69 kps. Viso 
išlaidų 75 rubliai 69 kps.

Lietuvos Didžiosios kuni
gaikštystės žemių raštininkė 
Holška Voinytė 1619 m. mies
telyje paskyrė žemės sklypą 
parapijinei mokyklai ir špito
lei. Tam lėšų nebuvo paskirta 
ir tuo rūpintis nieko neįparei
gojo. Špitolė buvo pastatyta 
bažnyčios tarnams. Špitolėje 
karšo (gyveno) devyni sene
liai: du vyrai ir septynios 
moterys. Seneliai maitinosi iš 
geradarių aukų.

Špitolės — tai dabartinių 
ligoninių užuomazga. Pirmo
se špitolėse buvo patalpinami 
seneliai. Vėliau į jas pradėjo 
gabenti sergančiuosius, ir 
špitolės buvo pradėtos vadin
ti gydyklomis, ligoninėmis.

Kaip matome, jau daugiau 
kaip trys šimtai šešiasdešimt 
metų nuo pirmosios špitolės 
(gydymo įstaigos) Kvėdarno
je.

1761 metais Jonas Šimkevi- 
čius seneliams išlaikyti užra
šė 331 tynfą pinigų, nuo kurių 
kas trys metai Raseinių pa
vieto teisėjas R. Kondratas 
išmokėdavo nuošimčius.

Naują špitolę Kvėdarnoje 
pastatė klebonas Antanas Vi- 
limavičius 1803 m.; ji buvo 9 
sieksnių ilgio ir 6 sieksnių 
pločio. Joje buvo įkurta mo
kykla, kurią klebonas išlaikė 
savo lėšomis ir samdė moky
toją Stanislovą Soročinskį. O 
pirmoji pradinė mokykla įsi
steigė Kvėdarnoje 1790 me
tais.

1717 m. Kvėdarnos dvare 
ir miestelyje buvo 245 kie
mai. 1792 m. Lietuvos kuni
gaikštis Stanislovas Augus
tas Kvėdarnai suteikė Mag
deburgo teises. 1806 m. 
Kvėdarnos mokykloje mokėsi 
16 mokinių, iš kurių 10 val
stiečių vaikai.

1821 m. Kvėdarnoje buvo 
201 katalikas. Aišku, be jų 
buvo ir kitų tikybų žmonių. Iš 
viso tada Kvėdarnos parapi
joje (su Pajūralio ir Gudrėnų 
filijom ir veikiančia Paskar- 
biškių koplyčia) buvo 320 
kaminų su 3656 gyventojais. 
Reikia manyti, kad tie duo
menys liečia tik katalikus, 
nes toliau pažymėta invento
rizacijoj (minėtoj anksčiau), 
kad iš jų 2876 ėjo išpažinties, 
o 780 dar nėjo (matyt, buvo 
jauni). Parapijos plotas užė
mė 12 kvadratinių mylių.

Devynioliktajame amžiuje 
miestelyje vykdavo dideli 
turgūs ir prekymečiai. Jei 
1849 m. miestelyje tebuvo 
320 gyventojų, tai 1897 m. čia 
gyveno jau 1290 gyventojų. 
Kaip matome, miestelis spar
čiai augo.

1863 m. gegužės mėn. prie 
Kvėdarnos prisijungė S. Gro

“LAISVĖ”

so ir B. Dluskio vadovaujami 
sukilėlių būriai, kovoją prieš 
rusus. Prie Jūros upės jie su 
rusais susirėmė. Daug sukilė
lių žuvo. Jie palaidoti prie 
Žvėrio upelio netoli Pajūrio. 
Yra jiems atminti pastatytas 
memorialinis akmuo.

1882 m. Kvėdarnos vals
čiaus valstiečiai mėgino su
trukdyti dvaro ir kaimų že
mių atsiribojimo darbus, ku
rių metu valstiečių gamyklos, 
naudotos anksčiau, buvo kei
čiamos į blogesnes. Valstie
čiams numalšinti į Kvėdarną 
buvo atsiųstos dvi rusų karei
vių šimtinės.

1843, 1848, 1914 ir 1941 
metais miestelis sudegė. 
Kaip rašo savo “Užrašuose” 
B. Smigielskis, Kvėdarnoje 
apie devyniolikto amžiaus pu
sę “Didesnė pusė miestelio 
susideda iš žydų. Namai šiau
dais uždengti, gana geri, prie 
dviejų didžiausių gatvių.”

Kad Kvėdarna buvo garsi, 
liudija ir Kvėdarnos bažny
čiai Popiežiaus Pijaus VI1783 
m., Žemaičių vyskupų Stepo
no Giedraičio 1783 m., Juoza
po Giedraičio 1811 m. siųs
tieji raštai. Tik čia, kaip ir M. 
Valančiaus “Žemaičių vysku
pystėje” Kvėdarna vadinama 
Kveidana (Chweydany).

Dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą Kvėdarną vadino Kvė
darna, kuris yra tikrasis 
miestelio vardas, kilęs nuo 
upelio Kvedainalė pavadini
mo.

1883 m. balandžio 1 d. 
Kvėdarnoje atidaryta pašto 
stotis, priimanti ir išduodanti 
visokią koresponenciją.

1890-91 m. Kvėdarnoje vei
kė poliklinika ir akušerių 
punktas. Dar anksčiau, 1884 
m. Kvėdarnoje atidaryta 
vaistinė.

Apie 1883 m. Kvėdarnoje 
pradėjo veikti telegrafas. 
1891 m. Kvėdarnos valsčiuje 
buvo 49 parduotuvės, kurių 
apyvarta sieke^23,960 rb., o 
pelnas 8,750 rb? 1892-3 m. 
Kvėdarnoje dirbo felčeris. 
Tais pat metais Kvėdarnos 
pašte įsisteigė ir taupomoji 
kasa. 1894 m. čia dirbo 
gydytojas Jaunius.

1896 m. miestelį nusiaubė 
gaisras, padaręs 15,800 rb. 
nuostolių.

1872 m. Kvėdarnos mokyk
loje mokėsi 37 berniukai ir 2 
mergaitės, o 1877 m. mokėsi 
44 berniukai.

Kvėdarnos kapų koplyčia 
pastatyta 1820 m., o 1852 m. 
ją pašventino Žemaičių vys
kupas, pagarsėjęs rašytojas, 
didis žmonių švietėjas, blai
vybės skatintojas (o kaip 
dabar jis būtų reikalingas!) 
Motiejus Valančius. Koplyčią 
pastatė Sauslaukio dvarinin
kas Sitkus.

1906 m. Kvėdarnoje įsteig
ta vartotojų draugija. Tų pat 
metų rugsėjo 26 d. Kvėdar
noje surengta gyvulių paro
da, kurioje buvo 150 galvijų, 
iš kurių trečdalis premijuota. 
Premijoms skirta 140 rb. 
Tokios parodos buvo rengia
mos lietuvių šviesuolių tikslu 
ūkininkus paskatinti geres
nių gyvulių veislių auginimui.

1907 m. spalio 10 d. pradė
ta važinėti nauju vadinamu 
Makdonaldo (prancūzų mar
šalas Makdonaldas 1812 m. 
vedė prancūzus į Rusiją per 
Kvėdarną ir čia pastatė tiltą) 
tiltu per Jūrą tarp Kvėdar
nos ir Pajūralio. Daug metų 
čia tilto nebuvo. Veikė kel
tas. Pereito karo metu tiltas 
buvo susprogdintas, o apie 
1963 m. Jonušo vadovaujami 
kelininkai pastatė naują tiltą.

1911 m. birželio 29 d. 
Kvėdarnoje suvaidinta 
“Amerika pirty” ir Smalsčio- 
Smolskio komedija “Nutrū
ko”. Buvo šokami tautiniai 
šokiai, sugiedotas “Lietuvos 
himnas”, “Sveiki, broliai dai
nininkai” ir kitos dainos. 
Pelnas skirtas blaivybei pa
laikyti. Iniciatorius mokyto
jas Paliukaitis. Vaidino vieti
niai žmonės. 1907 m. liepos 1 

d. buvo suvaidinta. Žemaitės 
“Trys mylimos”. Šio renginio 
iniciatorė B. Kaulaitė. Po 
vaidinimo padainuota tauti
nių dainų, pašokta tautinių 
šokių. Šis renginys vyko pri
vačiame bute, o 1911 m. 
birželio 29 d. renginiai vyko 
klebono klojime (klojimo 
teatras!). 1913 įsteigta žemės 
ūkio draugija.

Spaudos draudimo laiku 
1864-1904 m. Lietuvą norėjo 
surusinti. Ir patį miestelio 
pavadinimą yra keitę į Kon- 
stantinovo. Žmonėse šis pa
vadinimas neprigijo. 1878 m. 
Kauno gubernijos žemėlapy
je' randame vietoves Kon- 
stantinovo Kvėdarna. Kai k^s 
negali išsiaiškinti, kodėl taip 
yra. O štai dėl ko. Greta 
Kvėdarnos miestelio yra 
Kvėdarnos kaimas, dabar 
žmonių vadinamas Miesto 
kaimu, t. y. miesto — Kvė
darnos kaimu. Tos abi vieto
vės buvo ir anksčiau. Miestelį 
surusino, padarė Konstanti- 
novo, o kaimą paliko senu 
Kvėdarnos pavadinimu. Kvė
darnos mokykloj tik nuo 1905 
m. skiriami lietuviai mokyto
jai, Anksčiau, spaudos drau
dimo laiku, dirbo rusai moky
tojai, kurie lietuviškai nemo
kėjo, ar truputį pramoko 
vietoj.

Tai tiek trumpai apie gra
žią Kvėdarnos praeitį.

. Kęstutis Balčiūnas
Kvėdarnos vaistinės 

vedėjas-kraštotyrininkas

Siaurės Europa 
prašo nesiginkluot

Stjordal, Norvegija. — Per 
tūkstantį jaunimo iš Suomi
jos, Švedijos ir Danijos čia 
dalyvavo simpoziume, kuria
me pasisakyta, kad šiaurės 
Europa būtų paskelbta laisva 
zona nuo atominių ginklų. 
Taip pat pareikštas susirūpi
nimas dėl tebetrunkančio 
ginklavimosi ir dėl JAV bei 
NATO planų Europoje dislo
kuoti vidutinio dydžio JAV 
branduolines raketas.

MOŠė vaikų 
kol užmušė!

Michael Walden

Hartford, Conn. — Gyveni
mo žiauriai pamokytas, Con
necticut Vaikų ir Jaunimo 
skyrius pradėjo tirti įvyku
sius, privedusius prie tragiš
kos aštuonerių metų berniu
ko Michael Walden mirties. 
Tasai šviesiaplaukis mėlyna
kis vaikutis mirė skaudžia 
mirtimi, savo motinos ir jos 
sugyventinio sumuštas. Poli
cijos pranešimu, tasai berniu
kas buvęs spardomas ir mu
šamas net keturias valandas, 
iki netekęs sąmonės ir susuk
tas į paklodę ir padėtas 
spintoje.

Paaiškėjo, jog tas berniu
kas anksčiau buvęs įsūnytas 
ir net šešerius metus gyve
nęs su viena šeima Connecti
cut valstijoje, bet vėliau tik
rajai motinai, Jolie Ness, rei
kalaujant, buvęs jai sugrąžin
tas. Dabar tik sužinota, jog 
ta Jolie Ness, 17 metų tapusi 
motina, jau 19-os metų būda
ma išsiskyrė su vyru ir nuėjo 
slidžiais keliais. Vertėsi pros
titucija, naudojo narkotikus. 
Dabar ji sėdi kalėjime su 
savo bendru, o valstijos so
cialinės tarnybos pareigūnai 
laužo galvas, kaip ateityje 
panašių tragedijų išvengti.

5-TAS PUSLAPIS

Nairobi mieste, Kenijoje, rugpjūčio viduryje daugiau kaip 
du tūkst. atstovių iš viso pasaulio susirinks apsvarstyti 
saulės energijos panaudojimo žmonijos gerovei, šioje 
Jungt. Tautų nuotraukoje vaizduojama indė, verdanti 
ryžius ant solarinės viryklės.

Jonas Šiožinys "Žydi vyšnia"

Neviliok, savoj padangėj fu palik mane, — 
Taip gražiai įsižydėjo prie namų vyšnia.

• i •

Tolimų šalių stebuklų man nereikia, ne, —- 
Taip gražiai įsižydėjo prie namų vyšnia.

Sukaliau kieme suoliukų, liki pas mane, •—• 
Taip gražiai įsižydėjo prie namų vyšnia.

RŪSTYBĖS LIEPSNA

Neviliok manęs j kelių, neviliok, o ne, - 
Taip gražiai įsižydėjo prie namų vyšnia.

Pastaruoju metu Didžiau
sius Anglijos miestus sukrėtė 
stichiški jaunimo veiksmai. 
Londono, Manchesterio ir Li- 
verpoolio miestuose vyksta 
policijos ir jaunųjų anglų, 
tamsiaodžių ir baltųjų susirė
mimai. Liepsnoja gaisrai, 
miestų gatvėse atsiranda* ba
rikados, kurias šturmuoja po
licijos būriai. Slopindama 
“riaušes”, Anglijos valdžia 
plačiai naudoja patyrimą, su
kauptą baudžiamosiose ope
racijose Olsteryje.

Didžiosios Britanijos istori
joje dar nebuvo tokio masto 
piliečių riaušių. Daugelis An
glijos apžvalgininkų lygina 
dabartinius audringus įvy
kius Britų salose su negrų 
sukilimais Jungtinėse Ameri
kos Valstijose.

Kaip ir ten, Anglijoje jau
nimo veiksmų priežastis -yra 
metai po metų didėjąs jo 
pasipiktinimas rasizmu, 
skurdu, nedarbu, valdžios 
abejingumu ir policijos žiau
rumu, niūriomis ateities per
spektyvomis visuomene, ig
noruojančia šalies “atstumto
sios” jaunosios kartos likimą.

Kaip pažymėjo leiboristų 
partijos lyderis, kruvinų 
riaušių Anglijoje priežastis 
yra nepakeliamos socialinės 
ekonominės sąlygos, pir
miausia — masinis nedarbas. 
Pavyzdžiui, Liverpoolyje 
maždaug 40 procentų imi
grantų neturi darbo.

Anglijos laikraštis “Daily 
Mail” taip aprašo sąlygas, 
kuriomis gy vena žmonės gete 
“spalvotiesiems” Liverpooly
je, kur vyksta ypač įnirtingi 
susirėmimai: “Ten, kur turi 
stovėti gyvenamieji namai, 

matyti skardos lakštais ap
dengtos visiškai netinkamos 
gyventi landynės, tamsiao
džiai jaunuoliai niekada netu
rėjo lygių galimybių gauti 
darbą, o juodaodžių sutuokti
nių poros—butą”.

Nevilties sprogimas Angli
jos miestuose neatsitiktinai 
įvyko valdant konservatorių 
partijai. Nuolat mažindama 
valstybinius asignavimus so
cialinėms programoms ir eko
nomikos reikalams ir tuo pat 
metu didindama karines išlai
das, torių vyriausybė smar
kiai sukomplikavo ekonomi
nes, finansines ir socialines 
šalies problemas. Bedarbių 
armija išaugo beveik iki 2.7 
milijono žmonių, iš kurių 
maždaug milijoną sudaro jau
nuoliai iki 24 metų amžiaus. 
Sunkiausioje padėtyje atsi
dūrė mažiausiai aprūpinti gy
ventojų sluoksniai, pirmiau
sia — žmonės, kilę iš AzijoSk 
Afrikos ir Lotynų Amerikos 
šalių, buvusiu Anglijos kolo
nijų. Šią padėtį daugeliš An
glijos apžvalgininkų vadina 
“nacionaline gėda”.

Konservatoriai nesiruošia 
daryti reikiamų išvadų iš 
pastarųjų įvykių. Ministrė 
pirmininkė M. Thatcher pa
reiškė, kad vyriausybė keti
na toliau laikytis savo ekono
minio kurso. Kartu ji grasino 
represijomis jaunimo veiks
mų dalyviams, pavadinusi 
juos “neatsakingais elemen
tais”. Kai kurie konservato
riai — parlamento nariai 
siūlo mesti prieš jaunimą 
armiją. Taigi Anglijos laukia 
nauji sukrėtimai.

IvAblanuuiskas
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TARYBŲ LIETUVOS SVEČIAI

„TOLIAU KOVOSIME UŽ TAIKA IR PAŽANGA“
Mūsų respublikoje vlefil JAV pažangiųjų lietuvių veikėja, 

žinoma publicistė, ,„Laisvės" laikraščio redaktorė Ieva MIZARIE- 
N'E. JI maloniai sutiko pasidalyti savo viešnagės Įspūdžiais ir 
atsakyti j keletu klausimų.

Jūsų gyvenimas jau pusę 
šimtmečio susijęs su Niujor
ke leidžiamu laikraščiu „Lais
vė". Šiemet „Laisvė" žymėjo 
savo 70-metj. Kaip minėjo 
šių sukaktį pažangiečiai?

JAV pažangiųjų lietuvių 
darbininkiškosios „Laisvės" 
70-mečio jubiliejus buvo gra
žiai pažymėtas daugelyje 
Amerikos miestų, kur gyve
na musų skaitytojai bei rė
mėjai. Siios šventes atgarsiai 
vilnija ir per Tarybų Lietu
vą-

Mes eitame labai dėkingi 
Lietuvos žmonėms ir organi
zacijoms už atsiųstus sveiki
nimus, už respublikos visuo
menes atstovų delegacijos 
atvykimą j musų šventę. Jau 
vien tai musų minėjimą pa
darė tikrai garbingu įvykiu. 
Amerikos laikraščiai palan
kiai atsiliepe apie atvyku
sius Tarybų Lietuvos meni
ninkus solistę A. Stasiū
naitę, smuikininką R. Kati
lių, pianistą P. Stravinską.

Aišku, ir kituose Ameri
kos miestuose pažangiečių 
kolonijos minėjo ir mini 
„Laisvės" sukaktį — tegul ir 
kukliau, be garbingų svečių 
iš Lietuvos.

Jūs užsiminėte apie „Lais
vės" pagerbimą Tarybų Lie
tuvoje. Ir savo viešnagės me
tu, Žinome, dalyvavote ne 
viename tokiame renginy
je. ..

Su „Vilnies" laikraščio vy
riausiuoju redaktoriumi S. 
Jokubka, „Laisves" bendro
vės direktorių tarybos pir

Telegrama
LIETUVOJE VIEŠĖJO 
KANADOS KOMUNISTAI

TSKP CK kvietimu į Tary
bų Sąjungą atvykusi Kana
dos Komunistų Partijos par
tinių darbuotojų delegacija, 
vadovaujama Kanados Ko
munistų Partijos Centro Ko
miteto nario Herve Fuyet, 
lankėsi Lietuvoje.

Svečius priėmė Lietuvos 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto sekretorius Vytau
tas Astrauskas. Jis papasa
kojo apie Lietuvos Komunis
tų didvyrišką kovą už Tarybų 
valdžios atkūrimą, Lietuvos 
laimėjimus broliškoje tarybi
nių tautų šeimoje, supažindi
no su partinių organizacijų 
darbo formomis ir metodais 
vykdant TSKP dvidešimt 
šeštojo ir Lietuvos KP aštuo
nioliktojo suvažiavimų nuta
rimus.

Delegacijos vadovas Herve 
Fuyet karštai padėkojo Lie
tuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetui už galimy
bę susipažinti su Tarybų 
Lietuva, su partinių organi
zacijų darbo patyrimu. Jis 
papasakojo apie Kanados Ko
munistų kovą už darbininkų 
klasės socialines teises, už 
taiką ir tarptautintio įtempi
mo mažinimą.

Svečiai susipažino su Vil
niaus, Kauno, Druskininkų 
įžymybėmis, apžiūrėjo nau
juosius rajonus, lankėsi dar
bo žmonių kolektyvuose.
SU JUOZU PAUKŠTELIU 
ATSISVEIKINUS

Liepos 20 dieną, eidamas 
aštuoniasdešimt trečiuosius 
metus, mirė Lietuvos TSR 
liaudies rašytojas, LTSR val
stybinės premijos laureatas 
Juozas Paukštelis. Lietuvių 
literatūra neteko talentingo 
žodžio meistro, savo kūri
niuose giliai meniškai atsklei
dusio liaudies gyvenimą, sa
koma spaudoje paskelbta ne
krologe.

Juozas Paukštelis rašyti 
pradėjo dar būdamas moks
leiviu, tačiau aktyviau šiam 
darbui atsidėjo universitete. 
1928 metais jis išleido apsa- 

mininku P. Venta buvome 
net keliuose respublikos 
miestuose. Visur.buvom pri
imti kuo gražiausiai. Ta Lie
tuvos žmonių meile visada 
įkvepia mane tęsti mūsų ne
lengvą, bet reikalingą darbą 
Amerikoje.

Pažangiųjų išeivių laikraš
čio „Laisvė" ir lietuvių tau
tos likimai bei darbai glau
džiai susipynę —• juos vieni
ja bendri idealai, siekiai. 
„Laisvės" laikraštis visada 
— lietuvių tautos kovoje 
prieš smetoninę diktatūrą, 
lemtingose grumtynėse su 
hitleriniu fašizmu, taikaus 
darbo fronte — buvo kartu 
su gimtojo krašto liaudimi, 
visa daugianacionaline tary
bine šeima.

Tą įprasmina „Laisvės" vy
riausiojo redaktoriaus A. 
Bimbos apdovanojimas Tautų 
draugystės ordinu. Šis apdo
vanojimas jam įteiktas už 
draugiškų ryšių tarp TSRS ir 
JAV tautų stiprinimą. Tą 
garbingą apdovanojimą A. 
Bimba laiko ne vien jo as
meniniu, bet ir viso „Lais
vės" nueito kelio įvertinimu. 
A. Bimba, nepaisydamas ne
galavimu po pernai patirtos 
autokatastrofos, toliau rūpi
nasi laikraščio leidimo rei
kalais, rašo jam. Žinoma, 
dabar didesnė laikraščio rū
pesčių našta gula ant mano, 
„Laisvės" bendrovės direkto
rių tarybos pirmininko P. 
Ventos, laikraščio bendra
darbių pečių.

Jūs Tarybų Lietuvoje vie
šite jau dvyliktą kartą. Ar

iš Lietuvos
kymų rinkinį “Vidurnakčių 
Balade”, o po trejų metų 
pasirodė pirmasis jo romanas 
“Našlės Vaikas”. Lietuvių 
klasikinės prozos savybės 
ryškiai atsiskleidė romane 
“Kaimynai”, parodžiusiame 
tikrąją rašytojo talento bran
dą. Juozo Paukštelio kūrybo
je įsivyravo Lietuvos kaimo 
tema, kuriai jis liko ištikimas 
visą gyvenimą. Pokario me
tais atsidėjęs aktyviam lite
ratūriniam darbui, jis išleido 
romaną “Jaunystė”, kuris ta
po rašytojo reikšmingiausio 
kūrybinio darbo — trilogijos 
“Jaunystė”, “Netekėk, saule
le” ir “Čia mūsų namai” 
pradžia.

Šiuose kūriniuose rašytojas 
sukūrė epiškai plačią lietuvių 
valstietijos sąmonėjimo, jos 
kelio į socializmą panoramą. 
Už romanų trilogiją 1969 
metais rašytojui buvo paskir
ta LTSR valstybinė premija.

Juozas Paukštelis aktyviai 
dirbo iki paskutinės savo 
gyvenimo dienos. Išleido pri
siminimų knygą apie jo pažin
tus žymius žmones, daug 
triūso įdėjo ruošdamas spau
dai savo “Raštus”. Geriau
sieji jo kūriniai išversti į 
rusų, kitų broliškųjų tarybi
nių tautų ir užsienio kalbas.

Jo nuopelnai literatūrai ir 
kultūrai įvertinti valstybi
niais apdovanojimais, jam su
teikti Lietuvos TSR nusipel
niusio meno veikėjo ir Lietu
vos TSR liaudies rašytojo 
vardai.

Jono Paukštelio laidotuvės 
įvyko Antakalnio kapinėse. 
Prie kapo duobės gedulo 
mitinge kalbėjo Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungos val
dybos pirmininkas poetas Al
fonsas Maldonis, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos na
rys korespondentas, filologi
jos daktaras Jonas Lankutis, 
Kėdainių pirmosios vidurinės 
mokyklos direktorė Stasė 
Laurinaitienė, Lietuvos TSR 
liaudies rašytojas Juozas Bal
tušis. V. Petkevičienė 

pastebite kokhj pasikeitimų 
respublikos veide?

Kartais atrodo, kad akys 
apgaudinėja. Panevėžys tiek 
pasikeitęs, kad sunku būtų 
jį atpažinti žmogui, ten bu
vusiam prieš 5—6 metus. Ro
kiškyje teko būti 1929 me
tais. Aišku, tada mačiau kai
melį, o dabar — puikiausią 
miestą.

Prieš akis — dar kelionė į 
mieląją Dzūkiją, prie mano 
vyro Rojaus Mizaros kapo. 
Rojus buvo „Laisvės" vyriau
siasis redaktorius 34 metus, 
rūpinosi ja dieną ir naktį. 
Jis ir mane prikalbino tal
kinti laikraščiui. Visas mū
sų gyvenimas sukosi apie 
„Laisvę", viskas buvo pa
švęsta pažangiam judėjimui.

Kokios sąlygos, galimybės 
pažangiam judėjimui Šiandie- 
nlnėje Amerikoje?

Galiu pasakyti sunkios. 
Naujosios JAV administraci
jos posūkis į neregėtą gink
lavimąsi atsiliepia visoms 
gyvenimo sferoms. Reakcin
gosios išeivijos laikraščiai 
palaiko tą kryptį. Naciona
listinė spauda, kaip ir anks
čiau, šmeižia Lietuvą. Mums, 
„Laisvei", „Vilniai", tenka 
atsikirsti, rašyti tiesos žodį 
apie Tarybų Lietuvą, Tarybų 
šalį.

Kaip visi tarybiniai žmo
nės trokšta taikos, taip ir 
mes — pažangieji JAV lie
tuviai, visa pažangioji JAV 
visuomenė.

Amerikos pažangiečiai ne
ketina sudėti rankų. Mes, 
visi susipratę darbo žmones, 
toliau kovosim prieš išnau
dojimą, už taiką ir pažangą. 
Tikiu — mes nugalėsime.

Kalbėjosi Algis KUSTA

Sėkmingas šių metų koncertinis sezonas Lietuvos TSR 
nusipelniusiam kolektyvui, respublikinės V. Lenino komjau
nimo premijos laureatui berniukų ir jaunuolių chorui “Ąžuo
liukas”. Tarptautiniame chorų konkurse Bulgarijos mieste 
Varnoje, kuriame dalyvavo kolektyvai iš dešimties valsty
bių, iškovoti aukso ir sidabro medaliai.

Choro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas Vytautas 
Miškinis svarbiausiu savo uždaviniu laiko supažindinti 
berniukus su muzikos pasauliu, atskleisti jo turtus, ugdyti 
meninį skonį, formuoti pasaulėžiūrą, išauklėti dainininkus 
dorais piliečiais, mylinčiais savo Tėvynę.

T. Žebrausko nuotr.

NEW YORK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

J onas Karpavičius
MIRĖ

1980 m. rugpjūčio 3 d.
Jis išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, palikdamas mus 

visiems laikams. Mes pasilikę su lindėsiu,

OLGA —duktė ir jos vyras CHARLES
EDWARD-sūnus
RONALD — anūkas ir jo žmona GERRY

Jungtinės Tautos. — Čia 
kursuoja gandai, kad, jei 
Valstybės sekretorius Haig 
šiemet pasitrauktų iš savo 
pareigų, jo postas tektų da
bartinei JAV ambasadorei 
Jeane J. Kirkpatrick. Ji būtų 
pirmoji moteris tokiame pos
te. Dabar ji yra vienintelė 
moteris prez. Reagano kabi
nete.

New York. —- Spauda rašo, 
kad oficialiai paskirtieji psi
chiatrai nustatė, jog John 
Hinckley, pasikėsintojas 
prieš prez. Reaganą, atenta
to metu buvę^ sveiko proto. 
Kartu keliamas klausimas dėl 
Amerikos teisingumo įstaigų 
neveiklumo. Pavyzdžiu stato
mas Italijos teismas, kuris 
skubiai susidorojęs su pasikė- 
sintoju prieš popiežių.

New York. — Vietos spau
da ir TV plačiai aprašė miesto 
mero Ed Koch nelaimingą 
atsitikima, kai, vakarieniau
damas su savo bendradar
biais, jis užspringo. Tik skubi 
jo draugo David Margolis 
reakcija, panaudojant taip 
vadinama Heimlich būdų 
abiem rankom suduoti į pilvą, 
merą išgelbėjo nuo staigios 
mirties.

Jeruzalė. — Prez. Reagano 
specialus pasiuntinys Habib 
paskelbė, kad Izraelis ir pa
lestiniečiai sutiko nutraukti 
karo veiksmus Libano pasie
nyje. Paliaubos prasidėjo lie
pos 24 d. Prie paliaubų kvietė 
ir Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba.

Džiugi žinia
Kazimięras Milenkevičius, 

išbuvęs ligoninėje 50 dienų, 
šią savaitę grįžo į namus. Jį 
prižiūrės mylimoji dukrelė 
Eldana Imilkowski.

Linkime mūsų draugui, 
“Laisvės” skaitytojui ir' rė
mėjui greit sustiprėti. / IM

St. Petersburg, Fla.
Gegužės 30 Lietuvių Pilie

čių salėje paminėtos Walterio 
Žuko mirties metinės.

Adelė Pakalniškienė pakal
bėjo apie W. Žuko gyvenimą 
ir veiklą. Walteris Žukas 
buvo talentingas muzikas ir 
kompozitorius, mokė ir vado
vavo pažangiųjų lietuvių cho
rams.

Minėjime solistai ir Dainos 
Mylėtojų choras padainavo 
Walterio Žuko kūrinius. Va
dovavo Helena Janulytė.
IŠ KLUBO VEIKLOS

Birželio 6 klubiečiai savoje 
salėje posėdžiavo mėnesi
niam susirinkime.

Posėdį pravedė klubo prez. 
Valys Bunkus. Klubo valdyba 
bei renginių komisija pa
teikė raportus. V. Bunkus 
pranešė, kad gegužės mėnesį 
klubo renginiai buvo sėkmin
gi taip pat pranešė, kad 
sutvarkyti būtini salės reika
lai. Kol kas viskas tvarkoje. 
Visiems padėkojo už prisidė
jimą darbu.

Taip pat pateikė pranešimą 
iš direktorių posėdžio. Direk
toriai siūlo, kad klubas būtų 
uždarytas liepos ir rugpjūčio 
mėnesiais, nes dirbantiems 
prie įvairių darbų reikia pail
sėti. Susirinkimas pasiūlymą 
užgyrė.

Vėliau buvo pietūs, dainų 
programą ir šokiai iki vėlaus 
vakaro.

Birželio 13 Lietuvių Piliečių 
salėje įvyko LLD 45 kuopos 
mėnesinis susirinkimas.

Jį pradėjo kp. pirmininkas 
Stasys Kuzmickas. Toliau su
sirinkimui vadovavo Adelė 
Pakalniškienė. Kuopos val
dyba bei renginių komisija 
pateikė raportus. Kp. pirm. 
Stasys Kuzmickas pabrėžė, 
kad kuopos veikla gyva: ge
gužės mėnesį kuopos rengi
niai buvo sėkmingi.

Svarbu pabrėžti, kad š. m. 
gegužės mėnesio pradžioje 
St. Petersburge viešėjo žur
nalistas Vilniaus “Tiesos” re
daktorius Albertas Laurin- 
čiukas. Jis įrašytas St. 
Petersburgo LLD-jos 45 kuo
pą garbės nariu. Mūsų kuopa 
dar vienu nariu padaugėjo.

Išrinkti mūsų spaudos vaji- 
ninkai: “Laisvės” Povilas 
Alekna, “Vilnies” Julė An
driulienė.

Susirinkimas nutarė, kad 
klubas per du mėnesius lie
pos ir rugpjūčio bus uždary
tas.

Veikimas prasidės pradžio
je rugsėjo mėnesio (po Labor 
Day).

Susirinkimą pabaigus šei
mininkės visus pavaišino ska
niais pietumis. Po pietų įvyko 
dainų programa. Vadovavo 
Helena Janulytė.

Birželio 24 Lietuvių Piliečių 
salėje Dainos Mylėtojų cho
ras buvo suruošęs dainų sezo
no užbaigimą su vaišėmis. 
Choristė — dabartinė mūsų 
renginių pirmoji šeimininkė 
Violet Kuzmickienė su pagel- 
bininkėmis pagamino skanių 
valgių.

Į choro pabaigtuves buvo 
pakviesti choro rėmėjai, ku
rie visuomet prisideda finan
sais Chorą palaikyti. Šiame 
pobūvyje suaukota $120. 
Choro vardu visiems širdin
gas ačiū.

Po vaišių choristai ir sve
čiai išsiskirstė geroje nuotai
koje, viens kitam palinkėjo 
gerų atostogų.

Choro pirmos pamokos 
įvyks rugsėjo 4 d. klubo 
salėje. Prašom visus susi
rinkti. V. Bunkienė

Vinco Paulausko paskutinis laiškas
Gavome laišką iš Anne 

Zaranka (Paulauskaitės), ku
ri sako kad tėvelis prieš mirtį 
jai padiktavo sekamus žo
džius: i

Brangūs draugai:
Čia rasite įdėtą sumą pini

gų ($1,000) “Laisvei” — tai 
mano auka, kad gyvuotumėt 
ir neštumėt žmonėms apšvie- 
tą dar per daugelį metų.

Aš nuo Naujųjų Metų pra
dėjau jaustis, kad mano gy
venimas eina prie pabaigos. 
Jei numirčiau dabar, ar vė
liau, norėčiau, kad kas nors iš 
“Laisvės” redakcijos atvyktų 
į mano šermenis ir pasakytų 
žodį-kitą atsisveikinimui.

Čia taipgi rasite sumą pini
gų ($500), tai už prenumera
tas, kurias aš esu užsakęs į 
Lietuvą. Tikiu, kad galėsite 
siuntinėti dar nors tris me
tus.

Dėkoju jums už viską ir 
linkiu, kad “Laisvė” ilgai gy
vuotų. Vincas Paulauskas

Nuo redakcijos: Gaila, kad 
kaip tik tuo laiku nebuvo kam 
nuvykti į mielo draugo laido
tuves.

Mūsų giliausia užuojauta 
likusiems draugo Paulausko 
giminėms.

ABOUT WILLIAM 
PAULAUSKAS —

[Rašo dukra Anne Zaranka]
He was born March 29, 

1893 in the village Gričaičiai, 
Post Office Ylakiai, Skuodas 
Region, Lithuania. His fath
er’s name was Dominic Pau
lauskas and his mother’s

BRIEFS
It was in The New York 

Times last week that the 
Federal Government sought 
to revoke the citizenship of a 
Clifton man who is accused of 
participating in the murders 
of 2,100 unarmed civilians in 
his native Lithuania during 
World War II.

The Government charged 
in Federal District Court in 
Newark that the man, 65- 
year-old Juozas Kungys, had 
falsified information in his 
visa and citizenship applica
tions to conceal his participa
tion with German forces in 
the firing squad murders of 
2,000 Jews near the village of 
Kėdainiai around August 
1941. He also participated in 
the killing of over 100 un
armed civilians near Baben- 
ces, Lithuania.* * *

The House endorsed the 
Reagan Administrations mi
litary buildup program July 
16th by approving a $136 
billion military authorization 
bill for the fiscal year 1982, 
making it the costliest milita
ry measure in the nation’s 
history. * * *

Trade unionists and envir
onmentalists from Illinois 
joined together in Washing
ton, D. C. in the fifth in a 
series of “Victims Vigils” to 
protest Reagan Administra
tion attacks on the Occupa
tional Safety and Health Act 
and proposals to weaken the 
Clean Air Act. 

* * *
They say his outspoken 

demands for racial equality 
have made Bishop Desmond 
Tutu, the general secretary 
of the South African Council 
of Churches, a hero to those 
opposed to his country's 
apartheid policies. As a re
sult of his prominent opposi
tion to apartheid, the Bishop 
has been denied a passport to 
receive a $100,000 Onassis 
Award in recognition of his 
“unflinching courage to in 
expressing the demand for an 
equal and peaceful coexis
tence between whites and 
blacks in South Africa.* ♦ ♦ 

name was Uršula Stapinskai- 
tė-Pauiauskas. His father 
had a small farm in the same 
village. He worked for his 
father until 1914 when on 
June 16 he immigrated to the 
United States of America,
still a single man.

On January 12, 1919 he 
was married to Mary Lažau- 
nikaitė with whom he lived at 
228 Clark Place, Elizabeth, 
New Jersey until February 
18, I960 at which time she 
died and he became a widow

naturalized citizen of

coming to the United 
he first obtained em-

there until 1919. 
hat, he worked for 
Acetelene Co. until

er.
On April 24, 1937 he be

came a
the United States.

After
States, 
ploymeht at the Singer Ma
nufacturing Company and 
worked 
After t 
Oxweld 
1935. From 1935 until appro
ximately 1955, he was sickly 
and in poor health. At that 
time, he conducted business 
from his home under the 
name Liberty Tool Works. 
He retired in 1958. He was by 
trade a machinist.

Therę are two sisters-in- 
law in j Lithuania, Valeria 
Paulauskas and Petronella 
Paulauskas, plus a brother 
Augustinas, and many nieces 
and nephews.

He was 88 years old when 
he died, 
Road, G
He lived with his daughter 
Mrs. Adelle Dapkus, son-in- 
law and (grandson.

at home, Woodland 
reen Village, N. J.

al Dwight Eisenhow- 
eme Allied Comman- 
ng World War II, and

Gener 
er, SupF 
der duri 
later on President of the

before the American 
of Newspaper Edi

United ptates, said on April 
16,1953 
Society 
tors:

“Every gun that is made, 
every warship launched, 
every rocket fired signifies in 
the final sense, a theft from 
those who hunger and are not 
fed, those who are cold and 
are not cĮothed. This world in 
arms is not spending money 
alone. It is spending the
sweat of its laborers, the
genius of its scientists, the
hopes of its children . . . This 
is not a way of life at all in 
any truę sense. Under the 
cloud of war, it is humanity 
hanging on a cross of iron."

After his term of office, 
President Eisenhower, in his 
farewell address warned: 
“Americans must always be 
on guarc 
of unwarranted influence, 
whether 
by the 
Complex 
tential fo
misplaced power.

♦ ♦

address warned:

against acquisition

sought or unsought
Military-Industrial 

. which has the po- 
c a disastrous rise of

♦

in New York, Mon-

Irene Saes Conde of Vene
zuela wąs picked as Miss 
Universe
day night, July 20. The 
pageant
nations.

was beamed to 55

Miss Conde, 19, an engi
neering student is a daughter 
of a retired merchant. Use

Miss Venezuela, 
Irene Saez Conde




