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KRISLAI
“Aušros” poveikis 
Netolima praeitis 
Pseudo-pogrindis . . . 
Styrono vaizduotė

R. BARANIKAS
Mažoji lietuviškoji tarybi

nė enciklopedija taip apibū
dina “Aušrą”, kuri lietuvių 
tautos istorijoje žinomas 
kaip pirmas lietuviškas laik
raštis:

“Buržuazinis visuomeninis- 
politinis ir literatūrinis žur
nalas, ėjęs 1883-86 Ragainėje 
ir Tilžėje. Pasirodė 40 nr. 29 
sąs. Redaktoriais buvo J. 
Basanavičius, J. Šliūpas, J. 
Mikšas, M. Jankus, J. An
dziulaitis. Caro valdžiai 
draudžiant spausdinti liet, 
leidinius lot. rašmenimis, 
“A.” buvo spausdinama R. 
Prūsijoje, gabenama per sie
ną ir platinama Lietuvoje 
nelegaliai.”

Nors tarybinė enciklopedi
ja apibudina “Aušrą” kaip 
buržuazinį organą, ji taipgi 
nurodo, kad tas ankstyvas 
lietuviškas laikraštis atspin
dėjo ir pažangias tendenci
jas. Enciklopedija sako apie 
“Aušrą”:

“Eidama tuo metu, kai 
Lietuvoje plačiai vystėsi 
liaudies masių judėjimas 
prieš dvarininkus ir feodaliz
mo liekanas, prieš carinę 
nacionalinę ir apskritai polit. 
priesapudą, “Aušra” tam 
tikru laipsniu atspindėjo tą 
judėjimą.”

Šiemet sukanka šimtas 
metų nuo “Aušros” gimimo. 
Prieškarinėje Lietuvoje 
“Aušros” rolė buvo begalini- 
niai romantizuota, o dabarti
nėje socialistinėje Lietuvoje 
“Aušros” rolė analizuojama 
su tam tikru kritišku-sim- 
patišku požvilgiu. Kaip ne
būtų, tai svarbi data lietuvių 
raštijos istorijoje.

Lietuvos spaudoje dabar 
vis labiau analizuojama ne
tolimoji praeitis: jauni istori
kai kruopščiai gvildena neto
limos praeities įvykius. To
kios Lietuvos gyvenimo fa
zės, kaip pakaitos po Pirmo
jo pasaulinio karo, konfliktai 
su šlėktiška Lenkija, Klaipė
dos sukilimas, fašizmo atėji
mas prie galios po Smetonos 
Voldemaro surengto per- 
smo ir 1.1, vis labiau tyri
nėjamos. Bet dar daugiau ra
šoma apie tai, ką nešė Lietu
vai Antrasis pasaulinis karas. 
Daug rašoma apie nacinę 
okupaciją, apie įvairių lietu
viškų politinių srovių vaid
menį tuo sunkiu laikotar
piu ... .

Man ypatingai buvo įdomu 
skaityti kelių istorikų pažiū
ras į buržuazinių nacionalistų 
role naciams valdant Lietu
vą. Analizas realistinis ir 
Amerikos lietuviai iš jo gali 
daug pasimokinti. Iš vienos 
pusės tie lietuviški naciona
listai pamatiniai pritarė oku
pacijai ir dėjo viltis į Reicho 
pergalės viltį—jie tikėjosi 
surasią sau vietos “Naujosios 
Europos” schemoje. Iš kitos 
pusės jie sutvėrė kaip ir 
“pogrindį”,—leido pusiau-le- 
galius arba nelegalius laik
raščius, tvėrė kaip ir nelega- 
les organizacijas. Kodėl?

Atsakymas yra, kad tas 
“pogrindis” buvo, didžiausia 
dalimi, tik pseudo-pogrindis, 
neva pogrindis. Nacionalis-

KALTINA GYNYBOS MIN. SHARON DĖL 
BEIRUTO PALESTINIEČIŲ SKERDYNIŲ

Izraelio gynybos ministras Ariel Sharon šypsosi, eidamas į 
ministrų kabineto posėdį, bet ateitis parodys, kaip ilgai 
jam bus linksma, kai dabar visas pasaulis sužinojo, kad jis 
kaltas dėl nekaltų palestiniečių žudynių Beirute.

Tel Aviv. — Trijų asmenų 
komisija, po keturių mėnesių 
apklausinėjimų, pagaliau iš
leido savo pranešimą ir pa
skelbė jį viešumai dėl to, kas 
kaltas už palestiniečių sker
dynes dviejose Beiruto sto
vyklose. Vyriausiasis kalti
ninkas esąs Izraelio gynybos 
ministras Ariel Sharon. Ko-

ATITAISYMAS
Pereitos “Laisvės” pirmojo 

puslapio žinioje apie JAV 
vice prezidento Bush kelionę 
po Vakarų Europą įsibrovė 
korektūros klaida, kuri pa
keitė sakinio prasmę. Tasai 
sakinys turėjo skambėti ši
taip: “Prez. Reagano “zero 
option” planas siūlo Tarybų 
Sąjungai išmontuoti visas vi
dutinio veikimo spindulio 
branduolines raketas, jei ji 
nenorinti, kad JAV dislokuo
tų savo raketas Vakarų 
Europoje NATO paktui pri
klausančiose valstybėse”.

tams atrodė, kad jie gali 
lengviau mobilizuoti žmones 
savo pusėje, jeigu jie dedasi 
stoją “prieš vokiečius”. O 
kaip patys naciai? Jie to 
nacionalistinio pogrindžio be
veik nelietė, nes gudresnieji 
jų tarpe gerai suprato, kad 
geriau, kai lietuvis skaito 
neva nelegalų klerikalų laik
raštį “Į Laisvę”, negu komu
nistų vadovaujamų partizanų 
lapelius ....

New Yorko kino-teatruose 
dabar su dideliu pasisekimu 
rodomas filmas “Sophie’s 
Choice” (“Sofijos pasirinki
mas”). Filmas suktas pagal 
W. Styrono romaną tuo pa
čiu pavadinimu. Vyriausias 
charakteris, Sofija (Zošė) 
yra imigrantė iš Lenkijos. 
Nors ji buvo fašisto-antise- 
mito lenko profesoriaus duk
tė, ji visvien su savo dviem 
vaikais karo metu pateko į 
nacių koncentracijos stovyk
lą. Likusi gyva, nors prara
dusi savo vaikus, ji po karo 
atvyksta į Brooklyną, JAV, 
kur jos gyvenimas yra virti
nė košmariškų atsiminimų— 
iki jos tragiškos mirties.

Sofijos rolėje vaidina pa
garsėjusi aktorė Merle 
Streep, kuri įstengia sukurti 
pilnai autentišką, pagal ak
centą ir visą kitą, lenkės 
emigrantės charakterį. Fil
mas tikrai vertas matymo. 

misija siūlė jam atsistatydin
ti, o jei pats to nepadarys, 
tai premjeras Menachem Be
gin turėtų jį atleisti.

Izraelio ministrų kabinetas 
posėdžiavo ir svarstė, ką 
daryti, bet Sharon išdidžiai 
laikėsi ir tvirtino, kad jis 
neatsistatydinsiąs. Izraelio 
kariuomenės radijas skelbė, 
kad gal visas ministrų kabi
netas atsistatydins, solidari
zuodamas su Sharonu, ir kad 
tada reikia laukti naujų rin
kimų Izraelyje.

Tyrimų komisija tvirtina, 
kad Sharono įsakymu buvo 
leista falangistams įeiti į pa
lestiniečių stovyklas neva 
PLO partizanų ieškoti, bet 
kai jie ten įėjo, tai pradėjo 
baisias nekaltų vaikų, mote
rų ir senelių žudynes. Dar ir 
dabar tiksliai nežinoma, kiek 
tenai žuvo žmonių, klaidų ir 
prasižengimų savo pareigų 
atlikime.

Komisija kaltino falangis- 
tus tiesioginiu nusikaltimu 
palestiniečių žudynėse, bet 
jie sako, kad to nebūtų 
įvykę, jei “okupacinės jėgos” 
(vadinasi, Izraelio kariuome
nės vadovybė) būtų pasirūpi
nusi tų žmonių saugumu. 
Komisija priduria, kad paski
ri Izraelio armijos kariai čia 
nekalti ir kad pavieniai dali
niai net parodę susirūpinimo 
dėl vykstančių skerdynių.

Bet ką komisija bebūtų 
pasakiusi apie kitus, pats 
didžiausias kaltininkas esąs 
Ariel Sharon, 54 metų Izrae
lio gynybos ministras, kuris, 
nepaisydamas jam suteiktų 
ribotų įgaliojimų, sugalvojo 
Libano invazijos planą, įvyk
dytą pereitų metų birželio 6

Jis ir praeityje, kaip rašo 
spauda, yra parodęs nepa
klusnumo vyriausios vadovy
bės įsakymams, ypač karo 
metu su Egiptu. Izraelyje 
atvirai kalbama, kad ši inva
zija į Libaną, vietoje lokali
zuoto karo pietiniame Liba
ne, Sharono sauvaliavimo 
dėka tapo pilnu karu.

Pasaulio, ypač JAV žydų, 
tasai Investigacijos komisijos 
pranešimas sutiktas palan
kiai, nes ir tikėtasi, kad 
kaltininkai turi būti surasti. 
Bet Palestinos Vadavimo Or
ganizacijos vadas Yassir 
Arafat pareiškė, kad dar to 
maža—reikėjo, kad būtų bu
vęs apkaltintas ir Menachem 
Begin bei visa jo vyriausybė.

Užbaigė 
nesutarimus 
su Austrija

Washington. — Amerikos 
valdžios pareigūnai viešai 
kaltindavo Austriją, kad ji 
prisideda prie to, kad kai 
kurios prekės, kenčiančios 
Vakarų šalių saugumui, pa
tenkinančios į komunistinius 
kraštus. Dabar čia apsilan
kius Austrijos kancleriui 
Bruno Kreisky, kaip Reaga- 
no administracijos pareigū
nai informavo spaudą, visi 
nesklandumai pašalinti. Esą 
Austrija sutikusi įvesti tam 
tikrą kontrolę.

Trijų dienų vizito metu 
Austrijos kancleris aptarė su 
prez. Reaganu ir jo adminis
tracijos atstovais padėtį Ar
timuosiuose Rytuose ir pa
reiškė pritarimą prez. Rea- 
gano taikos iniciatyvai. Pa
gal tą planą Izraelio okupuo
tose teritorijose būtų suteik
ta autonomija palestinie
čiams Jordano priežiūroje. 
Taip pat reikalaujama, kad 
Izraelis nebestatytų naujų 
sodybų Vakariniame Krante 
ir Gazoje.

Austrijos kancleriui šis vi
zitas buvo ir rinkiminis ges
tas. Balandžio 24 d. Austrijo
je bus parlamento rinkimai, 
o opozicijos vadas Alois 
Mock eina prieš Kreisky, 
kaltindamas jį, kad pablogi
nęs santykius su JAV.

Kariniai manevrai

Kryžius rodo vietą, kur 
vyksta JAV-Hondūro kari
niai manevrai.

Tegucigalpa, Hondūras. — 
JAV ir Hondūro kariuome
nės daliniai pradėjo jungti
nius manevrus visiškai prie 
pat Nikaragvos sienos. Daly
vauja apie 1,600 JAV karių 
ir 4,000 Hondūro. Netrukus 
JAV planuoja manevruoti ir 
su kitų Centrinės Amerikos 
valstybių kariuomenėmis.

Pereitą pirmadienį 75 
Amerikos kongresmanai 
kreipėsi į prez. Reagan, 
skųsdamiesi, kad tokie ma
nevrai vyksta tokiu metu, 
kai daugelis amerikiečių yra 
susirūpinę dėl veiksmų, no
rint nuversti Nikaragvos vy
riausybę.

Vatikanas. — Tarp 18 
naujų kardinolų, kuriuos po
piežius Jonas Paulius II įves
dino pereitą savaitę, yra ir 
amerikietis Chicagos arki
vyskupas Joseph Bernardin. 
Jis yra Amerikos vyskupų 
komisijos pirmininkas pa
rengti galutinei redakcijai 
pastoraciniam laiškui dėl ato
minio nusiginklavimo. Ir 
bendrai jis yra vadas anti- 
branduolinio maišto Ameri
koje. Jis tvirtina, kad baisi 
yra moralinė, politinė, eko
nominė ir žmogiškoji kaina, 
kurią reikės mokėti už bran
duolinį ginklavimąsi.

Sugrąžino nacį į jo 
nusikaltimo vietų

Klaus Barbie alias Klaus 
Altmann bus teisiamas iš 
naujo už savo nusikaltimus 
prieš žmoniją II Pas. karo 
metu Prancūzijoje.

Lyon, Prancūzija. — Dide
lio dėmesio ne tik Prancūzi
joje, bet ir visame pasaulyje 
susilaukė žinia, kad Bolivija 
išdavė buvusį nacių karo 
nusikaltėlį Klaus Barbie, II 
Pas. karo metu siautėjusį 
Lyon mieste. Jį stačiai ir 
vadina “Lyno skerdiku”. Jis 
kaltinamas nužudęs tūkstan
čius Prancūzijos žydų ir 
prancūzų rezistencijos kovo
tojų.

Iš to džiaugsmo, kaip 
spauda skelbė, Prancūzijos 
pogrindžio vado žmona, suži
nojusi, kad jos vyro kankin
tojas ir žudikas suimtas ir 
bus patrauktas atsakomy
bėn, nusipirko šampano ir su 
savo draugais pakėlė taurę.

Barbie, 69 metų amžiaus, 
pastaruosius 30 metų gyveno 
Bolivijoje ir buvo gavęs pi
lietybę kaip Klaus Altmann. 
Kai tik prancūzai jį atsigabe
no iš Bolivijos, jis buvo 
patalpintas tame pačiame ka- 
lėjime-tvirtovėje, kur jis 
prieš 40 metų kalino ir kan
kino žmones.

Prancūzai skelbia, kad 
šiam nacių karo nusikaltėliui 
bus iš naujo iškelta byla už 
jo nusikaltimus, nepaisant 
to, kad jis jau anksčiau buvo 
už akių nuteistas mirti.

Prancūzijoje šiuo metu nė
ra mirties bausmės, ją panai
kino socialistas prezidentas 
Mitterrand, bet opozicijos 
vadai reikalauja iš naujo 
įvesti mirties bausmę, nes 
sako, kad šitam žudikui per 
lengva bausmė kalėjimas iki 
gyvos galvos.

Manoma, kad dar ilgokai 
užtruks, ligi jam bus paruoš
ta teismo byla, nes vėl viską 
reikia surinkti iš naujo.

Paskutinis nacių karo nusi
kaltėlis, Europos žydų žudi
kas Adolf Eichman, žydų 
buvo surastas Argentinoje iš 
ten pagrobtas ir nuteistas 
bei pakartas Izraelyje 1962 
metais. Spauda rašo, kad Lo
tynų Amerikoje dar slapstosi 
bent keletas “stambių nacių 
karo nusikaltėlių.”.

St. Louis. — Tris dienas čia 
posėdžiavo Amerikos veikė
jai už branduolinių ginklų 
įšaldymą. Dalyvavo apie 650 
atstovų iš įvairių Amerikos 
vietovių. Priimta rezoliucija, 
pagal kurią bus pradėta akci
ja visoje Amerikoje, kad 
1984 m. rinkimų metu nebū
tų balsuojama nei už prezi
dentą, nei už Kongreso kan
didatus, jei jie nerems bran
duolinių ginklų užšaldymo.

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS SHULTZ 
KELIONĖ Į TOLIMUOSIUS RYTUS

Washington. — Prez. Rea
gan buvo pasiuntęs Valsty
bės sekretorių George Shultz 
aplankyti Japonijos ir Kini
jos vadus ir su jais pasiekti 
susitarimo klausimais, kurie 
Amerikai labai rūpi. Pasta
ruoju metu su tom dviem 
šalim buvo atsiradę nesklan
dumų—su Japonija labiau 
dėl ekonomiškų sumetimų, o 
su Kinija—ir dėl ekonomiškų 
ir dėl politinių.

Sekretorius Shultz pirma 
sustojo Japonijoje ir ten aiš
kinosi, kad Japonija sutiktų 
mažiau eksportuoti savo 
automobilių ir kitokios tech
nikos. Jis taip pat užtikrino 
Japoniją, kad JAV jos neap
leis militariškai. Paskui ke
turias dienas jis praleido Pe- 
kinge, susitikinėdamas su ki
nų vyriausybės galvomis ir 
buvo taip užimtas, kad net 
neturėjo kada pamatyti nė 
turistinę atrakciją “kinų sie
ną”.

Shultz įteikė Kinijos prem
jerui Zhao Ziyang prez. Rea
gano laišką, kviečiantį jį ap
silankyti Amerikoje. Kinijos 
premjeras savo ruožtu pa
kvietė prez. Reaganą atsako
mojo vizito. Tiksli kino atvy
kimo data dar nenustatyta, o 
kai dėl prez. Reagano, tai, 
kaip Washingtone kalbama, 
ji galinti ir neįvykti, jei 
Reaganas ketintų 1984 m. 
vėl eiti į prezidentus. Toks 
žygis būtų per didelis smūgis 
jo draugams, remiantiems 
Taiwaną. Jie ir taip jau 
dabar nepatenkinti, kad jis 
pakvietė Kinijos premjerą 
čia apsilankyti.

Shultz su kinais daugiausia 
tarėsi ekonominiais reikalais. 
Bet jam, vos tik atvykus į 
Pietų Korėją, kur jis susitiko 
su valstybės galva ir aplankė 
demilitarizuotą zoną, skirian
čią abi Korėjas, kinų spauda 
jam užpylė nemažai pamaz
gų. Buvo aiškiai pasakyta, 
kad santykiai tarp JAV ir 
Kinijos esą “migloti”, o tas 
miglas sukelia miglota JAV 
politika, kai iš vienos pusės 
norima palaikyti normalius 
santykius su Kinija, o iš 
kitos militariškai remiamas 
Taiwanas.

Pagal susitarimą tarp JAV 
ir Kinijos Taiwano atstovybė 
Amerikoje buvo panaikinta, 
bet, pasirodo, kad JAV val
džios jai buvo leista įsikurti 
Bostone.

Kinų spaudos agentūros 
pranešime buvo ir daugiau 
dalykų apie JAV-Kinijos 
santykius. Ten buvo pasaky
ta, jog kinai JAV valstybės 
sekretoriui atvirai pasakė, 
ką jie galvoja apie Ameriką. 
Jie ją kaltino dėl Izraelio 
“ekspansijos ir agresijos”

registravę,

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą birželio 11 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų—nui birželio 13 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

Kaina $1,795.00. Kurie jau esate užs
prisiųskite $150.00 rankpinigių. Čekį rašykite 
“Baltic American Holidays, Inc.” bet siųskite 
“Laisvės” administracijai.

Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc 
Ave., Suite 1609, New York City, 10017

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

., 501 Fifth

Rytuose, taip 
politiką Pietų

įrengimų par- 
kutiniuoju nie
kinu tekstilės

Artimuosiuose 
pat peikė jos 
Afrikos atžvilgiu, kai JAV 
remia rasistir 
Bet labiausia 
pyksta už tai 
toliau Taiwa 
ginklus. Juos 
Reagano admi 
dėta kontrolė pažangios 
technologijos 
davimui ir pas 
tu—embargo 
gaminiams.

Prieš sugrįždamas namo, 
George Shultz Hong Konge 
buvo susitikęs 
matinių tarnybų atstovais 
Azijos šalyse.
jis juos taip pkt subarė, kaip 
jis išplūdo Pek 
biznierius, kut 
sitenkinimą d 
binių sunkumiį su Kinija.

ę vyriausybę, 
kinai, žinoma, 
, kad JAV ir 
lui parduoda 
erzina ir prez. 
inistracijos už-

su JAV diplo-

Tik nežinia, ar

inge Amerikos 
ie reiškė nepa- 
ėl JAV preky-

Susitikinėjo su 
lenkų disidentais

— JAV valdžia

Lenkija išvarė 
United Press 
korespondentę 

. JAV dėl to 
epresijų prieš

Ruth Gruber, kurią lenkai 
išvarė iš Varšuvos už nelega
lius susitikinėjimus.

New York.
ir spauda daug triukšmo ke
lia dėl to, kad 
iš Varšuvos 
International 
Ruth Gruber 
ėmėsi net r
Lenkijos korespondentus 
Washingtone.

Bet New Yęrke įvykusioje 
spaudos konferencijoje Over
seas Press Club patalpose 
anądien pati Ruth Gruber 
prisipažino, kad ji reguliariai 
susitikinėjusi bei palaikiusi 
ryšius su už< 
darnose unijoj veikėjais.

Ji sakosi, kad ir jos prane
šimuose daugiausia atsispin
dėję tos nelegalios unijos po
grindžio veikėjų darbai. Ji 
papasakojo 
tams, kaip pr 
ji buvo suirsta ir išvaryta. 
Dabar ji dirbs United Press 
International 
Vienoje, Austrijoje.

arytosios Soli-

koresponden- 
ėjo prie to, kad

korespondente
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Nigerijos tremtiniai
Nigerija, turinti apie 80 milijonų gyventojų, gyventojų 

skaičium yra pirma ir savo turtais nepriklausoma Afrikos 
šalis. Iki šių dienų beveik du milijonai užsieniečių, iš 
kaimyninių šalių, imigrantai-darbininkai dirbo Nigerijoje, 
panašiai, kaip ispanai, turkai ir kiti užsieniečiai dirba 
Vakarų Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje. Bet prieš 
kokias dvi savaites Nigerijos valdžia pranešė, kad visi 
užsieniečiai darbininkai turi iš šalies išvykti!

Tas staigus įsakymas būtų buvęs žiaurus savaime, bet jis 
buvo ypatingai žiaurus, nes įsakyta žmonėms kraustytis 
per nepaprastai trumpą laiką: per savaitės bėgį tie du 
milijonai turėjo staiga palikti šalį—ir kas liks po to laiko, 
bus suimtas!

Iš pradžių žmonės netikėjo, kad tas įsakymas rimtas, bet 
greit paaiškėjo, kad juokų nekrečiama—ir šimtai Ghanos, 
Togo, Malio ir kitų kaimyninių kraštų afrikiečiai pradėjo 
traukiniais, autobusais, laivais ir pėsčia traukti link 
rūbežių,—dauguma jų be jokių išteklių, be galimybių 
susirasti darbo gimtinėse šalyse. Labdaringos organizacijos 
bando tiems tremtiniams padėti, atidarytos laikinos 
stovyklos, dalinamos antklodės, maistas, palapinės, bet 
besitraukiančių vargas didelis ir nemenka dalis tų tremti
nių net numirė.

Kodėl Nigerijos valdžia padarė tokį žiaurų nutarimą? 
Sakoma, kad konservatyvė valdžia bijo pralaimėti ateisian
čius parlamentinius rinkimus ir tremia užsieniečius, 

’bandydama sukelti ir patenkinti šovinistinius jausmus 
pačioje Nigerijoje. Kaip bebūtų, likusis pasaulis,—ir 
likusios Afrikos valstybės, turėtų tą nežmonišką Nigerijos 
valdžios elgesį pasmerkti. Balsą turėtų iškelti ir Jungtinės 
Tautos. Bet kažkodėl iki šiol visi tyli . . .

Kas Mehmet Ali Agca?
Kaip visi žino, Italijos saugumo organai vis tebevysto 

teoriją, kad Mehmet Ali Agca, turkas, kuris bandė 
nužudyti popiežių, turėjo ryšių su socialistinės Bulgarijos 
žvalgyba. Iš to daroma išvada, kad popiežiaus mirties 
pageidavo ne kas kitas kaip Tarybų Sąjunga. Esą, Tarybų 
Sąjunga norėjusi pašalinti iš kelio lenkišką, slavišką, 
popiežių, kurio politinė įtaka Rytų Europoje stojo prieš 
tarybinius interesus. Prie tos teorijos prikibo labiausiai 
reakciniai gaivalai Amerikoje, kaip tai buvęs Nixono 
patarėjas žurnalistas Safire, kuris veda plačią propagandą 
šiuo klausimu “Times” ir kitų laikraščių puslapiuose.

Bet tie propaguotojai patogiai pražiūri patį pagrindinį 
faktą: kas tas pasikėsintojas Mehmet Ali Agca? Prie kokios 
politinės srovės jis priklausė Turkijoje? Pačioje Turkijoje 
apie tai niekas neturi mažiausios abejonės: gyvendamas 
pačioje Turkijoje ir paskui keliaudamas po Vakarų Europą, 
Agca palaikė nuolatinius ryšius su kraštutiniai—dešine, 
fašistiniai—teroristine grupe, kuri žinoma kaip “Pilkieji 
vilkai”. “Pilkieji vilkai” turi panašumo į buvusią buržuazi
nės Lietuvos kraštutinių fašistų, voldemarininkų, “Geleži
nio vilko” pusiau-slaptą organizaciją. Ta grupė tokia 
kraštutinė, kad net dešinioji karinė klika, kuri dabar valdo 
Turkiją, neleidžia “Pilkiesiems vilkams” atvirai veikti, nors 
Turkijos reakcija naudoja tą teroristinę grupę, kad 
terorizuoti kairiai nusistačiusius turkus darbininkus-emi- 
grantus Vakarų Vokietijoje ir kitur Europoje.

Bulgarija yra Turkijos kaimynė. Galimas dalykas, kad 
tiesa, jog pravažiuodamas Agca buvo sustojęs toje šaly
je,—juk tos dvi šalys palaiko normalius santykius. Bet tas 
nereiškia, kad čia galima rasti kokius nors ideologinius 
ryšius. Jeigu Agca vadovavosi kokia nors ideologija, jeigu 
už jo pečių stovėjo kokios nors konspiracinės jėgos, jos 
nieko bendro neturi su Sofija arba Maskva.

Izraelis ir . . . marinai
Spauda buvo pranešusi, kad Izraelio karinės jėgos 

Libane susikirto, arba beveik susikirto su ... . Amerikos 
marinais, tai yra, su JAV laivyno pėstininkais, kurie, kaip 
dalis taip vadinamos tarptautinės karinės jėgos, dabar 
dislokuoti Beiruto srityje. Esą, amerikietis marinų kapito
nas, ištraukęs savo pistoletą, pastojo kelią trims Izraelio 
tankams, kurie norėjo riedėti per JAV kontroliuojamą 
teritoriją . . .

Incidentas savaime nebuvo toks jau didelis, bet jis buvo 
būdingas. Izraelio karinės jėgos Libane elgiasi, lyg jos būtų 
tikros krašto šeimininkės. Ir štai Izraelio kariauna 
nusprendė, kad ji gali nepaisyti net savo artimiausių 
sąjungininkų ir globėjų, amerikiečių,—gerai žinodama, kad 
ji Washingtone turi tiek ir tiek tvirtų užtarėjų.

Bet ką iš viso JAV marinai tebeveikia Libane? Kuomet 
jie ten buvo šią vasarą pasiųsti, buvo priekaba, kad jie 
padės užtikrinti taikingą ir saugią palestiniečių evakuaciją 
iš Beiruto. Bet dabar jau prabėgo beveik pusmetis, o jie 
dar vis ten. Prezidentas Reaganas ir jo karo reikalų 
sekretorius Weinbergeris vis aiškina, kad jie labai ir labai 
norėtų tuos marinus “kaip galiama greičiau” ištraukti, bet 
faktinai tas tų jėgų įterpimas į Artimuosius Rytus jiems 
yra patogus būdas stiprinti JAV imperializmo galią toje 
pasaulio dalyje. Dabar, kuomet susidarė konfliktas su 
izraeliečiais, gal rasta kita priekaba. O gal Izraelis 
Washingtonui tą priekabą fabrikavo?

Sausio 30 dieną sukanka 
lygiai pusė šimtmečio, kai į 
valdžią Vokietijoje atėjo na
cistai.

Persenęs feldmaršalas 
Hindenburgas, skirdamas 
reichskancleriu Adolfą Hitle
rį, atvertė patį šiurpiausią 
puslapį vokiečių nacijos isto
rijoje. O pasaulis pradėjo 
neišvengiamai žengti Antro
jo pasaulinio karo link.

Istorikai ir biografai dabar 
rašo, kad Hindenburgas tada 
beveik nesigaudė, kas dedasi 
Vokietijos politiniame gyve
nime. Tačiau jis nepadarė 
kokios nors klaidos, nors tuo 
metu nacistai jau buvo pra
dėję praradinėti savo rinkė
jus, kažkada patrauktus de
magogijos ir kliedesių miši
niu. Maršalas padarė tik tai, 
ko iš jo reikalavo Vokietijos 
galingieji. Tada Krupas, Ti- 
senas, Bolenas ir kiti magna
tai statė ant kortos viską, 
kad tik į valdžią Vokietijoje 
neateitų tikrieji darbo žmo
nių atstovai. O su fašistais 
jie siejo toli siekiančias vil
tis, jau tada svajojo apie 
protektoratus Europoje, ko
lonijas Azijoje ir Afriko
je .. .

Nacionalsocializmas buvo 
atrastas ir išpuoselėtas 
stambiojo kapitalo pinigais. 
Hitlerį apipylė milijonais 
tam, kad netrukus į bankų 
seifus sugrįžtų bilijonai. 
Aukso upės iš tiesų atplaukė 
pas Krupus ir Tisenus, ta
čiau jose buvo ir milijonų 
vokiečių, dešimčių milijonų 
kitų tautų atstovų kraujas.

Atrodytų, kaip seniai visa 
tai buvo—prieš ištisą pusę 
amžiaus. Tačiau kaip stebėti
nai kartojasi istorija! Šiuo 
metu prie to paties Reino vėl 
politinis skandalas: Vakarų 
Vokietijos politinius veikėjus 
papirkinėjo Fliko koncernas. 
Tarp gausiai apmokamų vei
kėjų buvo ministrai, politinių 
partijų vadovai. Nejau atsi
tiktinai stambiausios sumos 
plaukė Bavarijos ultrų lyde
riui Fransui Jozefui Štrau
sui? . .

Pagaliau penkios dešimtys 
metų nėra didelis laiko tar
pas. Žaizdos, kurias fašizmas 
paliko pasauliui, taip greitai 
negyja. Dar tebeaimanuoja 
našlės, dar mena tėvus na
šlaičiais likę . . . Dar tebe
vaikšto po šią žemę Europos 
tautų budeliai.

Neseniai Vokietijos Fede
ratyvinės Respublikos spau
da aprašė paskutiniojo hitle
rinio reicho kanclerio admi
rolo Karlo Denico laidotuves. 
Praėjus beveik 40 metų, prie 
Hitlerio įpėdinio vyriausybės 
vadovo poste duobės susirin
ko dar daug vadinamųjų “bu

vusiųjų”—apsikarsčiusių na
cistiniais kryžiais, vis dar 
mėginančių smagiai išmesti 
ranką ir sušukti “Heil”. Keli 
admirolo laidotuves aprašę 
žurnalistai vadino jas panop
tikumu, o jų dalyvius—“še
šėliais iš ano pasaulio”. Bet 
tai nebuvo šešėliai, nes po 
atsisveikinimo su Denicu jie 
sėdo į labai materialius 
“Mersedesus”. Jie nebuvo 
bedvasiai šešėliai dar ir to
dėl, kad juos lydėjo jauni 
žmonės, kai kurie—net su 
bundesvero karininkų unifor
momis.

Ne šešėliai, o labai realūs 
VFR kariniai lėktuvai skrai
dė ir virš kitos procesijos. 
Laidojo nacistinės “liuftva- 
fės” pulkininką Hansą-Ulri- 
chą Rudelį, vienintelį iki šiol 
išlikusi hitlerinio “Riterio 
kryžiaus su ąžuolo lapais, 
kardais ir briliantais” kava
lierių. Rudelį ir dabar prie 
Reino šlovino kaip didvyrį, 
nors savo kardus su brilian
tais jis išsitarnavo, bombar
duodamas taikius tarybinius 
kaimus ir miestus.

Tik po audringų visuome
nės protestų kariniam nusi
kaltėliui buvo uždrausta lan
kyti bundesvero kareivines. 
Tačiau paskutinį “oro para
dą” nacistui bundesvero va
dai vis dėlto surengė. Spau
dos atstovų priremtas prie 
sienos, VFR gynybos minis
tras Verneris nekaltai pava
dino šią meilės hitlerininkui 
demonstraciją “atsitiktiniais 
mokomųjų “Fantomų” skry
džiais” . . .

Fašistai prabuvo valdžioje 
vos 12 metų. Tačiau kokį 
šiurpų, neišdildomą pėdsaką 
jie paliko po savęs ... O juk 
ir dabar kai kas planetoje 
norėtų prisišaukti tokių jėgų 
pagalbos, pastatyti ant kor
tos visos žmonijos likimą.

Tačiau pasaulis jau ne 
toks, kaip prieš pusę am
žiaus. Imperialistiniai są
mokslai, žinoma, dar gali 
pasikartoti, tačiau jėgų san
tykis planetoje jau ne tas. 
Antifašizmas kur kas stip
resnis. Ir nors Vakaruose vėl 
prisimenami neofašistai, lip
domas “juodasis internacio
nalas”, šių jėgų triumfo jau 
nebus. Istorija negali grįžti 
atgal.

Vilnius Kavaliauskas 
“Vilniaus Tiesa”

Sydney, Australija. — Ki
lus ginčams dėl vyriausybės 
plano šešiems mėnesiams už
šaldyti atlyginimus, kam 
priešinasi darbininkų unijos, 
paskelbti nauji rinkimai. Jie 
įvyks kovo 5 d., devynis 
mėnesius anksčiau, negu bu
vo numatyta.

Kauno sporto halėje įvyko moksleivių pramoginių šokių 
konkursas “Baltijos gintarėliai-83”. Finalinėse jaunųjų 
šokėjų varžybose dalyvavo per šimtą Maskvos, Leningra
do, Ukrainos, Baltarusijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos 
šokėjų porų.

Absoliučiai geriausios konkurso poros vardą iškovojo 
Klaipėdos statybos tresto “Žuvėdra” šokių kolektyvo nariai 
Loreta Tinkova ir Saulius Rubežius. Uostamiesčio mokslei
viai pasirodė pagal tarptautinės programos reikalavimus ir 
jiems buvo įteiktas pagrindinis prizas ir diplomas. Prizas, 
skirtas pačiai jauniausiai šokėjų porai, iškeliavo į Anykš
čius. Jis atiteko Sonatai Aleksiūnaitei ir Svajūnui Repšiui.

Nuotraukoje: Šoka klaipėdiečiai Loreta Tinkova ir 
Saulius Rubežius. K. Jūrelės nuotrauka

Jokių problemų!
Lietuvių “vaduotojų” spau

da mėgsta girtis, kad visi jie 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose yra sotūs, laimingi, šil
tai aprengti, o jeigu dėl ko 
jiems širdį ir sopa, tai tik dėl 
brangios Lietuvos ... O 
šiaip—jokių problemų. Gy
venk ir džiaukis.

Tiesa, retsykiais šiame tik
rovės lakuotojų chore pasi
girsta vienas kitas balsas, 
išdrįstantis pasakyti bent 
dalį teisybės apie tikrąją 
mažiau pasiturinčių Ameri
kos gyventojų padėtį bei 
nuolat sunkėjančias proble
mas. Tačiau gausesnių sta
tistinių duomenų, didesnio 
konkretumo tokiuose raši
niuose irgi vengiama, todėl 
iš šių atskirų štrichų tiksles
nių apibendrinimų irgi nepa
darysi.

Tačiau ne veltui sakoma, 
kad y!a visada išlenda iš 
maišo. Ne taip seniai kunigų 
marijonų leidžiamas laikraš
tis “Draugas” savo pusla
piuose patalpino pasakojimą 
apie naujai susikūrusios or
ganizacijos—socialinių reika
lų tarybos veiklą. Pasirodo, 
senų, ligotų ir vienišų žmo
nių problemos šiandien pasi
darė itin aktualios ir spręsti
nos, todėl Lietuvių Bendruo
menės krašto valdybos pa
stangomis Philadelphijos 
Lietuvių namuose ir buvo 
įsteigta paminėta taryba, į 
kurią dirbti pakviesti sociolo
gai bei įvairių universitetų 
darbuotojai. Steigiamojo su
sirinkimo metu padaręs pra
nešimą daktaras Antanas 
Butkus pareiškė, kad, re
miantis daktarės Kolienės 
statistiniais duomenimis, net 
9 tūkstančiams senyvo am
žiaus lietuvių reikalinga sku
bi socialinė pagalba. Skai
čius, kaip matome, nors ir 
nėra galutinai patikslintas, 
bet labai ir labai nemažas. 
Todėl naujai sutverta sociali
nių reikalų taryba pasiraitę 
rankoves ir karštai kibo į 
darbą. Nuo ko buvo pradėta? 
Žodis daktarui Antanui But
kui: “Norint jiems efektyviai 
padėti, užsimota sužinoti 
apie jų išsilavinimą, šeimos, 
sveikatos ir finansinį stovį, 
fizinį aktyvumą, gaunamą 
pagalbą, ar norėtų gyventi 
lietuviškoje sodyboje, ar turi 
testamentą ir t. t.” Žodžiu, 
tarybos nariai nutarė užsiim
ti busimųjų klijentų anketa- 
vimu. Taip, kaip ir dera 
elgtis tikriems sociologams. 
Tuo norėta iškart nušauti du 
zuikius: surinkti visus statis
tinius duomenis, kuriais ope
ruojant jau galima kreiptis į 
valdiškas įstaigas ir oficialiai 
prašyti paramos. Todėl natū
ralu, kad menkai “veiksnių— 
vaduotojų” politikoje besio
rientuojantys tarybos nariai 
anketas sudarė ne anonimi
nes, o vardines, pagal kurias

ir turėjo būti sudaryti skurs
tančiųjų lietuvių sąrašai. Kas 
iš to išėjo? Vėl žodis Antanui 
Butkui: “iš mūsų visuomenės 
tam tikros dalies susilaukta 
pasipriešinimo, šmeižtų, agi
tacijos, kad anketų nepildy
tų”.

Bet kodėl?—nustebs bet 
kuris Tarybų Lietuvos gy
ventojas. Atrodytų, paremti 
žmogų senatvėje—kas gali 
būti kilniau? Galų gale, nepa
mirškime, kad tai niekaip 
nesiriša ne tik supaprasčiau- 
siu humanizmu, bet ir krikš
čioniška morale. Tad kas gi 
privertė “vaduotojus” taip 
nežmoniškai elgtis?

Tačiau tegu į šį klausimą 
jie atsako patys.

Taigi, ir vėl žodis Antanui 
Butkui: “socialinių reikalų 
tarybos žmones išvadino net 
komunistais, renkančiais ži
nias Sovietų Sąjungai. Tuo 
darbas buvo labai sutrukdy
tas”.

Nori nenori, bet teko entu
ziastams viską pradėti iš 
pradžių. Tik anketos buvo 
jau be pavardžių, ir surinko 
jų tarybos nariai vos apie 
tūkstantį. Žinoma, jokios 
konkrečios naudos skurstan
tys lietuviai iš viso to neturi, 
jų kišenėje nepadaugėjo nė 
vienu centu. Užtat ir sovieti
niai propagandistai negalės 
pasinaudoti tokia skaudalin- 
ga medžiaga, džiūgavo “di
pukai”.

Lietuvių “vaduotojų” spau
da ir toliau gali girtis, kad 
visi jie Jungtinėse Amerikos 
Valstijose yra sotūs, laimin
gi, šiltai aprengti, o jeigu dėl 
ko jiems širdį ir sopa—tai tik 
dėl brangios Lietuvos ... O 
šiaip—jokių problemų.

Kazys Bagdonavičius

■ KEISTENYBĖS 
JOROS DUGNE

Kalifornijos įlankoje ties 
Meksika amerikiečių okea- 
nologai surado dugne uni
kalų gamtinj „fabriką", ga
minantį naftą.

• Ekspedicija, kuriai vadova
vo San Diego okeanologijos 
instituto bendradarbis dr. P. 
Linsdeilas, plaukė mokslinių 
tyrimų povandeniniu laivu 
„Alv'nas". Iš jo pavyko už
fiksuoti aktyvią vulkan:nę 
veiklą jūros dugne. Su tokia 
veikla pirmiausia ir siejamas 
faktas, kad ten naftingos vie
tovės gali susidaryti labai 
greitai (žinoma, pagal geo
loginį „laikrodį”) — per ke
lis tūkstantmečius. Dabar at
siranda galimybė nustatyti, 
kokios temperatūros ir k ek 
laiko reikia susidaryti •'■'ftai, 
taip pat kokie yra svarbiausi 
Šio proceso veiksniai,

New Delhi. — Min. pirmi
ninkės Indiros Gandhi Con
gressional Party, prieš mė
nesį pralaimėjusi pietinėje 
Indijoje, pereitą šeštadienį 
pasiekė didelę pergalę New 
Delhi municipaliniuose rinki
muose. New Delhi šiuo metu 
turi 6 milijonus gyventojų.

Didžiosios.
Universiteto šventės
metraštis

Plati Vilniaus universiteto 
Didžiojo kiemo erdvė. Aukš
ta čia žerrtė—juk iš jos eina
ma į žvaigždes: mokslo švie
są, žinojimą.

Tenka praeiti šia aikšte, ir 
visada jaučiu kažkokį iškil
mingumą, 
būt tai ne 
siteto 400 
iškilmių aidas . . .

Tokio jūbiliejaus dar nie
kam ne tik Lietuvoje, bet ir 
visoje Tarybų Sąjungoje ne
teko švęsti. Seniausios Tary
bų Sąjungos aukštosios mo
kyklos p 
dalyvavo 
vai, TSR$ ir užsienio mokslo 
įstaigų Yadovai, pasaulinio 
garso mokslininkai iš dauge
lio šalių.
TSRS Mokslų Akademija, 
tarptautinė UNESCO orga
nizacija, 
tarybinių 
universi 
gauta iš visų žemynų.

Visoms 
universit 
mėms ap 
“Universitetas amžių sandū
roje”, kurią Vilniuje išleido 
“Mokslo” leidykla. Knygoje 
skaitytojas ras autentiškai 
atkurtą pasirengimą jubilie
jui ir jo iškilmių eigos vaiz
dą.

Univer 
tuvos visuomenė sutiko kaip 
ilgai laul^tą šventę. Jubiliejų 
propagavo spauda, radijas, 
televizija, kinas. Universite
to istorija buvo nušviesta 
specialiuose mokslo ir plačia
jai visuomenei skirtuose lei
diniuose. Vyko Universiteto 
mokslo dienos respublikos 
miestuose, Rygoje, Tartu, 
Maskvoję . . . Buvo surengta 
daug jubiliejinių konferenci
jų, parodų. Talentingų kūri
nių Universitetui sukūrė me
nininkai.

Visa tai aprašyta knygoje. 
Tačiau daugiausia vietos joje 
skirta pačioms jubiliejaus iš
kilmėms, 
giami v 
renginiai 
sutikimu 
dėjimu. Tračiadienis: moksli
nė konferencija “Pažangioji 
mintis šž.lies universitetų is
torijoje”, 
universit 
je” atida 
kinimas

glūdintį joje. Gal- 
nykstantis Univer- 
) metų jubiliejaus

gerbimo iškilmėse 
respublikos vado-

Jubiliatą sveikino

daugiau kaip 40 
ir tiek pat užsienio 

tetų. Sveikinimų

tos didelės Vilniaus 
eto sukakties iškil- 
rašyti skirta knyga

siteto sukaktį Lie-

Padieniui apžvel- 
isi didieji šventės 
, pradedant svečių 
ir baigiant jų išly-

parodos “Vilniaus 
etas Lietuvos dailė- 
rymas, svečių svei- 
Rektorate . . : Ket- 
n is: skulptūrinės 

kompozicijos Saulėtekio alė
joje atidėngimas, Jubiliejaus 
inauguracija Universiteto 
Didžiajame kieme. Pažangio
sios mokslo minties muzie
jaus atidarymas, 
Universiteto profesorių pa
gerbimas 
kitų mie; 
mimas 
Penktadi 
rybos posėdis Universiteto 
Auloje, skirtas įteikti diplo
mus nau.
to garbės; daktarams, valsty
binių apdovanojimų suteiki
mas Universiteto darbuoto
jams, iškilmingas Jubiliejaus 
minėjimą;
teatre, pirmakursių imatri- 
kulacija
per miestą į Vingio parką, 
svečius 
vyriausy

mirusiųjų

Vilniaus, Kauno ir 
stų kapinėse, prie
das Rektorių . . . 
enis: Mokslinės ta-

iesiems Universite-

s Operos ir baleto

ir studentų eisena

priima respublikos 
bė . . . Šeštadienis: 
nes konferencijos 
s posėdis Didžiojoje 
večiai vieši fakulte- 
didysis koncertas

plenarini 
Auloje, s 
tuose, 
Sporto rūmuose . . .

. . . Tylu Didžiajame Uni
versiteto
šiam nepamirštamas jubilie
jaus iškil 
ir švyti 
spalvomi 
jubiliejai 
goję “U 
sandūroj

kieme. Bet regėju-

mes, ta tyla skamba 
gyvais garsais ir 

s. Jos įamžintos ir 
s metraštyje—kny-
niversitetas amžių 

fe” . . . Z. K.

SKAITYKITE
IRREMKITE

“LAISVE”
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“Lituanistinę biblioteką” turtinant
Daug būta kalbų dėl “Li

tuanistinės bibliotekos”. 
Kaip žinome, ją sugalvojo 
šiandieninės Lietuvos leidė
jai, o ne tie, kurie per karą 
pabėgo į Ameriką, panašių 
dalykų net nepradėję Lietu
voje ir jų neplanavę. Tik 
tarybinė leidykla šios serijos 
knygas ir leidžia, jas paruo
šiant moksliškai ir pirmą 
sykį taip išsamiai. Bet kai 
kas nors dirba ir ką nors 
daro, tai iš šalies labai leng
va ne tik patarinėti, bet ir 
aploti. Taip, beje, ir elgiasi 
mūsų išeiviška spauda, kuri 
labai greita nurodinėti ki
tiems, nors jos talkininkai 
patys praeityje visai neparo
dė pavyzdžio, kaip reikėtų tą 
darbą dirbti. Tokia jau mūsų 
išeiviška psichologija: būti 
muse ant jaučio sprando ir 
garsiai girtis—“ir aš ariau”. 
Tiesą sakant, čia blogesnio 
atvejo esama: labiausiai 
mėgstama jautį mokyti ir 
šmeižti, šaukiant—“tik aš 
vienas ariau ir moku 
arti . . .”

Taigi, “lituanistinėje bi
bliotekoje” būta pertraukos, 
apie ką aiškinta laiškuose iš 
Lietuvos pažangiečių spau
dai: kai kurie leidiniai susi- 
gaišo dėl to, kad mokslinin
kai uždelsė tekstų paruoši
mą, o, be to, išleidus dvi
dešimt knygų, kuriose su
rinkta svarbiausia lituanisti
nė literatūra, susidarė toles
nio pasirinkimo problema, 
leidžiant tokią sudėtingą lite
ratūrą iš tikro sparčiais tem
pais, savaime gali “pritrūkti 
kvapo”—iš kur imsi tiek 
žmonių, kad spėtų visus ar
chyvus išstudijuoti ir viską iš 
karto paruošti, daug ką juk 
reikės pagaliau dar ir ateity
je padaryti. Gerai pažinda
mas mūsų išeiviją, besitel
kiančią apie “Draugą” ir ki
tus leidinius, žinau, kad ji ne 
tik tuoj pat patars, ką būtent 
reikia padaryti, bet dar ir 
iškolios, išniekins dirbančius, 
kad jie nesiduoda vadovauja
mi “pačių protingiausių” pa
tarėjų, kad neatsisako savo 
pasaulėžiūros ir nesiremia 
“Draugo” politika. Juk taip 
elgtis paprasta ir įprasta, 
nors tai nieko bendro neturi 
su literatūros ar lituanistikos 
interesais, nors tai nėra joks 
pagrindas bendradarbiavi
mui tų interesų dvasia arba 
diskusijai. Tačiau aš linkęs 
galvoti, jog ne tie “kritikai” 
liks lietuvių literatūros ir 
kultūros istorijoje, jog jie 
netgi bus visiškai užmiršti, o 
savo garbingą vietą užima, ir 
užims tie, kas Vilniuje ra
miai, solidžiai ir kryptingai 
dirba, nepaisydami ir tiesiog 
negirdėdami ant jų piktai 
lojančių per vandenyną.

Taigi, pažįstamas iš Lietu
vos pranešė, kad oficialiuose 
1983 metų “Vagos” leidinių 
planuose, pagal kuriuos kny
gynai užsako knygas, yra 
tokia pozicija — “Dusburgo 
kronika”. “Lituanistinės bi
bliotekos" serijoje šis reikš
mingas XIV amžiaus istori
nis šaltinis išeis 5,000 egz. 
tiražu. Iš lotynų kalbos iš
vertė L. Valkūnas, o paren
gė R. Batūra; dėl istorikų 
uždelstos įvadinės ir komen- 
tarinės dalies senokai pa
rengtas knygos rankraštis, 
kaip teko skaityti “Laisvė
je”, užsigulėjo.

Bet pasirodo, kad jau 
anonsuojama dar ankstesnė 
“Lituanistinės bibliotekos” 
knyga—“Naujos knygos” pa
skelbė ir aprašė “Lietuvių 
didaktinės prozos” tomą, ku
ris įeina į šią seriją: knygos 
redaktorius, Vilniaus univer
siteto pokario metų auklėti
nis Jonas Pilypaitis, sureda
gavęs jau ne vieną šios 
serijos, o taip pat užsienio 
lietuvių rašytojo knygą, pri
statydamas naują leidinį, ra
šo: “Lituanistinės bibliote

kos” rikiuotėn stoja nauja 
knyga — “Lietuvių didaktinė 
proza”. Greta anksčiau išleis
tų M. Valančiaus beletristi
nių kūrinių (“Raštai”, t. 1, 
1972) ir spaudai rengiamo S. 
Daukanto “Sekimų ir verti
mų” tomo ši knyga akivaiz
džiai parodys lietuviškojo 
prozos žodžio, gimusio kartu 
su pirmaisiais raštijos pa
minklais, raidą, prozinio pa
sakojimo raiškos priemonių 
brendimą. “Šiame tome 
spausdinami Juozo Rupeikos 
(1784-1854) versta lenkų ra
šytojo Jano Chodzkos apysa
ka “Jonas iš Svisločės“ 
(1823), Petro Gomalevskio 
(1819-1868) apysaka “Aplan
kymas seniuko” (1853) ir 
Juozapo Silvestro Dovydai
čio 4 dalių apysaka “Šiaulė
niškis senelis” (1980, 1981, 
1864, 1894). Pirmieji šių apy
sakų leidiniai seniai virtę 
bibliografinėmis retenybė
mis. Knyga skiriama lietuvių 
kalbos ir literatūros studi
joms.

Drauge noriu atkreipti dė
mesį, kad lituanistinio paliki
mo moksliniame skelbime, 
man atrodo, ne mažesnę 
reikšmę turi taip pat dabar
tinės Lietuvos leidėjų suma
nyta “Versmių” serija, į ko
kią panašios nebuvo iki tary
bų valdžios įsigalėjimo Lietu
voje ir apie kokią net nepa
galvota išeivijoje. P. Armi- 
nas-Trupinėlis, A. Klemen
tas, K. Aleknavičius, A. 
Strazdas, S. Valiūnas, V. 
Kudirka, P. Vaičaitis, A. 
Vienažindys, S. Dagilis, Z. 
Gėlė, J. Anusevičius, J. Ma- 
čys-Kėkštas, demokratinė- 
revoliucinė poezija, baladė, 
pasakėčia —kaip tai jau 
daug, kaip solidžiai, ieškok 
neieškojęs mūsų praeityje, o 
nieko panašaus nerasi. Nors 
galima ir nesistebėti, jei kas 
nors išeivijoje šio darbo ne
pastebi, jei nusigręžti negali, 
tai ir aploja.

O “Naujos knygos” skel
bia, jog šioje “Versmių” seri
joje išeina anoniminės XVI- 
XIX a. poezijos rinkinys 
“Giesmė mužikėlio”. Jį pa
rengė Knygų rūmų darbuo
toja Dalia Gargasaitė. Įžymi 
bibliografė, pristatydama 
knygą, pasakoja, koks sudė-

Gėris ir grožis greta
Kalbant apie šiuolaikinį 

Lietuvos kaimą, pastaraisiais 
metais vis dažniau galima 
išgirsti sakant, jog mūsų 
žemės ūkis pramonėja. Taip 
ir yra. Rodos, ne taip seniai 
kolūkio gyvulių fermą su 200 
karvių ar panašiu skaičium 
kiaulių jau laikėme pakanka
mai didele. O štai dabar 
nieko nestebina pramoninės 
įmonės, pas mus vadinamos 
kompleksais, kuriuose po 
vienu stogu laikoma ir po 
400-800-2000 galvijų, po ke
letą ir kelias dešimtis tūks
tančių kiaulių.

Tai dėsningas išvystyto že
mės ūkio krašto reiškinys: 
gerų maisto produktų suvar
tojamą žymiai daugiau negu 

* A A

Lesotas — maža karalystė Afrikos pie
tuose — tapo Pietų Afrikos Respublikos 
rasistų agresijos auka. Ko jiems reikėjo 
vienoje skurdžiausių pasaulio Salių, kurio
je gyvena 1.3 milijono žmonių? Pasirodo, 
„persekiojo ten besislapstančius teroristus" 
— taip Pretorijos kalba vadinami kovo 
lojai prieš rasizmą ir apartheidą. Agreso
rių taip pat vilioja Lesoto kalnuose esan
tys deimantai. Tik 25 proc.. pelno IŠ jų 
prekybos tenka Seimininkams, 75 proc. 
pasiima PAR koncernas. Lesoto deiman
tai dideli Ir gryni, lodė! labai brangūs. 
Pavyzdžiui, vienas 229 karatų akmuo bu
vo parduotas už pusę milijono dolerių. 
N u o t rankoje matome 1967 m. Le- 
sote surastą 601 karatp deimantą. Rasistai 
nori pasisavinti visą deimantų prekybos 
pelną, palaužti Lesoto liaudies pasiryžimą 
išsaugoti nepriklausomybę.

tingas darbas sudaryti tokį 
rinkinį, kai dar nėra pilnos 
XIX a. lietuviškos bibliogra
fijos, pasakoja apie ieškoji
mus emigracinėje spaudoje 
ir atskirus atradimus. Rinki
nys, pirmiausia skiriamas 
tautosakininkams, litera
tams, studentams. Jis, be 
abejo, paskatins ieškoti ano
niminėje kūryboje konkrečių 
autorių.

Toje pačioje serijoje, mi
nint 120-ąsias gimimo meti
nes, leidžiami Maironio “Pa
vasario balsai”, kur spausdi
nami eilėraščiai iš keturių 
leidinių (pradedant 1895 m., 
baigiant 1927 m.), atsklei
džiant pirmapradį eilėraščių 
vaizdą ir jų kitimą, autoriui 
juos taisant ir tobulinant. 
“Pavasario balsai” čia tokie, 
kokius juos matė XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios 
skaitytojas ir kokie padarė 
didžiausią įtaką šiuolaikinei 
lietuvių poezijai. Pateikiami 
išsamūs bibliografiniai ir 
tekstologiniai komentarai.

O 1983 metų “Vagos” pla
nuose “Versmių” seriją pa
pildo “Lietuvių parodijos ir 
epigramos”, kurių rinkinį pa
rengė V. Kubilius, ir Jono 
Žiliaus-Jonilos “Dainų py
nės”. Pastarasis yra aktyviai 
reiškęsis XIX a. pabaigos 
Amerikos lietuvių gyvenime, 
parašęs jo istoriją ir biblio
grafiją, jis buvęs kunigas. 
Beje, girdėta, kad šioje seri
joje išeis dar vieno kunigo 
poezijos knyga—-Motiejaus 
Gustaičio.

Į tai verta atkreipti “Drau
go” ir kitų katalikų laikraščių 
dėmesį—kodėl jie nesidžiau
gia tokiu darbu, kodėl jo 
nepopuliarina, kodėl tiesiog 
net nepastebi?

Beje, būtent jiems galima 
priminti dar vieną 1983 metų 
knygą —Šatrijos Raganos 
“Laiškai” (net 20 lankų!). 
Kaip žinia, ši rašytoja iš visų 
praeities moterų rašytojų 
savo pasaulėžiūra jiems arti
miausia, jie net buvo pradėję 
veidmainingai verkti, kad jos 
atminimas Lietuvoje niekina
mas ir t. t. O čia—didžiulė 
laiškų knyga, tame tarpe 
kunigams J. Jakštui, Vaiž
gantui, ir kitiems! Štai kaip!

Literatūros mėgėjas

ankstesniais laikais, auga 
miestai, o darbo rankų kaime 
mažėja. Kita vertus, ir žem
dirbys šiandien nori dirbti 
lengviau, švariau. Būtent to
kios darbo sąlygos ir sudaro
mos kompleksuose, kuriuose 
viskas mechanizuota, vienas 
žmogus pašeria po tūkstantį 
kiaulių. Toks darbuotojas, 
išmokęs valdyti sudėtingą 
techniką, dabar vadinamas 
ne šėriku, o operatoriumi.

Per nepilną praėjusį de
šimtmetį, kooperuodami lė
šas, gyvulininkystės kom
pleksus pasistatė nemaža da
lis Lietuvos ūkių. Praktiškai 
tokių pramoninių gyvulinin
kystės įmonių yra kiekviena
me rajone.

“LAISVE”

IŠ ALBUMO
Si nuotrauka, daryta 1976 metų 

pavasarj, žydint alyvoms, įamžino 
vieną 11 paskutiniųjų garsaus dai
lininko Stasio Krasausko gyvenimo 
akimirkų, primenančių jo draugys
tę su skulptoriumi Konstantinu 
Bogdanu.

— Su Stasiu Krasausku mes bu
vome geriausi draugai nuo pat stu
dijų laikų. Mus siejo ne tik kūry
binė draugystė, bet Ir bendros idė
jos, galbūt net panaiūs likimai. Vi
sur Ir visada mes stengdavomės bū
ti kartu. Tada (dažniausiai) Ir gim
davo nauji kūrybiniai sumanymai, 
kurių vienas nuo kito niekada ne
slėpdavome. Kažkada Stasys norėjo 
studijuoti skulptūrą; net bandė Šio
je srityje savo Jėgas, bet... vėliau 
pasiiventė grafikai. Dauguma Jo dar
bų-gimė mano akyse: „Giesmių gies
mė“, „Moters gimimas"... Tarp 
mūsų dažnai užvirdavo smarkūs 
ginčai Įvairiais klausimais. Pavyz
džiui, ilgai reikėjo Įtikinėti &| „už- 
sispyrusj" menininką, kad Jam būti
na stoti Į Dailininkų sąjungą. Jis 
norėjo būti nepriklausomas, nemė
go kritikos. Gal todėl, kad buvome 
neišskiriami draugai — mano kriti
ką Jis kažkaip pakęsdavo... — pa
sakojo skulptorius, Dailės instituto 
profesorius K. Bogdanas.

Jurgis PEKARSKIS

TARYBŲ LIETUVOJE-

NAUJAS ŽINGSNIS
Respublikos darbo žmonės 

įvykdė svarbiausias 1982 me
tų planines užduotis. Tai 
pažymima Lietuvos TSR 
cent lines statistikos valdy
bos pranešime, kaip, 1982 
melais įvykdytas Lietuvos 
TSR valstvbinis ekonominio 
ir socialinio vystymo planus.

Gerai padirbėjo pramones 
dėrbuotojai. Prekines pro
dukcijos realizavimo metinis 
planas įvykdytas 101,5 pro
cento, virš plano realizuota 
produkcijos už 182*8 milijo
no rublių. Gamybos prieau
gis pramonėje, įskaitant ir 
pagalbinę, sudarė palyginti 
su pirmaisiais [lenkmečio 
metais 3,5 procento. Dar 
spartesniais tempais vystėsi 
šakos, nulemiančios techni
kos pažangą, — elektroener- 
getika, kuro pramonė, maši
nų gamyba ir metalo apdir
bimas. Spartesniais tempais 
taip pat dirbo lengvosios 
pramonės, įmonių, gaminan
čių kultiirines-buitines pre
kes ir ūkio apyvokos reikme
nis, darbuotojai.

Tačiau, pažymima CSV 
pranešime, kai kurios įmo
nės neįvykdė nustatytų ben
drosios produkcijos gamy
bos, darbo našumo didinimo 
užduočių, patiekė vartoto
jams ne visą produkciją pa-

Pasakodami apie vieną iš 
jų, norėtume kiek plačiai 
paryškinti tai, kokią įtaką 
pats kompleksų atsiradimas 
daro kaimo žmonių gyveni
mui.

Taigi mes —Suvalkijoje, 
Šakių rajone, Lekėčiuose. 
Galimas daiktas ir lietuviško
je išeivijoje rasis ne vienas, 
kuris prisimena šį kadais 
atkampų, pušynuose sken
dintį mažą bažnytkaimį.

Šiandieniniai Lekėčiai—di
delė, gražiai tvarkoma gy
venvietė, turinti per tūk
stantį gyventojų. Čia įsikūrę 
kolūkio “Pirmyn” žemdirbių 
ir dalinai šiam ūkiui priklau
sančio kiaulininkystės kom
plekso darbuotojų šeimos. 
Kolūkis pasiturintis, kom
plekso darbininkai, auginan
tys 54 tūkstančius bekonų, 
taip pat labai gerai uždirba.

Į PRIEKĮ
gal sutartis ir paskyras. Ne
įvykdytas dirbtinių pluoštų 
ir siūlų, popieriaus, dviračių 
paaugliams, buitinių šaldy
tuvų, televizorių gamybos 
planas.

Respublikos žemės ūkio 
darbuotojai, vykdydami 
TSKP CK 1982 metų gegužes 
plenumo nutarimus, pasiekė 
tam tikiu Maisto programos 
realizavimo rezultatų. At
liktas didelis darbas, dedant 
pamatus 1983 metų derliui. 
Viršytas augalininkystes pro
dukcijos, taip pat kiaušinių 
supirkimo planas. Tačiau ne 
visiškai įvykdytos pieno, gy
vulių ir paukščių pardavi
mo valstybei užduotys.

Tam tikrų laimėjimų pa
siekta vystant transportą ir 
ryšius, kapitalinėje statybo
je. 1982 metais atiduota nau
doti tarpūkinė kombinuotų
jų pašarų gamykla Alytuje, 
Vilniaus pieno kombinato 
pieno cechas Giedraičiuose, 
bitumo gamybos cechas Ma
žeikių naftos perdirbimo ga
mykloje. Nauji pajėgumai 
stojo rikiuotėn Kėdainių 
chemijos gamykloje, Igna
linos statybinių medžiagų 
kombinate, Panevėžio linų 
fabrike, Klaipėdos vaikarų 
laivų remonto įmonėje. Kau
ne atidalyta universalinė

Todėl ir namai su visais 
miesto patogumais čia kyla 
kaip grybai po lietaus. Štai 
einame nauja Kaštonų gatve, 
kurioje iš kairės ir dešinės 
rikiuojasi tai spalvingi Aly
taus namų statybos kombi
nato namai su dailiais ūki
niais pastatais, tai vieno ar 
dviejų aukštų plytiniai viena- 
bučiai namai-sodybos. Dau
giausia lėšų gyvenamajai ir 
visuomeninei statybai, aplin
kai tvarkyti skiria gyvulinin
kystės įmonė. Neseniai gy
venvietėje pastatytas mo
dernus vaikų darželis-lopše- 
lis. Naujame pastate kuriasi 
vaistinė, restauruojama am
bulatorija, asfaltuojama pa
grindinė Kauno gatvė. Rajo
no melioratoriai šį pavasarį 
pradės statyti Liekės už
tvanką, kuri išsilies į dirbtinį 
ežerą. Šalia jo Lekėčių giri
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parduotuvė. Rekonstravus 
veikiančias įmones, padidėjo 
baldų, smulkaus cukraus, 
nenugriebto pieno produkci
jos gamybos, siuvimo pajė
gumai. Atiduota naudoti ne
mažai gyvulininkystės patal
pų, pastatytos naujos grūdų 
saugyklos, siloso ir šienai
nio gamvbos įrenginiai, mi
neralinių trąšų sandeliai, re
monto dirbtuvės, kiti žemės 
ukiui reikalingi objektai.

Pakilo liaudies materiali
nio ir kultūrinio gyvenimo 
lygis. Vidutinis mėnesinis 
darbininkų ir tarnautojų pi
niginis darbo užmokestis su
darė 1/4.3 rublio. Gyventojai 
gavo iš visuomeninių varto- 
j ni«> fondų išmokų ir len
gvatų už 87 milijonus rublių 
daugiau negu 1981 metais, 
įvestos papildomos apmoka
mos atostogos vaiko priežiū
rai, kol jam sukaks vieneri 
metai. Valstybinės ir koo
peratines įmones bei orga
nizacijos, kolūkiai ir gyven
tojai pastatė 1749 tuksian
čius kvadratinių metrų gy
venamojo ploto, iš to skai
čiaus kaimo vietovėse — 575 
tūkstančius kvadratiniu met
rų. Pagerintos 135 tūkstančių 
žmonių butų sąlygos.

Tarybų Lietuvoje 1P83 
mėtų sausio 1 d. gyveno 
3503,8 tūkstančio žmonių.

ELTA

“Valstiečių laikraštis”

ninkijos girininko Stasio Ru- 
secko ir miško ruošos punkto 
vedėjo Putino Lebedžinsko 
rūpesčiu kuriamas gyvenvie
tės parkas.

Tai, ką čia paminėjome, 
akivaizdžiai rodo, kokią įtaką 
Lekėčių augimui ir tvarky
mui davė didelės pramoninės 
žemės ūkio įmonės atsiradi
mas. Ne tik jaunos šeimos 
čia statosi ir gražiai tvarkosi. 
Štai ir devintą dešimtį bebai
giantis Stasys Kazlauskas 
susiruošė perdažyti savo gy
venamąjį namą.

— Tvarkausi, kad kaimy
nai nesakytų, jog senis apsi
leido. Perdažysiu—ir pats 
atjaunėsiu,—žvaliai nusitei
kęs atsisveikinant pasakė 
mums šis senasis Lekėčių 
gyventojas.

Jonas Bagdanskis

3-IAS PUSLAPIS

PO NUOTRAUKOMIS 
SUMAIŠYTI PARAŠAI

Pereitęs “Laisvės” (vasario 
Jauniškio rašte 

leidinėliai” 
po nuotraukomis 

ėję sumaišyti. Čia 
nuotraukas su patai- 
autoriaus atsiprašo-

“Sukaktųviniai 
parašai 
spaustuv 
dedame 
symu ir 
me.

S. Markcnis.
Dailininkas V. Kuchalskis

J. Ragauskas.
Dailininkas V. Kuchalskis

Kasdieninė Lietuva

pasakaitę perspaus-

ėje, sakoma, visko

nksčiau nepažinojai, 
eniai atsitiko ir man.

ionėje ištiko nesėk-

susijaudinau: kaip 
i vestuves be jos? 
utobuso konduktorė 

trumpam 
;ie, prie parduotu- 
abdė autobusą, ir aš 
kitą dovaną.

Šį kasdieninio gyvenimo 
nuotykį- 
diname iš vilniškės “Tiesos”:

Kelion 
pasitaikę. Labai malonu, kai 
prireikus padeda žmonės, 
kurių a 
Taip nedi

1982 njietų gruodžio 3 dieną 
15 vai.
įlipau į 
maršrutai Klaipėda-Panevė- 
žys. Ke
mė; aps žiūrėjau, kad nėra 
vežtos vestuvinės dovanos. 
Gerokai 
vyksiu į 
Padėjo a 
ir vairuotojas;
Šiauliuos 
vės, sust 
nupirkau

Jautrumas, kurį parodė 
vairuotoj 
padėjo atgauti nuotaiką.-Be
je, mačia 
į jų pasl; 
keleiviai, 
paaiškėjo 
kyti taip, 
mo trafik;

Už jautrumą ir paramą 
kelionėje 
kondukto 
Deja, pe 
klausiau jų pavardžių, neįsi
miniau ir 
Žinau tix, 
vadino Jo

20 min. Klaipėdoje 
autobusą, vykstantį

as ir konduktorė,

.11, kad su pritarimu 
augą žiūrėjo ir kiti

Vairuotojas, kaip 
, sugebėjo susitvar- 
, kad autobuso eis- 
as nenukentėjo.

norėčiau padėkoti 
rei ir vairuotojui. 
' tą sumaištį nepa-

autobuso numerio, 
kad vairuotoją 

nu.
S. Petruškevičienė 

PensininkėVilnius
Korespbndento prierašas.

Respublikinio 
automobi 
vienijimo 
skyriuje 
laiške nu 
vo Panevėžio autobusų parko 
autobusas. Šio parko virši

gamybinio 
lių transporto susi- 
keleivių pervežimo 
sužinojome, kad 

rodytu reisu važia-

ninkas S. Venckevičius pra
nešė, kad autobusą vairavo 
pirmos klasės vairuotojas Jo
nas Tomkevičius, dirbantis 
vairuotoju nuo 1957 metų. 
Per ilgus savo darbo metus 
jis pelnė nemaža keleivių 
padėkų, turi administracijos 
apdovanojimų ir paskatini
mų.

Konduktorė Viktorija Klio- 
rienė parke dirba nuo 1965 
metų. Tai keleivių gerbiama, 
ne kartą administracijos įvai
riomis progomis skatinta 
transporto darbuotoja.
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PO VIENU STOGU
JULIUS BUTĖNAS

Vilniuje yra daugelis gat
vių su įžymių praeities kul
tūros, meno ir visuomenės 
veikėjų vardais. Pavyzdžiui, 
Žvėryno rajone net penkios 
gatvės pavadintos rašytojų 
vardais: D. Poškos, J. Mar
cinkevičiaus, B. Pranskaus— 
lietuvių rašytojų, viena gat
vė turi baltarusių literatūros 
klasiko Jankos Kupalos ir ) (1897-1972), kilimo pilviškie- 
dvi—lenkų rašytojų A. Mic
kevičiaus bei J. Kraševskio 
vardus.

Noriu šiek tiek papasakoti 
apie prof. Bronių Pranskų 
(1902-1964), su kuriuo teko 
kaimynystėj gyventi ir ben
drauti.

Kaip rodo memorialinė len
ta ir patvirtina mano atmin
tis, B. Pranskus 1947-1958 
m. gyveno Vytauto gatvės 
Nr. 5 (anksčiau Nr. 9); vėliau 
jisai gyveno Antakalnio gat
vės rašytojų namuose.

B. Pranskus buvo artimas 
mano kaimynas, nes gyveno
me viename name. Mano bu
tas buvo pirmame aukšte į 
kiemo pusę, o jo—antrame 
aukšte į gatvės pusę.

Kadaise skaičiau B. Prans
kaus straipsnius “Priekalo” 
žurnale, ėjusiame Tarybų 
Sąjungoje ir Lietuvoje sun
kiai prieinamame. Tie jo 
straipsniai buvo tokie, saky
čiau, karšto stiliaus. Aš ir 
autorių įsivaizdavau tempe
ramentingą. Tuo tarpu kai 
arčiau susipažinom, susidarė 
visai kitoks įspūdis—jis buvo 
ramaus būdo, lėtokas.
’ Kad Pranskus slapyvardis 
ir kokia tikroji pavardė 
anuomet sužinojau iš A. 
Venclovos. Pranskaus tikra 
pavardė buvo Anskaitis. Bai
gęs Marijampolės realinę 
gimnaziją, jis turėjo pasi
traukti į Tarybų Sąjungą dėl 
to, kad už komunistinę veik
lą čionai grėsė kalėjimas.

Kodėl Anskaitis pasivadino 
Pranskum? Klausiau jo pa
ties. Esą, ieškojęs ko nors 
artima. Tėvo vardas Pranas, 
tad ir pasivadinęs Pransku
mi. Vardą irgi kitą pasirin
kęs. Mums kaimynams, keis
tai atrodydavo, kai žmona jį 
šaukdavo: “Vaciau”. Jo tik
ras vardas buvo Vaclovas. 
Prie slapyvardžio Žalionis 
vartodavo tikro vardo inicia
lą—V. Žalionis.

B. Pranskus buvo nepa
prastai darbštus: jis vis rašė 
ir rašė! Rašė sėdėdamas Lie
tuvių kalbos ir literatūros 
institute, rašė namie. Ypač 
daug pasidarbavo, marksis
tiškai vertindamas lietuvių 
literatūrinį palikimą. Čionai 
gyvendamas, pamenu, jisai 
rašė ir savo jaunystės atsi- ginas . . . 
minimus, kurie vėliau buvo ' Nuvykę į Tibilisį, užėjome 
išleisti antrašte “Artimieji 
toliai”, (1962 m.). B. Prans
kus buvo juk ir poetas, nors 
savo eilėraščių nemėgo de
monstruoti—deklamuoti ar 
skaityti, kaip mėgsta kiti 
poetai. Čia gyvendamas ver
tė N. Nekrasovo poeziją ir 
mėgdavo paskaityti jų verti
mų.

Asmeniškai kalbantis, B. 
Pranskus papasakodavo apie 
lietuvių literatus, gyvenu
sius ir veikusius anuomet 
Tarybų Sąjungoje, apie jų 
likimą. Pasakodavo apie V. 
Kapsuką, Z. Angarietį; apie 
pastarąjį pasakojo, jog buvęs 
didelis asketas, kukliai gyve
nęs, buvęs pedantiškai tvar
kingas. Dažnai prisimindavo 
Voronežą, kur Pirmojo pa
saulinio karo metais buvo 
atsidūręs ir mokėsi gimnazi
joje, pažinojo J. Janonį, da
lyvavo marksistinės mokslei
vių visuomenininkų kuopelės 
veikloje.

Uoliai dirbdamas literatū
rinį darbą, B. Pranskus mėg
davo padirbėti fiziškai. Pa
vyzdžiui, jisai visada pats 
pjaudavo ir skaldydavo mal-

kas. Tai buvo jam savotiška 
gimnastika.

Pasikalbėdavome su B. 
i Pranskum daugiausia kieme, 
! kai jis išeidavo atsikvėpti, 
pavaikščioti Neries pakran-

I te. Apie patį B. Pranskų 
! girdėjau iš kitų draugų pasa- 
! kojimų. Pas jį dažnai atsilan- 
I kydavo Feliksas Vaišnoras

tis. Jis buvo pasireiškęs 
“Priekale” ir kitoje spaudoje 
kaip poetas Sodainio slapy
vardžiu, buvo išleidęs eilė
raščių rinkinį “Po darbo ir 
kovos vėliava” (1934). Kadai
se dirbo “Raudonojo artojo” 
redakcijoje, gyveno Minske, 
priklausė Baltarusijos Tary
binių rašytojų sąjungai.

— O Pranskus! Jis buvo 
didelis oratorius,—pasakojo 
F. Vaišnoras.—Per susirin
kimus karštai kalbėdavo. 
Mes laukdavom jo atvažiuo
jant iš Maskvos. Labai ener
gingas buvo.

Panašiai apie B. Pranskų 
atsiliepdavo ir Eugenija 
Tautkaitė (1899-1960), prole
tarinėje literatūroje pasireiš
kusi slapyvardžiu Jūratė Ju
raitė.

— Pranskus buvo mums 
didelis autoritetas,—sakyda
vo E. Tautkaitė.—Jis buvo 
už mus visus labiau išsilavi- 

I

nęs, apsiskaitęs, gerai žinojo 
marksizmo teoriją ir literatū
ros estetikos reikalavimus.

— Pranskų aukštai verti
no Kapsukas. Sakydavo: “Iš 
jo galima daug tikėtis, jis 
išaugs į stiprų rašytoją ir 
kritiką”,—prisimindavo Pet- 

j ras Krijenka, anuomet dir- 
! bęs “Priekalo” redakcijoje.

Geriausiai su žmogumi 
suartėji kokioje nors išvyko
je, toliau nuo namų. Man 
pasitaikė su B. Pranskumi 
kartu vasaroti Kaukaze, Ga- 
gruose, Litfondo kūrybos ir 
poilsio namuose. Tada pada
rėm didesnę išvyką į Tibilisį, 
paskui Gruzinų karo keliu 
per kalnus iki Ordžonikidzės.

Poilsiavome gegužės mė
nesį. Tai dar nebuvo įprasti
nis vasarojimo sezonas. Ta
čiau turėjome malonumo ma
tyti Kaukazo gamtos atgimi
mą—žydėjo magnolijos, o jų 
žiedai—kaip kepurės . . .

Į Tibilisį važiavome trauki
niu, Kelionėje sutikom įvai
rių žmonių, kurie paliko ma
lonius įspūdžius. Gruzinai to
kie šnekūs, sąmojingi. Suži
noję, jog mudu iš Pabaltijo, 
čia vienas, čia kitas prisipaži
no Didžiojo Tėvynės karo 
metu buvoję mūsų kraštuo
se, prisiminė vietoves, kai 
kurie ir žmones, ypačiai mer-

į Gruzijos Rašytojų sąjungos 
būstinę. Čionai mudu priėmė 
pats pirmininkas poetas G. 
Leonidzė (1899-1966).

— Atsiprašome, mes ne 
delegatai, neįgalioti, šiaip 
keliaujame iš Gagrų,—aiški
no B. Pranskus.

Tačiau G. Leonidzė parodė 
mums malonų dėmesį. Tuoj 
įdodino į mašiną. Sėdo ir 
patsai. Pavežiojo po miestą, 
sustojo ties dėmesio verto
mis vietomis. Aiškino Gruzi
jos istoriją, domėjosi mūsų 
tautos praeitimi.

— Aš šiek tiek pažįstu 
jūsų tautos istoriją. Domė
jausi. Man įdomu, kiek galė
jo būti lietuvių tais laikais, 
kai Didžioji Lietuvos kuni
gaikštystė turėjo užėmusi to
kius didelius plotus?—klausė 
G. Leonidzė.

— Atrodo, kad daug ma
žiau negu mūsų laikais,—at
sakiau.

— Tad kas nulėmė jos 
išsiplėtimą?

— Vieni sako, jog valsty
binė organizacija, kiti, kad 
tolerancija kitų tautų ir reli
gijų atžvilgiu. Sunku į tokį

klausimą atsakyti. Manoma, 
jog tarybiniai istorikai išaiš
kins šią problemą.

Vakarui paskyrė vieną ra
šytoją, kad mus globotų to
liau. Užmiršau jo pavardę, 
bet prisimenu, jog buvo ne 
brunetas, o blondinas ir iš 
veido panašus į mūsų J. 
Paleckį. Jis aiškino, kad 
Gruzijoje esanti tokia sritis, 
kur yra žmonių blondinų. 
Taigi tasai kolega mudu pa
vedžiojo po restoranus, kavi
nes, supažindino su įvairių 
rūšių gruziniškais vynais . . .

Kelionė Gruzinų karo keliu 
per Kaukazo kalnus buvo 
nuostabiai įdomi. Kalnai, 
tarpekliai, didingų uolų sie
nos—tartum pasakų teatri
nės dekoracijos. Mūsų litera
tūros klasikas A. Vienuolis 
kadaise šiuo keliu ne kartą 
buvo keliavęs ir įspūdžius 
vaizdingai aprašė. Juos mes 
skaitėme jaunystėje, o dabar 
turėjome progą savomis aki
mis pamatyti.

B. Pranskus pasakojo, kad 
jo motina kilusi iš Žemaičių 
šeimos, taigi buvusi Žemai
tytė, kad dėl to ir Salomėja 
Nėris buvusi jų giminė. Apie 
tai “Literatūros ir kalbos” IV 
knygoje rašo jo brolis Vincas 
Anskaitis (1901-1969). B. 
Pranskus pasakojo, jog turįs 
Lenkijoje tikrą pusbrolį Kęs
tutį Žemaitį, kuris tenai bu
vo bene kalnakasybos minis
tras. Anskaičių motinos bro
lis Žemaitis buvo baigęs 
Maskvos universitetą kartu 
su prof. P. Leonu ir kitais, 
paskui gavęs mokytojo vietą 
Lenkijoje, vedęs ir sukūręs 
lenkišką šeimą.

B. Pranskus buvo nuvykęs 
į Lenkiją ir susitikęs su tuo 
tikru pusbroliu, kuris sakėsi 
mokąs tik du lietuviškus žo
džius—Kęstutis ir Žemai
tis .. . Jiedu susitikę gele
žinkelio stotyje. Kai Prans
kus pamatė jį ateinant, iš 
karto pažino—panašus į Že
maičius iš veido.

B. Pranskus, kaip pradžio
je minėjau, buvo ypatingai 
darbštus. Dirbdamas Lietu
vių literatūros institute, jisai 
skaitė instituto bibliotekoje 
esamus XIX-jo amžiaus pa
baigos ir XX amžiaus pirmo
sios pusės spaudą, surado 
naujų, apmirštų autorių, 
išaiškino jų slapyvardžius. 
Jis kreipė dėmesį ne tik į 
rašytojų skyrium išleistas 
knygas, bet taip pat į kūri
nius, paskelbtus periodinėje 
spaudoje.

— Juk tuos kūrinius žmo
nės skaitė. Jie turėjo vienokį 
ar kitokį poveikį,—sakyda
vo.

Anuomet Tarybų Sąjungo
je gyvenusieji lietuvių litera
tai bendradarbiavo pažangio
joje JAV lietuvių spaudoje. 
Tad ir B. Pranskaus nemaža 
rašinių ir kūrinių buvo at- 
spaudinta “Laisvėje”, “Vil
nyje” ir kituose leidiniuose. 
Jisai sudarinėjo proletarinių 
poetų antologijas, apiman
čias Tarybų Sąjungoje ir 
Amerikoje gyvenusių auto
rių kūrybą. Kai R. Mizara 
anuomet lankėsi Tarybų Są
jungoje, ne kartą svečiavosi 
Maskvoje Pranskaus šeimo
je.

Visi lietuvių literatūros ty
rinėtojai, istorikai dėkingi B. 
Pranskui už daugelio vadina
mųjų proletarinių lietuvių 
rašytojų palikimo surinkimą. 
Jisai tuos autorius pažinojo, 
žinojo daugumą jų slapyvar
džių, biografijas. Didelis dar
bas “Proletarinė lietuvių lite
ratūra” išėjo po autoriaus 
mirties, bet ne viena poezi
jos ir prozos rinktinė išleista 
dar jam gyvenant, su įva
dais, komentarais.

B. Pranskus profesoriavo 
Vilniaus universitete, buvo 
lietuvių literatūros katedros 
vedėjas, Lietuvos TSR Rašy
tojų sąjungos valdybos na
rys.

“LAISVĖ”
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Tarsi gėlės kybo mediniai šviestuvai, stovi drožtas stalas 
ir kėdės. O medinėms užuolaidoms ir dekoratyviniam 
kilimui liaudies meistrui Vitalijui Valiukevičiui prireikė 
išdrožti keletą tūkstančių detalių. O štai meistro drožti 
šaukštai, samčiai, samteliai . . .

Vitalijus Valiukevičius—-“Vilniaus” restorano virėjas, 
aukščiausios klasės meistras. Prieš keletą metų sąjunginia
me virėjų konkurse Maskvoje už geriausią firminių 
patiekalų paruošimą ir apipavidalinimą Vitalijus apdovano
tas TSRS liaudies ūkio pasiekimų parodos aukso medaliu. 
Daugelį žavi jo buičiai skirti medžio dirbiniai, laki 
vaizduotė, savitos meninės išraiškos priemonės.

Nuotraukoje: Liaudies meistrai Vitalijus ir Zofija Valiu- 
kevičiai. A. Sabaliausko nuotrauka

SIGITAS GEDA

Senos 
žvyrduobės
Aš esu su dievų apleistaisiais 
Vandenim, — jie melsvuoju dabar, 
Einant man keleliu, saulė leisis, 
Aš žinau, kas ten vaikšto, kas barkšo, 
Tarsi mirusių kaulai, tai sraigė 
Nešas savo namelį, taip pat, 
Kaip ir aš, kaip tos vasaros žalios, 
Palikta, pamesta, apleista, 
Jr nereikia man kito pasaulio, 
Kito kelio, kitokių žvaigždžių, 
Žvyro sauja atšalusioj saujoj, 
Su laukų mineralais budžiu, 
Taip, kaip tie, kurie mirė, prapuolė, 
Anei vienas negrįžo namo, 
Su žiogų ir mamutų miruoiiais 
Ar esu amžinasis dėmuo 
Šios visatos, kuri prasidėjo 
Mūsų amžino tėvo kvapu, 
Neturiu nei minčių, nei idėjų, 
Tik jaučiu, kad kaip akmens trupu 
Jo išgeltusioj rankoj raginėj, —■ 
Nebijokit, tai mano ranka, 
Mano delnas — mamuto tėvynė, 
Spinduliai viršum jos atslenką 
Jš akių, iš ragenos, rainelės, 
Man iš sielos, jį saugo. .. menu 
Baltą spalvą akmens palei žalią 
Begalinėj platybėj — 

sapnų.

Kelionė
namo
Ne kraujas kraują veja, o dvasia, 
Jinai gyva, nerimsta mumyse, 
Mes negemam, nemirštam, tik dvasia 
Liepsnoja požemiuos ir erdvėse, 
Tik du dievai tėra, jie netoli, 
Regėt, apčiuopti ir lytėt gali, 
Abu seni, iš giminės šventos, 
Pirmasis deda ranką ant kaktos, 
Vos gimus naktį — mėnuo, jis dangum 
Ateina ir sustoja ties žmogum, 
Jo dukros dalią skiria tau, turtus, 
Kurie kaip kraujas plūsta per kraštus, 
Antrasis dievas — vėjas, jis mane 
Sūpavo amžinam okeane, 
Kaip mažą, skrają sėklą, o paskui 
Žvaigždėtu suko sūkuriu — danguj, 
į žemę bloškęs, vaiko sapnuose 
Jis buvo vėlgi — judanti dvasia, 
Žaidimų draugas vasarų keliuos, 
Išleisdamas pro pilkus smuikelius 
Menulis, vėjas — brolis, ligi šiol 
Aš neskiriu kas žemė, kas vanduo. 
Mirt !s, gy\ y be. laime, apie ištiš, 
'</,€■"(! d feną. x iena sesuo —

TIKINČIAJAM IR ATEISTUI

Kam reikalingi 
bažnyčiai “šventieji”

Mūsų eros aušroje atsira 
dusi krikščionybė įsiv< 
“šventųjų” kultą, kaip atsva
rą pagonybėje prigijusiam 
daugelio dievų garbinimui. 
Pagonių dievams skirtos 
šventės, apeigos, aukos buvo 
peradresuotos 
siems”. Jų vardais pavadino 
daugelį pagoniškųjų dievų 
garbei pastatytų šventyklų, 
krikščioniškai jas pašventi
nę.

Vėliau krikščionių bažnyčia 
“šventiesiems” pavedė įvai
rias funkcijas, priklausomai 
nuo konkrečių laiko aplinky
bių ir interesų. Nuo Rene
sanso laikų (XIV-XVI a.) 
labai padažnėjo vis naujų 
“šventųjų” skelbimas sie
kiant tam tikrų bažnyčios 
tikslų. Iš pradžių vyravo 
religiniai motyvai. Sakysi
me, norėdama įveikti Vakarų 
Europoje reformaciją, Ro
mos katalikų bažnyčia pa
skelbė “šventuoju” buvusį 
ispanų karininką, jėzuitų or
dino įsteigėją Ignacą Lojolą, 
o kovodama prieš Lietuvos 
reformatus—kanonizavo (pa
skelbė “šventuoju”) karalaitį 
Kazimierą. Tačiau kuo to
liau, tuo labiau šiame reikale 
ima nusverti politiniai ir 
ideologiniai sumetimai.

Po antrojo pasaulinio karo 
“šventųjų” ypač pagausėjo 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose. Taip atsitiko todėl, kad 
JAV tapo kapitalistinio pa
saulio centru, o tuo pačiu ir 
galingiausia Romos popiežių 
atrama. Aiškią politinę pras
mę turi pastaraisiais dešimt
mečiais padažnėjęs Azijos ir 
Afrikos misionierių skelbi
mas “palaimintaisiais” ir 
“šventaisiais”. Misionieriai 
šiuose žemynuose aktyviai 
siekia, kad iš kolonializmo 
išsivadavusios tautos nepasi
rinktų socialistinės raidos 
kelio.

Iš esmės tie patys reakci
niai politiniai tikslai kyšo ir 
šiandieninėje Vatikano akci
joje, ruošiantis paskelbti 
“šventuoju” lietuvį arkivys
kupą Jurgį Matulevičių-Ma- 
tulaitį, Lietuvos liaudis jį 
žino kaip uolų klerikalinės 
reakcijos tarną, darbo žmo
nių revoliucinės kovos slo
pintoją.

1905-1907 metų revoliuci
jos laikotarpiu kunigas J. 
Matulevičius-Matulaitis Var
šuvoje ragino darbininkus 
stoti į kontr-revoliucinę 
“Krikščioniškosios demokra
tijos draugiją”, savo reda
guojamame klerikaliniame 
laikraštyje “Pracovnik Pols- 
ki”, taip pat brošiūrose, 
dangstydamasis “artimo mei
lės” šūkiu, kvietė darbo žmo
nes nemaištauti prieš neva 
paties dievo nustatytą kapi
talistinę santvarką. 1907 me
tais pradėjęs profesoriauti 
Peterburgo katalikų akade
mijoje kaip socialinių proble
mų specialistas, Varšuvoje ir 
Kaune suorganizavo sociolo
ginius kursus, nukreiptus 
prieš socialistinį judėjimą.

Vatikano pavedimu J. Ma
tulevičius atkūrė Lietuvoje 
marijonų vienuolyną, kaip 
forpostą kovai prieš revoliu
cines idėjas. Plėsdami anti- 
socialistinį frontą, vėliau ma
rijonai sukūrė savo centrus 
Lenkijoje, Baltarusijoje, 
Latvijoje.

1918-1919 metais, kai Lie
tuvoje kūrėsi Tarybų val
džia, J. Matulevičius, jau 
būdamas Vilniaus vyskupu, 
katedroje sakydavo prieš Ta
rybas nukreiptus pamokslus, 
išleido šiuo tikslu “ganyto
jišką” laišką tikintiesiems, 
netgi organizavo atvirą pasi
priešinimą Tarybų valdžiai. 
1919 metais J. Matulevičiaus 

i nurodymu Vilniuje buvo

>ira- suorganizuota 
ėdė religinė procesi

provokacinė 
esija žuvusiems 

priešamsTarybų vąldžios 
pagerbti.

Už visus Išiuos “nuopelnus” 
J. Matulevičius tapo popie
žiaus antikomunisto Pijaus

šventie- XI numylėtiniu, buvo pakel
tas arkivyskupu. Įsiteikda
mas Vatikanui, jis nepriešta
ravo Vilniaus krašto prijun
gimui prie Lenkijos, paruošė 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
provincijos 
be Vilniau^ krašto, o po to 
skubėjo p 
kuo priimti):
Lietuvos vyriausybės susita
rimo su Vatikanu—konkor
dato projektą.

Taigi ir i 
ruošė vyks 
loginė kovą prieš socializmą 
bei TSR Sąjungą, Vatikano 
pastangas, 
nologija t 
altoriaus g^irbę” arkivyskupą 
Jurgį Matųlevičių-Matulaitį, 
vargu ar galima vertinti ki
taip, negu 
skraiste pridengtą klerikali
nio antikomunizmo pasireiš
kimą.

įkūrimo projektą

Įaruošti popiežiui 
nesnį buržuazinės

dabar, kai Vaka- 
ta nežabota ideo-

bažnytine termi- 
iriant, “iškelti į

maldingumo

J. Stankaitis
Vilniaus valstybinio 

pedagoginio instituto 
vyr. dėstytojas

Tuo

po plaučių uždegi-

Brooklyne.
Broadway scenos 
atliko jo kūrinius 
atre, kur dalyva- 
publikos, o St.

pereito sekmadie-

vininką sveikino

Koch atvyko į 
su New Yorko 

ir gėlių 
urią jį prašė per-

Eubie Blake — 
šimtas mėty

Brooklyn, N. Y.
metu, kai New Yorko teatro 
pasaulis vasario 7 d. specia
liais koncertais minėjo le- 
gendarinio džiazo muzikanto, 
'rag time pianisto ir kompozi
toriaus šimto metų sukaktį, 
jis pats negalėjo dalyvauti, 
nes gydėsi
mo. Bet jis programos klau
sėsi telefonu, kuris specialiu 
kabeliu jam buvo prijungtas 
jo namuose

Geriausi 
menininkai 
Shubert te 
vo 1,600
Peter’s Lutheran Church, Ci
ticorp Center, jo kūriniai 
buvo atliekami visą parą, 
prasidėjus
nio vidurdibnį.

Sukaktu 
prez. Reagan, gubernatorius 
Mario Cuomo, o New Yorko 
meras Ed 
koncertą
bronzos rhedaliu 
puokšte, k 
duoti sukaktuvininko drau
gas.

Eubie Blake yra gimęs 
Baltimorėje 1883 m. vasario 
7 d. Kilęs 
Amerikos 
suskaičiavb, kad jis yra para
šęs daugiau tūkstančio įvai
rių kūrinių 
klasiškų 
dainų bei 
Broadway^us 
Savo šimt 
išsireiškė:
jęs, kad sulauksiu šimto me
tų amžiaus, 
save prisiž

iš buvusių vergų, 
muzikos kritikai

—baladžių, valsų, 
r pusiauklasiškų 
muzikos įvairiems 

vodeviliams, 
b metų proga jis 
“Jei būčiau žino-

būčiau geriau 
jūrėjęs”.

Eubie Blake
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IŠ KELIONIŲ PO LIETUVĄ

IN VEISIEJUS
PRANAS KARLONAS

KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
ALDIECIV METINIS SUSIRINKIMAS

Pranešame ir kviečiame, kad metinis aldiečių susirinki
mas šaukiamas vasario 19 d., kuriame išgirsite kuopos 
raportus, apdiskutuosime tolimesnį veikimą, perrinksime 
naują šiems metams valdybą. Padiskutuosime įvairiais šių 
dienų klausimais. 0 užbaigę susirinkimą, prie kavutės ir 
užkandžių, galėsime laisvai pasikalbėti.

Mitingas įvyks rusų saleje—3447 St. Laurens Str.
Pradžia 1:30 v. p. p. Kviečia Valdyba

Iš Moterų klubo susirinkimo
Skaitlingas ir įvairus šios 

kolonijos Moterų klubo susi
rinkimas įvyko sausio 23 d., 
J. Skripkos rezidencijoje Da
lyvavo ir grupė vyrų.

Pirmininkės A. Šuplevičie- 
nės pranešimas labai liūdnai 
nuteikė, kad Klubas per savo 
gyvavimą, dėl mirčių jau 
neteko 14 narių ir kad pasta
ruoju laiku narių tarpe pasi
taiko dažnesnių susirgimų.

Iždininkė 0. Veršinskienė 
davė platų finansinį raportą, 
pažymėdama, kad Klubas 
nors ir sukėlė daug pinigų, 
bet turėjo ir didesnių išlaidų. 
Nežiūrint to, klubas dar te
beturi keliolika šimtų. Ji 
pažymėjo, kad pastaruoju

Mirtys retina 
tautiečių skaičių

28 d. staigiai mirė 
kartos tautietis— 
Petronis, sulaukęs 
amžiaus. Dideliame 

Sausio 
senosios 
Povylas 
80 metų
liūdesyje paliko savo gyveni
mo draugę, su kuria išgyve
no bemaž 50 metų, dvi duk
ras, tris anūkėlius ir sesutę 
T. Lietuvoje, su kuria 1978 
metais pasimatė, kai su ka
nadiečių grupe buvo nuvy
kęs. Buvo panevėžietis. Į šią 
šalį atvyko po pirmojo pa
saulinio karo.

Į laidotuves ir palydėti į 
amžiną poilsio vietą atsilankė

Vancouver, B. C
Sausio 25 d. Richmond Ge

neral ligoninėje mirė Mar
lene Yvette Valiukas, tik 31 
metų. Nuliūdime paliko myli
mą vyrą Joe Valiukas, duk
relę Patina Lee, tik trijų su 
puse metų, savo tėvus, šešis 
brolius ir ją mylinčius uoš
vius, Marytę ir Vaclovą Va
liukus. Palaidota Gardens of 
Gethsemene, Surrey, B. C.

Jos dukrelei, vyrui ir vi
siems giminėms ir artimie
siems reiškiu gilia užuojautą.

Suareštavo penkis 
karo protestuotojus

Kanadoje, kaip ir visoje 
Amerikoje, dažnai primena
ma, kad gyvename šalyje 
kur yra “British Justice”, 
Britanijos teisėtumas: As
muo nėra kaltas, kol jį teis
mas nuteisia”. Praktikoje 
taip nėra—štai policija suė
mė penkis jaunus žmones: 
tris vyrukus ir dvi merginas, 
tarpe 20 ir 25 metų amžiaus. 
Dar jokio teismo nebuvo, gi 
laikraščiai, radijas ir televizi
ja, vis tebekartoja kaltini
mus, kad jie liepos mėnesį 
pagrobė pusę tono dinamito, 
naudojo jį sekančiai: su
sprogdinę elektros stotį ant 
Vancouver salos—nuostolis 
penki milijonai dolerių, gal 
būt susprogdinę dirbtuvę 
Toronto mieste, kurioje ga
minamos įvairios “Cruise” 
raketų dalys (nuostolių kele
tas milijonų dolerių ir sužeis
tų žmonių), kurią pentagonas 
nori mėginti Kanados terito
rijoje. Dar jiems primeta 
vieną kaltinimą, kad jie su
sprogdinę ir sudeginę par
duotuves, kuriose pardavinė
jami ar nuomuojami porno
grafiniai filmai.

laiku Klube randasi apie pus
šimtis narių ir kad į Klubą 
įstojo dvi naujos narės šiame 
susirinkime.

Šiems metams valdyba pa
likta ta pati, t. y. A. Šuplevi- 
čienė, 0. Veršinskienė ir An- 
tonet Skrupskienė. Labai 
darbščios ir nuoširdžios 
draugės.

Apkalbėta ir Kovo Aštun
tosios parengimas, tik tas 
klausimas galutinai neuž
baigtas apkalbėti.

Po mitingo visi pasivaiši
nome kavute ir skanumy
nais, kurių moterys gausiai 
sunešė. 0 po kavutės vyrai 
kibo į kortas, o moterys į 
bingo. Tai taip ir praėjo šis 
susibūrimas. Klubietė 

daug velionio artimųjų ir 
pažįstamų, kurie po palydų 
buvo pakviesti pietums.

Dr. Jonas Mališka gavo 
nemalonią žinią, kad T. Lie
tuvoje mirė jo senutė moti
na, kurią jis labai mylėjo ir 
kiekvienais metais vykdavo 
ją aplankyti.

Netekus artimųjų abiejų 
velionių šeimoms, gili užuo
jauta, o velioniems amžina 
ramybė.

Išvyko žiemos atostogoms

Kristina Šimonelienė išvy
ko trims savaitėms į Floridą 
pasikaitinti saulute. P.

Dar jie kaltinami, kad pla
navę susprogdinti kuro ba
kus, karo lėktuvų stovyklo
je, Cold Lake, miestelyje, 
Alberta, provincijoje. Šioje 
apylinkėje JAV planuoja iš
mėginti savo “Criuse” 
(Kruze) raketas.

Pagal laikraščius, tai žmo
nės jau apkaltinti ir nuteisti, 
nors teismo dar ir nebuvo.
Sunkiai serga Wm. Valiukas

Jau vienuolikta savaitė, 
kaip sunkiai serga “Laisvės” 
laikraščio skaitytojas ir rė
mėjas Wm. (Bill) Valiukas. 
Žmogus pergyveno keletą 
sunkių operacijų, jau buvo 
abejonių ar pajėgs viską per
gyventi. Vienas lankytojų 
man tvirtino: “Valiukas iš
gis, dar ligi šimto metų 
dagyvens, juk dzūkai yra 
labai stiprūs žmonės”. Mary
tei Valiukienei, tai tikra bė
da, serga vyras, dar sunkiai“ 
susirgo ir marti, o anūkė dar 
tik keleto metelių. Gi ir ji 
pati, jau keletą metų nega
luoja, nuo susižeidimo dar
be.

Prieš keletą dienų aplan
kiau Valiuką General ligoni
nėje, tik grišęs (kedėje ant 
ratuku) iš gimnastikos prati
mų. Klausiu, kokias gi gim
nastikas tu darai—Bilas, tik 
nusijuokė—sako: “Tai ką gi, 
gydytojai nori iš manęs pa
daryti sportininką”.

Valiukas nusiskundė, kad 
nepaspėjo “LAISVEI” pa
siųsti atnaujintų prenumera
tų ir aukų. Ligos sutrukdė 
visus planus.

Linkiu visai Valiukų šeimai 
greit pasveikti ir sutikti 
1983-čių metų pavasarį, ir 
sulaukti dar daug, daug pa
vasarių. Algirdas Grinkus

“LAISVĖ”

ii

Gamybos kultūrai, žmonių tarpusavio santykiams didžiu
lę įtaką turi buitinės paslaugos. Vilniaus “Elfos” gamybinio 
susivienijimo pagrindinėje gamykloje šia linkme padaryta 
nemažai. Įmonėje dirba buitinių paslaugų kompleksas—siu
vimo ateljė, kirpykla, kulinarijos parduotuvė.

Nuotraukoje: Konditerijos cecho konditerė Audronė 
Jurkevičiūtė su šio cecho produkcija.

A. Sabaliausko nuotrauka

Garantija—penki 
šimtmečiai

Molis nuo žilos senovės 
buvo pigi ir plačiai naudoja
ma statybinė medžiaga. Net 
ir dabar—stiklo ir betono 
amžiuje žvilgsnį džiugina 
degto molio rausvumas, jo 
šiluma. Tarybų Lietuvoje 
yra nemaža statybinių me
džiagų pramonės įmonių, ku
riose daromos keraminės 
plytos, čerpės, o melibracijai 
skirti drenažo vamzdžiai eks
portuojami ir į užsienį. Ypač 
daug keraminių medžiagų 
kasmet sunaudoja restaura
toriai.

Senovės architektūros pa
minklų atstatymui, jų prie
žiūrai Lietuvoje skiriamas 
didžiulis dėmesys, šiems 
tikslams panaudojama daug 
valstybės lėšų. Ištisi sena
miesčių kvartalai atstatomi 
ne tik didžiausiuose mies
tuose—Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, bet ir Kėdainiuo
se, Biržuose. Pagrindine res- 
tauracinių medžiagų tiekėja 
pastaraisiais metais tapo ne
toli Vilniaus, Jašiūnuose, įsi
kūrusi gamykla.

Specialiose degimo krosny
se liepsna penkias paras laižo 
molį, kol jis virsta skambia 
plyta ar čerpe, kokliu ar 
grindų plytele. Sunku besu- 
skaičiuoti, kiek milijonų jų 
per kelis dešimtmečius išde
gė Stanislovas Kuncevičius 
ir Stanislovas Adomavičius. 
Savo amato išmokę iš vieti
nių senųjų puodžių, šie ga
mybos meistrai tobulai įval
dė gamybos paslaptis.

Jašiūnuose išdegtos ply
tos, čerpės, kokliai ir kita 
produkcija keliauja tiesiai į 
restauruojamus praeities 
statinius. Gaminio forma 
dažniausiai padaroma pagal 
kelių šimtmečių išbandymą 
atlaikiusį originalą. Gamybi
ninkai kartu su restaurato
riais, dailininkais domisi se
novės meistrų darbais, savo 
darbuose panaudoja visa, ką 
randa geriausio.

Restauratoriai gamybinin
kams pateikia savus reikala
vimus. Svarbiausias jų—me
džiagų atsparumas. Labora
torijoje paskutinės restaura- 
cinių plytų siuntos atlaikė 

penkis šimtus šalčio ciklų. 
Tai reiškia, kad dabar res
tauruojamu Vilniaus gynybi
nės sienos bastionu, kurio 
atstatymui jos skirtos, žmo
nės galės grožėtis mažiausiai 
dar penkis šimtmečius. Re
miantis naujausiais mokslo 
laimėjimais, senovės puodžių 
tradicijomis, Jašiūnuose su
kurta ypatinga plytų gamy
bos technologija artima por
celiano gamybai.

Aukščiausios kokybės mo
lis, kurį gamykla gauna iš 
įvairių respublikos karjerų, 
perėjęs sudėtingus technolo
ginius procesus, dabar puo
šia Vilniaus universiteto se
nuosius rūmus, raudonuoja 
Bernardinų bažnyčios mūre, 
Klaipėdos jūrų muziejaus-ak- 
variumo pastatuose. Nebe 
pirmi metai Jašiūnų įmonės 
gaminiai vežami į Vilnių, 
Trakus, Biržus ir kitus res
publikos miestus, kur tęsiasi 
architektūros paminklų res
tauravimo darbai. Naujos, 
labai sudėtingos formos ply
tų siuntos laukia ir Rygos 
senamiesčio restauratoriai. 
Tačiau Jašiūnų keramikai 
plytomis, atspariomis čerpių 
kepurėmis puošia ne vien 
viduramžių rūmus. Pagal 
specialius pavyzdžius apdai
los plytas, keramikos ele
mentus jie padarė Vilniaus 
valstybinio akademinio ope
ros ir baleto bei Akademinio 
dramos teatrų pastatams, 
Televizijos centrui. . .

Šimtmečio pradžioje pra
dėjusi veikti nedidelė Jašiū
nų plytinė tapo svarbiausia 
restauracinių statybinių me
džiagų "tiekėja. Dabar šalia 
senųjų pastatų kyla naujos 
gamyklos korpusai. Be kera
mikos dirbinių, čia po kelerių 
metų bus gaminamos naujos 
statybinės medžiagos.

A. Norvaišas

Varšuva. — Vyriausybė 
paskelbė, kad panaikinamas 
racionavimas muilui ir skal
bimo milteliams. Bet mėsa, 
cukrus, miltai, sviestas, ci
garetės, alkoholiniai gėrimai

I ir batai dar racionuojami.

0 kur dabar? Lazdijuose 
užtrukome, tačiau apie juos 
parašėme (žiūrėkite “Lais
vę”, 1982 m. Nr. 24, 25, 26) 
tik kruopelę to, ką dar norė
tųsi parašyti. Tad pasilikę 
sau teisę prisiminti šį dzūkų 
miestą, pasukime keliu į Vei
siejus. Veisiejai ar Veisė
jai?—buvo abejojama žmonė
se. 1959 metais “Literatūroje 
ir mene” B. Savukynas 
paaiškino, kad “etimologiškai 
pirmesnės lygtys su “ie” ir 
todėl reikia rašyti VEISIE
JAI, kaip kad sako šio krašto 
žmonės: “važiuojam in Vei
siejus”.

Mes irgi važiuojame, bet 
kelias netolimas—21 kilo
metras.

Nepaprastas, tiesiog nuo
stabus apylinkių grožis. Ra
joninio laikraščio “Darbo vė
liava” redaktorius A. Pupie
nis pataria į Veisiejus pasi
žiūrėti įkopus už Kalvelių į 
paskutinę aukštumą, iš kur 
regi, kad “Veisiejus kaip du 
melsvi švelnūs balandžio 
sparnai supa Ančios ežeras”. 
Neteko sužinoti, ar šis žmo
gus kada rašė eilėraščius, 
tačiau atsiveriantis reginys 
nuteikia lyriškai kalbai. Ir 
gal labiausiai tie “du švelnūs 
balandžio sparnai”, mieloji 
Ančia.

Veisiejų miestas niekuo
met nebuvo didelis. Nedide
lis ir dabar nepaisant, kad 
pokario metais smarkokai 
paaugo. Ir todėl gyventojai 
vadina miesteliu.

Po Veisiejus praklaidinė- 
jau visą pavakarį—užėjau į 
miesto vykdomąjį komitetą, 
vidurinę mokyklą, pavaikšti- 
nėjau seno parko takais, pa- 
žioplinėjau į meškeriotojus, 
apstojusius ežero pakraščius. 
Prieblanda vis tirštesnė ir 
tirštesnė. Laikas čia greitas 
ir jo neužteko, kad ir nedide
liuose Veisiejuose praeitume 
visomis gatvėmis, kad drą
siai atsivertų burna pasaky
ti: o, aš Veisiejus gerai 
pažįstu.

Mano burna tokiam pareiš
kimui neatsivers. Tiesa, su
stojęs prie Ančios, ilgokai 
žvalgiausi, kur čia nendryne, 
šalindamasis žmonių ir taip 
saugodamas laiką, slapstėsi 
gydytojas L. Zamenhofas. 
Ežeras dar tik po žiemos ir 
žali nendrių stiebai dar ne- 
prasikišo iš Neptūno pavan- 
deninės karalijos. Negalėjau 
net paspėlioti, kur taip pasi
slėpęs jis kūrė esperanto 
kalbą.

Buvo 1887 metai, kai L. 
Zamenhofas išleido pirmąjį 
esperanto kalbos vadovėlį, ir 
todėl Veisiejai dabar žinomi 
kaip esperanto kalbos gimti
nė. Kad tai neužmiršta, liu
dija faktas, jog 1964 metais 
būtent Veisiejuose įvyko šeš
toji Pabaltijo esperantininkų 
organizuota stovykla.

Bet argi viską išvardinsi, 
kas kada čia buvo, juolab 
kad, kaip manoma, šis jot
vingių įkurtas miestelis turi 
žilą senovę ir rašytiniuose 
šaltiniuose minimas jau 13 
amžiuje.

PASAKOJIMAI APIE 
VEISIEJUS

— Maniau, kad nieko ne
surasiu,—apsidžiaugiau atė
jęs į mokyklą ir viename 
kambarėlyje suradęs žmo
nių.

— Pasisekė. Galėjote ir 
nesurasti,—atsakė moteris.

Tai buvo šios mokyklos 
mokytojai Leonija Vilinaus- 
kienė ir Edvardas Ditkus.

Neįmantrūs, visur labai 
panašūs būna pirmi, ką tik 
susitikusių žmonių žodžiai. 
Susipažinęs, skubėjau patir
ti, ar seniai jiedu čia dirba 
mokytojais. Išgirdęs, kad 
daugiau, negu po dvidešimt 
metų, paprašiau papasakoti 

apie Veisiejus, nes žmonės, 
tiek išgyvenę viename mies
telyje, pasidaro, kaip dzūkai 
sako, slaunūs jo piliečiai.

AŠ. Norėtųsi išgirsti, ko
kius Veisiejus suradote, at
vykusi čia dirbti 1951 me
tais?

L. VILINAUSKIENĖ. 
Tuomet Veisiejai buvo rajo
no centras ir priklausė Laz
dijų apskričiai. Reiškia, turė
jo visas rajonui būdingas 
įstaigas—rajono Partijos ko
mitetą, rajono Vykdomąjį 
komitetą, Švietimo skyrių, 
daug kitų. Tačiau dėl to jie 
nebuvo nei didesni, nei gra
žesni ir pergyvenau, kad 
patekau dirbti į tokį kurčią 
Lietuvos užkampį. Dabar, 
kai tiek daug kursuoja auto
busų, pačiai nesitiki, kad tais 
metais net į Kauną važinėjo 
nedidelis, talpinęs tik 16 ke
leivių autobusiukas ir, beje, 
išvykdavo jis kas antrą die
ną. Nelengva buvo nusigauti 
ir į Lazdijus, kurie beveik 
pašonėje. Gerai prisimenu, 
kad tris kartus iš jų sugrįžau 
pėsčia. Bet Veisiejai yra Vei
siejai, ir atsigauna širdis, kai 
išeini pasižvalgyti po jų apy
linkes. Gamta kaip pasaka, 
kaip džiaugsmas, kuris su- 
sriūva į širdį ir nuplauna, 
praskaidrina sielą. Va mano 
kolega Edvardas Ditkus, jis 
irgi tą žino.

ED. DITKUS. Sakote, ži
nau. Tą žino ne tik veisiejiš- 
kiai. Pamatytum, kiek čia 
suplaukia žmonių vasarą— 
atostogauja, meškerioja, iš
kylauja, maudosi . . . Ančios 
ežerą jau pamatėte, tačiau 
netoli ir kiti puikūs ežerai— 
už pusantro kilometro gražus 
ežeras, už trijų kilometrų— 
Snaigynas, o važiuojant Kap
čiamiesčio link—Veisiejų 
ežeras. Pas mus juokais pa
kalba, kad jeigu ežere prita
po viena gulbių porelė—tai, 
esą, drąsiai sakyk: nuosta
bus ežeras, nuostabios aplink 
jį apylinkės. 0 juk po mūsų 
Ančią plaukioja daug porų 
gulbių, o keturios jų—net 
žiemoti pasiliko.

AŠ. Nors svečias, bet re- 
jau, kad miestelis auga. Pra
monės, regis, neturite. Kas 
augina Veisiejus?

A. VILINAUSKIENĖ. 
Matyt, niekuomet nebus 
taip, kad visa Lietuva ga
myklomis ar fabrikais dūks- 
tų. Lazdijų rajono žmonės 
daugiau užimti darbais že
mės ūkyje. Yra ir įmonių, 
tačiau palyginus su didžiau
siomis respublikoje, jų lyg 
nesimato. Veisiejuose turime 
limonadinę, “Vilijos” siuvimo 
fabriko filialą, buitinio gy
ventojų aptarnavimo cechą. 
Parduotuvės, ryšių skyrius, 
taupomoji kasa, miesto ir 
apylinkės vykdomieji komi
tetai, vidurinė mokykla . . . 
Visur dirba žmonės, kurie 
pasistatė ar statosi sau na
mus. Tačiau daugiausia dar
bo jėgos panaudoja tarpko- 
lūkinė statybos organizacija. 
Ši organizacija daug pastatė 
kitiems, bet nemažai ir sau.

ED. DITKUS. Ar jums 
neteko pas mus būti švenčių 
metu? Ot, tada Veisiejai 
tampa viso Lazdijų rajono 
centru! 0 mano kolegė Leo
nija Valinauskienė teisingai 
pastebėjo, iš kokių resursų

Rudeninė Ančios pakrantė.
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i augame. Reikėtų priminti, 
i kad nemažai savo namų—ir 
i labai puikių namų—pradėjo 
čia statyti '~ 
kolūkiečiai.

i tas prie miestelio, arba tei-
■ singiau—miesto, ir gal bū-
I tent todėl, kad miestas turė
tų didesnių resursų toles- 

: niam augim 
į AŠ.
i palikti 
! auga.

Gegužės 1-osios” 
Kolūkis prijung- 

ui.
Vad naši. Jus reikia 
žinant, kad Veisiejai

nors Lazdijams
Tačiau matant 

ves, mūrą prie 
esi, kad esi tikras 

Paradoksas— 
hės gyvena mies
tai teisybė ir kai

ėjai per 20 metų, 
imu mūsų mokyk-

juose jau nesutil- 
gė keletą klasių

ED. DITKUS. Nesakom, 
kad išaugsi m iki Vilniaus ar 
Kauno, ar 
prilygsime. 
tiesias gal 
mūro, jauti 
miestelėnas, 
kaimo žmo 
te! Tačiau 
stengiuosi suvokti, kaip pasi
keitė Veisi 
pavyzdžiu 
lą. Pradžioje mokykla talpi
nos! Oginskio rūmų likučiuo
se, paskui, 
pusi, įstei 
antrose patalpose prie kryž
kelės. 1959 metais perėjome 
į naujai pastatytą mokyklą, 
bet vėliau ir ji pasidarė 
ankšta ir reikėjo statyti prie
statą. Matote, kad jis dides
nis už buvysią mokyklą.

. . . Dar 
pasilikęs p 
į seną papką ir po galingų 
medžių oš 
kelionių 
žmonėmis
dėlė ta Libtuva, bet gal taip 
tik sako. Pabandyk apkeliau
ti ir sužinosi, kad vieno 
gyvenimo beužteks.

iki autobuso buvo 
usvalandis. Išėjau

mu galvojau apie 
r susitikimų su 
džiaugsmą. Nedi-

KUR NETOLI
VEISIEJAI

pažiūrėsiu į šį 
žodis būtų tikres- 

pykanta—didesnė.

; ’ skaitytojai žino, 
tikroje dipukinės 
alyje buvo ir yra 
monių, liaupsinan-

jų veiklos iš miš-

itizmu. Ir jeigu

apylinkėje, Pavei-

Sakau, kažkur netoli, nes 
(taip ir nepavyko ten nusi
gauti, o planavau—nuvyk
siu, sustosįu ant kokios aukš
tumėlės ir 
kaimą, kac 
nis, o nea 
Neapykanta?

“Laisvės 
kad tam 
išeivijos d 
raštingų ž 
čių vadinamus “žaliukus” ar
ba “Miško, brolius”. Gi čia, 
Lietuvoje, 
kų periodąs vadinamas tiks
liau—band 
teisybė negali būti kukli, 
kaip šviesą, tai ir norisi ja 
apšviesti, ha, pradžioje bent 
vienos šeiipos likimu.

Veisiejų
sieju kairbe iki 1947 metų 
liepos 15 q. gyveno septynių 
narių Viz 
birs, būda 
mą, net 
Augo vienas paskui 
Antanukui buvo 12, 
kui—10, Janutei—9, 
kui—8, Aneliukei—7 
kai. Po kiek metų 
jiems būth buvę? Tačiau į 
Vizmanų namus tą vidurlie- 
py atėjo Baltramiejaus nak
tis. Visa seimą buvo išžudy
ta. 0, miško broliai! Sako, 
kad net alkanas vilkas aplen
kia mažą vaiką, o jie ... Jie 
į savo gūž:ą grįždavo dainuo
dami.
Neliūdėk 
Nes ateis 
Uždainuo; 
Lietuvos

uanų šeima. Pa
vo, vaikai po kie- 
gražu pažiūrėti.

kitą— 
Juozu- 
Jonu- 
metu- 
dabar

žalia girele, 
laikai, 
s tau laisvės dainą 
vaikai . . .

Bus daugiau
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WESTWOOD, MASS.

Mirus

Beatrice Žukauskienei
Reiškiu gilią užuojautą jos dukrai ir žentui Helen 

ir Wilfred Bond, anūkui ir jo žmonai Dr. Rodney ir 
Barbara Bond; taipgi JAV ir Tar. Lietuvoje 
giminėms bei artimiesiems.

Ilsėkis ramiai šioje šaltoje žemelėje.

ELZBIETA FREIMONTIENĖ

CLEARWATER, FLA.

Mirus

Antanui Jociui
Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Antaninai, 

sūnums Jonui, Vytautui ir Albinui, marčioms 
Betty, Rita ir Amelia. Liko penki anūkai ir keturi 
proanūkiai.

L.L.D. 45-TOS KUOPOS 
NARIAI ir VALDYBA

St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N. Y.

MIRUS

Antanui Bimbai
Reiškiu širdingą ir gilią užuojautą draugei Ilsei, 

netekusiai jos mylimo vyro ir mūsų laikraščio 
“Laisvės” redaktoriaus ir vadovo.

LUCY PUKELEVIČIUS
West Wyoming, Pa.

Pranešimas
Prašome visus Aido cho- 

riečius ir norinčius dainuoti 
bei priklausyti Aido chore 
susirinkti vasario 19 d. šeš
tadienį, 3 vai. po pietų į 
Laisvės salę, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Būtinai visi dalyvaukime, 
turėsime pamokas, nes rei
kės dainuoti kovo 6 dieną 
Moters dienos minėjime.

Choro valdyba

LDS 1 ir 13 kuopų 
nariams

Abiejų kuopų bendras su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
vasario 13 d. (o ne 8 d.) 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.

Prašome narius skaitlingai 
atsilankyti. Valdyba

Taikos 
pasitarimai

San Jose, Kostarika. —Sal
vadoro, Hondūro ir Kostari- 
kos užsienio reikalų ministrai 
Valentino dieną—ateinantį 
pirmadienį—susitinka pasi
tarti dėl taikos Centrinėje 
Amerikoje.

Šis susitikimas rengiamas 
ryšium su pereitų metų spa
lio mėnesį įvykusio Taikos ir 
Demokratijos Forumo suor
ganizavimu. Forumui pri
klauso visos Centrinės Ame
rikos valstybės, išskyrus Ni
karagvą ir Gvatemalą. Kos- 
tarikos vyriausybė palaiko 
Salvadoro vyriausybę ir tvir
tina, kad ji esanti šalies 
šeimininkė, nepaisant sukilė
lių ofenzyvos.

A special man 
in a very special 

motion picture.

Karl 
Malden

J™' Marco Sekulovik.
* Proud Of his heritage, h is land, 

his family. A man who struggled 
for 20 years in America to bring 
home a dream. And now. the time

ME TRO GOLDWYN MAYER presents A DAN IANA Production A GORAN RAŠKAI JEVIC film 

KARL MALDEN "TWILIGHT TIME" JODI THELEN 
Written by GORAN PASKALJEVIC & FILIP DAVID & DAN TANA and ROWLAND BARBER 

Music by WALTER SCHARF Produced by DAN TANA Directed by GORAN PASKALJEVIC
< MOM/u* Co PW(’,TAL OlMWCf suosestio1
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Exclusive Engagement Starts Sunday, February 13th 
68*StJPlauhouse

3rd Ave. at 68th St. RE4-0302

Detroit, Michigan
Mirė Sliapko

Sausio 12 d. savo namuose 
surastas 86 metų amžiaus 
negyvas lietuvis Frank 
Shapko. Buvo pašarvotas 
Hammond laidotuvių namuo
se. Palaidotas sausio 15 d. 
Grandlawn kapinėse. Po ve
lionio žmonės mirties, jis 
savo namuose gyveno vie
nas. Jis daug kartų buvo 
Detroito Lietuvių klube, vis 
sakydavo, jog jo žmona turė
jusi giminių, bet jis neturi 
jokių giminių Amerikoje, tik 
Tarybų Lietuvoj brolį.

Pagal laidotuvių direkto
riaus pranešimą, jis paliko 
du anūkus—Joseph ir Charles 
Staknis ir jų žmonas; vieną 
anūkę Arlene Manfredini ir 
jos šeimą, ir daug kitų gimi
nių.

Dėl mirusio palikimo, ve
lionio brolis Lietuvoj turėtų 
atsišaukt.

Mirė Marcinkevičius
Sausio 19 d. Mt. Carmel 

ligoninėje nuo vėžio ligos 
mirė Detroito Lietuvių klubo 
narys Frank Martin (Marcin
kevičius), sulaukęs 70 metų 
amžiaus. Jo žmona Ann Mar
tin mirė 1982 metais sausio 
mėn. Buvo pašarvotas Leo 
Sobocinski laidotuvių namuo
se, sukremuotas sausio 21 d. 
Pelenai padėti Acacia kapi
nėse. Jo laidotuves tvarkė 
anūkas James Pavlov.

Velionis buvo Klubo narys 
nuo 1961 metų. Pastaruoju 
laiku gyveno 23700 Kelly 
Road, Apartment 7, East 
Detroit, Michigan. Gaila, 
kad niekas klubiečiams ne
pranešė, tad negalėjome tin
kamai su juo atsisveikint.

Nauja Pensininkė
Vasario 1 d. tapo pensinin

ke klubietė Albena Nausėda 
Lyben. Per daug metų ji 
dirbo National Bank of De
troit raštinėje su banko ad
vokatais. Jos'vyras Ray Ly
ben iš Ethel korporacijos 
išėjo į pensiją 1980 metais, 
dabar įstaigą įsisteigė savo 
Lyben Computer Systems, 
27204 Harper, St. Clair 
Shores, Michigan. Jų sūnus 
Eric Lyben prižiūri krautu
vę: tėvas Ray Lyben tvarko 
raštus, o jam gelbsti gera 
“sekretorė”—jo žmona Albe
na Nausėda Lyben. Graži 
šeima. Linkime jiem daug 
laimės. Albena ir Ray yra 
Klubo nariai; abu priklauso 
prie LDS, yra bowleriai.

Čia gimusieji
Vyrai investuotojai buvo 

susirinkę mėnesiniam susi
rinkimui John Merrick na
muose sausio 15 d. Namų 
šeimininkė, Ruth Zigmanth 
Merrick visiems patarnavo 
skania vakariene ir kitomis 
vaišėmis.

Sausio 8 d. moterys inves
tuotojos posėdžiavo savo 
mėnesiniam susirinkime To- 
pinskas valgykloje, o sorori
ty savo susirinkimą buvo 
sušaukusios sausio 27 d. 
12:30 vai. dieną Estelle 
Smith namuose.

Tai buvo pirmas dienos lai
ku susirinkimas. Jis buvo 
labai pasekmingas. Nedaly
vavo tik kelios moterys, vie
nos sirgo, kitos dirbo.

Susirinkusios išmoko ir sau 
pasigamino gražias pagalvė
lės smeigti spilkutėms . . .

Susirinkusios buvo pavai
šintos skaniais pietums. Juos 
paruošė namų šeimininkė 
Estelle Smith-Smitrevičienė, 
jai pagelbėjo Emma Rye ir 
Antonette Garelis.

Sekantis jų susirinkimas 
įvyks kovo mėn., nes Vasa
rio mėnesį visuomet nelanko
mas kaip žiemos mėnuo.

Moters diena
Tarptautinė Moters Diena 

Detroito Lietuvių klubo pa
talpose bus paminėta sekma
dienį, kovo 13 d. 12 vai. 
dieną, tuoj po LDS susirinki
mo. Detroito Moterų Pažan

gos klubas šaukia visų narių 
didelį susirinkimą. Kviečia 
drauges—ir draugus, pami
nėti Tarptautinę Moters Die
ną. Visos moterys kviečia
mos šiame susirinkime-pa- 
rengime dalyvaut; užsimokėt 
1983 ir duokles ir gražiai 
paminėt Tarptautinę Moters 
Dieną. Vėliau bus vaišės, 
kurias paruoš Pat Stunskas 
su pagalbininkėmis.

Suvalgė šunį
Detroit Free Press ir De

troit News sausio 27-28 die
nomis buvo aprašyta vienas 
pilietis, kuris suvalgė šunį. 
Floyd Emerick, 59 m. am
žiaus gyv. Imlay City, Mich. 
lapkričio mėn. buvo nuteis
tas 90 dienų kalėjiman. Jis 
gyveno vienas; dirbo įvairius 
darbelius, kuomet rasdavo 
darbų; jo namuose nebuvo 
elektros nei vandentiekio sis
temos; neturėjo drabužių nei 
maisto. Kuomet dingo kai
myno 60 svarų Doberman 
šuo, policija, Emericką 
suareštavo kai surado jį tą 
šunį verdant ant pečiaus 
valgymui! Jis prisipažino tą 
šunį nušovęs maistui. Buvo 
nuteistas kalėti 90 dienų, bet 
kadangi jis nebuvo pirmiau 
baustas, teisėjas jį paleido. 
Tai štai kas dedasi, kaip 
žmonės gyvena turtingojoj 
Amerikoj!

Klubo susirinkimas
Metinis Detroito Lietuvių 

klubo susirinkimas įvyko 
sausio 23 d. Dalyvavo daug 
narių, kurie ne tik užsimokė
jo savo metines duokles, bet 
išklausė valdybos metinių ra
portų. Viena staigmena 
buvo, tai kad 1982 valdyba 
savo algas aukojo Klubui; 
t. y. per visus 1982 metus jie 
dirbo Klubo gerovei nemoka
mai. Nors matėsi, jog nariai 
buvo linksmi, kad valdyba 
sutaupė Klubui netoli vieno 
Rūkstančio dolerių, bet nie
kas viešai valdybai nepadė
kojo. Dar trūko dviejų narių 
valdybos sąstate 1983-ie- 
siems metams, tai iždo glo
bėjo pareigoms išrinktas 
Chuck Tvaska, o durų pri
žiūrėtojas Mike Stunskas.

Vėl atnaujintas nutarimas, 
kad naujiems nariams nuo 18 
metų iki 55 m. įstojimas šį 
metą bus $1.00, vietoj anks
čiau mokamų penkių dolerių. 
Dabar tik lauksime naujų 
jaunų narių.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurias paruošė Pat 
Stunskas, pagelbstint Mary 
Norush bei jos draugei Jo
sephine, kurios aptarnavo.

Filmai
Klubiečiai Albinas Bubne

lis ir jo žmona Susan parodys 
savo susuktą filmą iš viešna
gės Tarybų Lietuvoj pereitą 
vasarą. Tą filmą galėsime 
matyt Klube tuojau po Klubo 
susirinkimo vasario (Februa
ry) 27 d.

Po susirinkimo bus vaišės, 
o apie 1 vai. po pietų, 
Bubnelis parodys savo su
suktą filmą. Žinome, jog jo 
filmas bus gražus ir įdomus. 
Įžanga nemokama. Klubie
čiai praneškite savo drau
gams, kad į Klubą ateitų 
pamatyt tą filmą. Ypatingai 
kanadiečiai turėtų dalyvaut. 
Visi pasimatysime Klube va
sario 27 d. Stefanija

KATINUKAS
Ėjau gatve. Jis pribėgo. 
Mačiau: Maldavo pagalbos. 
Gal maisto, gal vandens 

jis stigo, 
Gal ir kitokios dar globos.
Pakėliau jį lig pat krūtinės, 
O jis bučiavo vis mane, 
Tartum pabėgęs nuo mirties 
Sakytų : Myliu aš tave.

Gyvename dabar kartu 
Ir esame vienos minties : 
Pasaulis veda mus abu 
Prie branduolinės pražūties.

A. L. Petrus

BRIEFS
Ben Parker from Brooklyn 

writes in New York Post:
“MR. MAYOR, why do 

you always but the police, 
fire and sanitation depart
ments first when there is a 
fiscal crisis?

Never have you cut or 
eliminated the advisers, con
sultants, per diems, do-noth
ings, or no-shows from the 
payrolls.

They contribute nothing to 
the well-being of the city.

Cut where the cutting will 
do no harm and save millions 
of dollars for use in needy 
areas.”

I agree with the person 
who said now that Con Edi
son has been granted yet 
another rate increase, many 
New Yorkers are hurled 
back to the Dark Ages. 

* * *
It was good talking to 

Connie Rušinskas. She called 
and we talked about many 
things—our health pro
blems, our families, friends, 
organizations, our pa
pers . . . She asked about 
Grybas. Where is he?

Connie lives in Coney Is
land and she still made that 
long trip to pay her last 
respects to Anthony Bimba. 
She is over 86 and doing 
quite well. She keeps up 
with times, reads “Gimtasis 
kraštas”, “Tarybinė Moteris” 
and other things, including 
“Laisvė” and “Vilnis”. She 
is, and always has been a 
very progressive person, 
She is well known in our 
organizations, as was her 
late husband John.

Connie’s family tree is 
blossoming. By now she has 
10 great-grandchildren and 
always something is going on 
in that family. Good health 
and good luck to Connie! 

* * *
I had a cup of coffee and 

corn muffin in the diner. It 
had gone up another nickel 
in last few weeks. Corn 
muffins are not corn muffins 
any more and bran muffins 
are not bran muffins; they 
are made with plain white

College days. Anthony Bimba [at right, first row] and 
Vincas Andrulis [first left] at the Valparaiso University in 
Gary, Indiana with other students in 1918.

ty down 
thing.

flour. Prices go up and quali- 
almost in every-

* ♦ ♦
☆

Anthony Bimba’sFrom 
Diary:

February 18, 1942
Salt Lakė City, Utah
Around at 12 P.M. Tra

veled all night. It was the 
most miserable trip. Very 

bus. My eyes also cold in the 
were hurting.

February 20, 1942
On my įvay to Chicago. A 

young teacher was sitting 
next to m 
mon,

e. She is a Mor- 
very religious. For 

hours she ^nswered my ques- 
answered by ques- 
t the mormonism.

hours she 
tions abou
They must drink tea, coffee, 
whiskey, 
stimulan
Treated her a milk shake.

wine or beer, no 
s of any kind.

February 21, 1942 
Chicago. Staying at the

Abek and Andru-
Went to see Vilnis. Met 

Pruseika, 
lis.

The last pamphlet on the 
Soviet Union is in the print.

February 22, 1942
Detroit! Mich.

The mass meeting in the 
evening was very large, and 
enthusiastic. Collected for 
the Red Cross and Medical 
Aid ovet $140. Renewed 
three subs.

Decided to stay over and 
see the subscribers tomor
row who are behind.

February 25, 1942
Back in New York! The 

bus broke down in Pa. caus
ing 3 hours delay.

It feels different to be 
back in this rush of humani
ty. Came to Laisvė. Every
body was glad to see me 
back.

The trip was very success
ful. Brought $1,044 for the 
paper. Have to write my 
impressions. “Šviesa” has to 
be done. Use




