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KRISLAI
Marksas apie Lietuvą 
Chicagos Frank Kruk 
Tai kas pasivadino? 
Generolas susiprato . . .

R. BARANIKAS
Mažai kam žinoma, kad, 

nagrinėdamas tautų išsilais
vinimo istoriją, Karlas 
Marksas rašė ir apie Lietu
vą. Markso užrašuose, kurie 
buvo paskelbti Markso ir 
Engelso archyve, mes ran
dame, kad Marksas gan 
smulkmeniškai nagrinėjo 
lietuvių tautos kovas prieš 
Kalavijuočius ir Kryžiuo
čius, tai yra, prieš tuometinį 
vokiškąjį feodalinį imperia
lizmą. Jis plačiai aprašė 
Saulės ir Durbės kautynes, 
kuriose lietuviai sulaikė Ka
lavijuočių ordino veržimąsi į 
lietuvių žemes, ir jis taipgi 
išsamiai gvildeno prūsų ir 
vakarų lietuvių sukilimą 
prieš Kryžiuočių ordiną. 
Nors Marksas rašė vokiečių 
kalboje, jo visos simpatijos 
buvo su lietuviais. Marksas 
ir Engelsas taipgi palaikė 
sukilimą 1863-iaisiais metais 
Lenkijoje ir Lietuvoje prieš 
caristinę priespaudą.

Kaip galima buvo tikėtis, 
iš Chicagos rašęs lietuviško
je spaudoje advokatas 
Charles P. Kai baisiai įnir
šęs, kad Chicagos gyvento
jai bent pirminiuose rinki
muose išrinko juodosios ra
sės žmogų, Haroldą Wa- 
shingtoną, demokratų parti
jos kandidatu į miesto me
rus. Kai kelia trevogą: jeigu 
Washingtonas bus išrinktas, 
Chicagoje pranyks egzistuo
jančios penkios lietuviškos 
bažnyčios, 20 taupymo-skoli- 
nimo bendrovių, penki lietu
viški laikraščiai, radijo va
landos, Marijos aukštesnioji 
mokykla, net Šv. Kryžiaus 
ligoninė . . . Kaip ir kodėl 
tas viskas įvyks, Kai neaiš
kina, bet ko laukti iš baimės 
apimto atsilikusio žmogaus?

Bet Kai rašinyje yra ir 
humoro, nors mes esame 
tikri, kad jis pats to nežino. 
Kai rašo:

“Juodukas laikinas kandi
datas, pasivadinęs H. Wa
shington, laimėjo nominaci
ją ir išgąsdino visus šio 
didmiesčio gyventojus . . .

Man krito į akį išsireiški
mas “pasivadinęs”. Nors 
Charles P. Kai advokatas, 
bet jis menkai pažįsta Ame
rikos istoriją: juk kiekvie
nas Amerikos vidurinės mo
kyklos vaikas žino, kad juo
dieji JAV gyventojai nepa
sivadino jų dabartinėmis an- 
glo-saksiškomis pavardė
mis, bet tas pavardes jiems 
primetė plantacijų savinin
kai, kai jie, juodieji, dar 
buvo vergai. Kaip tik atbu
lai—kai kurie juodi dabar 
atmeta tas anglo-saksiškas 
pavardes ir bando grįžti 
prie savo šaknų, priimdami 
Afrikos kalbų pavardes. Pa
vyzdžiui, garsusis poetas 
Leroy Jones pakeitė savo 
vardą ir pavardę į Amiri 
Baraka.

□
Bet kaip su pačiu Charles 

P. Kai, didžiuoju lietuvių 
patriotu? Juk tik pažvelgus į 
jo pavardę žinai, kad jis taip 
pasivadino,—juk nei Aukš
taitijoje, nei Žemaitijoje, 
nei Dzūkijoje tokių Charles 
P. Kai nei kvapo nerasi,

Vokiečiai keturias dienas demonstravo 
prieš JAV branduolines raketas

Vaizdas iš demonstracijos Margurge, Fed. Vokietijoje, kur jaunimas žygiuoja su 
plakatais. Vienas jų prieky sako: “Euroshima —per Pershing —Sustabdykit NATO 
ginklų varžybas”.
Bonn.—Velykų savaitgalio 

metu Fed. Vokietijoje įvyko 
demonstracijos vienuolikoje 
miestų, protestuojant prieš 
JAV branduolines raketas, 
kurias norima dislokuoti šių 
metų pabaigoje.

Daugelyje miestų ir mies
telių protesto žygio daly
viams mokyklose buvo įreng
ti bendrabučiai, kur jie galė
jo pailsėti ir pavalgyti. Žygio 
dalyviai buvo daugiausia jau
no amžiaus žmonės. Mitin
guose kalbas sakė visuome
ninių ir tikybinių organizaci
jų vadai.

Frankfurte a. M. kalbėjęs 
teologas Helmut Gollwitzer 
tiesiog kaltino kanclerį Hel
mut Kohl, kad jis “pardavęs 
Vokietiją Amerikos prezi
dentui”.

Dortmunde protesto mitin
ge dalyvavo 100,000 žmonių. 
Kalbėjęs aplinkos švarinimo 

nors rasi tiek ir tiek Kazi
mierų Kalinauskų, Kalvai
čių, Kalnėnų .... Keista, 
kad žmogus, kuris nuolat 
deklamuoja lietuviškumą, 
nesupranta, kad jis pagal 
savo vardą ir pavardę toks 
panašus į Petro Cvirkos 
herojų Frank Kruk.

Kalbant apie lietuviškus 
reikalus: skaitau buvusio 
buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės vado generolo 
Raštikio atsiminimus ir gal
voju: kaip teisinga teorija, 
kad žmonių ideologija pa
veikiama jų ekonominės 
buities, jų klasės visuome
nėje. Kaip žinia, Amerikoje 
atsiradęs gen. Raštikis turė
jo kurį laiką dirbti paprastu 
darbininku fabrike Los An
geles. Apie tą laikotarpį 
buvęs generalinio štabo vir
šininkas rašo:

“Ar yra kam nors nauda iš 
mano sunkaus darbo? Gal ir 
yra, bet tik svetimam fabri
ko savininkui.”

Gerai pasakyta, beveik 
klasiniai susipratusio darbi
ninko išvada. Ar eks-gene- 
rolas supranta, kad tai kaip 
tik prie tokių išvadų priėjo 
Lietuvos darbininkai ir kai
mo biedniokai, kai jie atsi
kratė fabrikantų ir buožių 
režimo?

organizacijų vadovas Jo Lei- 
nen tvirtino, kad Vokietijoje 
bus taip sumobilizuota vie
šoji opinija, jog vyriausybei 
pasidarys neįmanoma tas 
JAV raketas dislokuoti.

Vakarų Berlyne protestuo
tojai žygiavo prie Tempelhof 
aerouosto ir mitingavo prie 
paminklo, pastatyto 1948- 
1949 metais, paminint Berly
no “oro tiltą”.

Koelno mieste kalbėjęs so
cialdemokratas Oskar Lafon- 
taine miniai dėstė, kad “Rea- 
ganas—tai ne visa Amerika. 
Mes turime parodyti savo 
solidarumą Amerikos žmo
nėms, dalyvaujantiems tai
kos judėjime”.

Didžiuma kalbėtojų kriti
kavo ir savo kanclerį Kohl,

Susitiks JAV ir 
TSRS ekspertai

New York. — The Carnegie 
Corporation, viena Amerikos 
seniausių ir įtakingiausių 
fundacijų, ateinančią vasarą 
ketina suvesti JAV ir TSRS 
ekspertus pasitarti dėl to, 
kaip galima būtų išvengti 
taikai grasančių konfliktų.

Susitikimuose dalyvauti 
kviečiami abiejų pusių eks
pertai. Carnegie korporaci
jos prezidentas Dr. David A. 
Hamburg pereitą savaitę pa
skelbė, kad jis pasiuntęs 
susitikimuose dalyvauti Ta
rybų Sąjungos atstovui 
Georgi A. Arbatovui, kuris 
suorganizavo ir šiuo metu 
vadovauja Tarybų Sąjungos 
Institutui, besidominčiam 
JAV ir Kanada.

Gegužės mėnesį Dr. Ham
burg ketina lankytis Mask
voje ir smulkiai aptarti tary
binių ekspertų dalyvavimo 
reikalus.

Paryžius. — Čia tris dienas 
lankėsi Bolivijos prezidentas 
Hernan Šilęs Zuazo. Jam 
Prancūzijos prezidentas Mit
terrand pažadėjo ekonominę 
pagalbą. Manoma, kad Pran
cūzija šitaip nors dalimi nori 
Bolivijai atsilyginti, kad ji 
sugrąžino jai nacistų nusikal
tėlį Klaus Barbie, kurį Pran
cūzija teis už jo nusikaltimus 
prieš žmoniškumą. 

kad tasai pritaria prez. Rea
gano planui dėl branduolinių 
raketų dislokavimo, jei nepa
vyks susitarti JAV ir Tarybų 
Sąjungos nusiginklavimo de
rybininkams Genevoje. Fed. 
Vokietijos vyriausybės 
sluoksniai informavę, kad 
kancleris Kohl žadąs lankytis 
Washingtone ir Maskvoje 
dar prieš gegužės mėn. Ge
nevoje prasidėsiančias dery
bas.

Demonstracijos prieš JAV 
raketų dislokavimą vyko ir 
kitose Europos valstybėse. 
Britų opozicija—darbiečiai 
paskelbė savo partijos plat
formą, kurioje ragina vy
riausybę atšaukti planus dėl 
JAV raketų dislokavimo ir 
sumažinti valdines išlaidas.

Numirė
Gloria Swanson

Gloria Swanson

New York. — Legendarinė 
kino žvaigždė dar iš negarsi
nio filmo laikų —Gloria 
Swanson čia pasimirė balan
džio 4 d. Mirtis ją ištiko 
miegant. Buvo 84 m. am
žiaus.

Vaidybos karjerą ji pradė
jo labai jaunuose metuose ir 
buvo veikli per 60 metų 
laikotarpį. Ji vaidino 35 fil
muose. Vienu labiausiai žino
mų jos filmų buvo “Sunset 
Boulevard”, pagamintas 1950 
m.

Ji buvo gimusi Chicagoje. 
Pilna jos pavardė buvo Glo
ria May Josephine Swanson.

Gromyko atmetė 
Reagano planą

Maskva. — Dvi valandas 
užtrukusioje spaudos konfe
rencijoje balandžio 2 d. Ta
rybų Sąjungos užsienio rei
kalų ministras ir vicepremje
ras Andrejus Gromyko iš
dėstė TSRS pozicijas dėl 
pastarųjų JAV prez. Reaga
no nusiginklavimo planų.

Jis pareiškė, kad tasai va
dinamas “interim” planas yra 
Tarybų Sąjungai visiškai ne
priimtinas ir nieko naujo 
nežada. Tas planas ir toliau 
neįskaito JAV raketų, esan
čių JAV karinėse bazėse ir 
lėktuvnešiuose bei neįjungia 
D. Britanijos ir Prancūzijos 
raketų, kurios taip pat turė
tų būti Rytų-Vakarų raketų 
balanse.

Jis taip ta nesutinka ir su 
tuo punktu, kur JAV prezi
dentas sako, kad į nusigin
klavimo pasitarimus turi įeiti 
ir Tarybų Sąjungos raketos, 
esančios Azijoje.

Švedai eina prieš 
branduolinius 
ginklus
Stockholm. — Čia įvyko 

steigiamasis susirinkimas 
Švedijos juristų grupės, ku
rios tikslas visomis galimo
mis teisinėmis priemonėmis 
kovoti prieš branduolinius 
ginklus. Ši jau penkiolikta 
švedų profesionalų organiza
cija. Kitos apjungia gydyto
jus, inžinierius, mokytojus, 
rašytojus, laikraštininkus ir 
kitus.

Ispanai prieš 
dalyvavimą NATO

Madrid. — Ispanijos užs. 
reikalų ministras Fernando 
Moran EI Diario-16 laikraš
tyje atspausdintam pasikal
bėjime sako, kad 1984 m. 
šalyje bus pravestas referen
dumas dėl Ispanijos dalyva
vimo NATO.

Tuo tarpu visame krašte 
didėja protestai. Politinės 
partijos sudarė iniciatorių 
grupę ir įvykusiame susirin
kime dalyvavo su plakatais, 
tokiais kaip: “Mes reikalau
jame išstojimo iš NATO”, 
“Šalin su Amerikos bazėmis” 
ir pan. Tūkstančiai žmonių 
žygiavo apie 30 kilometrų iš 
Madrido protestuoti prie 
JAV oro pajėgų bazės, esan
čios Torrejon de Ardoz vie
tovėje.

Indija prieš 
a parte id q

New Delhi.—Indijos prem
jerė Indira Gandhi pasiuntė 
Jungtinių Tautų specialiam 
komitetui kovai su aparteidu 
(rasine diskriminacija) pa
reiškimą," remiantį jo veiklą. 
Ji taip pat pasmerkė kai 
kurių Vakarų šalių poziciją, 
trukdant įgyvendinti sankci
jas prieš Pietų Afriką dėl jos 
aparteido politikos.

San Salvador. — Vyriausy
bė nei paneigia, nei patvirti
na žinios, kad kovose su 
sukilėliais pereitą savaitę žu
vęs 67 asmenų dalinys, kuris 
buvo specialiai apmokytas 
Amerikoje. Tose pačiose ko
vose žuvę ir 17 milicininkų.

Antrasis JAV erdvėlaivis

Erdvėlaivio Challenger įgula. Priekyje —Donald H. Peter
son, toliau—Paul J. Weitz, Dr. Story Musgrave ir pilotas 
pirmasis newyorkietis erdvėje—pulk. Karol J. Bobko.

Cape Canaveral, Fla.—Pe
reitą pirmadienį, balandžio 5 
d.,, iš. čia sėkmingai pakilo 
penkių dienų kelionei JAV 
erdvėlaivis Challenger su ke
turių astronautų įgula, kuriai 
vadovauja buvęs laivyno ka
pitonas Paul Weitz, 50 m. 
amžiaus. Tai jau antra jo 
kelionė—1973 m. jis praleido 
28 dienas Skylab erdvės sto
tyje. Kiti trys yra naujo
kai—oro pajėgų pulk. Karol 
Bobko, 45 m., pilotas, ir 
skridimo specialistai Story 
Musgrave, 47 m., gydytojas 
ir inžinierius Donald Peter
son, 49 m.

Svarbiausias šio skrydžio 
uždavinys—paleisti iš erdvė
laivio “bagažinės” satelitą, 
kuris ateityje bus naudoja
mas komunikacijai erdvėje ir 
informacijai rinkti.

Tasai dviejų su puse tonos 
satelitas kiek nukrypęs nuo 
numatytosios orbitos, bet 
NASA kontrolieriai sako, 
kad ilgainiui galima bus ją 
pakoreguoti. Sekančių šito 
paties erdvėlaivių skridimų 
metu tokių satelitų bus pa
leista daugiau.

Erdvėlaivis pradžioje buvo 
numatytas paleisti sausio 20 
d., bet atsiradus degalų pra- 
sisunkimui visuose trijuose 
pagrindiniuose motoruose, 
prisiėjo nukelti vėlesniam 
laikui. O kai mechanikai tai
sė motorus, tai vasario 28 d. 
audra privarė dulkių ir smė
lio į satelito krovinį. Ir vėl 
reikėjo atidėti. Bet dabar 
viskas vyko sklandžiai, nors 
išstumiant satelitą, atkrito 
gabalas izoliacijos, kuri su
grįžimo į Žemę metu saugo 
erdvėlaivį nuo karščio.

Erdvėlaivio įgulai pavesta 
atlikti įvairių eksperimentų. 
Jie vežasi apie 45 tūkst. 
svarų įvairių prietaisų ir me
džiagų. Pavyzdžiui, tame 
tarpe yra apie 60 svarų 
sunkumo konteineris su vai
sių ir daržovių sėklomis, Vie
na kompanija iš Pietinės Ca
rolines nori išbandyti, kaip 
reikėtų pakuoti sėklas atei
ties skridimams, jei busi

mieji erdvės stočių gyvento
jai sumanytų patys augintis 
maisto. Astronautai, kiek 

meteorologijos sateli 
Be abejo, nemažai eks

ės reikšmės dalykais.
erdvėlaivis yra žymiai

jiems laikas leis, filmuos ir 
žaibus ir atliks eksperimen
tus, rinkdami duomenis atei
ties 
tams.
perirųentų bus surišta ir su 
karin

Šis
lengvesnis už savo pirmata. 
ką—Columbia, bet jis taip 
sukor struotas, kad jo nešimo 
galia yra daug didesnė.

Sva 
nūs

■sto Izraelio 
kaitimus

ptautinio tribunolo po
li, kuriuose iškeliami

iniečius. Dalyvauja Ja-

ir daugelio kitų šalių

Tokyo. — Čia prasidėjo vie
ši tar 
sėdžiž
Izraelio nusikaltimai prieš 
pales 
ponijos, Tarybų Sąjungos,
JAV 
visuomenės veikėjai, juris
tai, mokslo ir kultūros dar
buotojai. Apklausinėjami liu
dininkai apie invaziją Liba
ne.

Atidarymo sesijoje kalbė
jęs Japonijos darbo unijos 
atstotas Motofumi Makieda 
Izraelio akciją lygino su na
cių žiaurumais II Pas. karo 
metu.

eš vieną iš 140 buvusių 
kolaborantų, kurių pa-

Nacistai Amerikoje
Maskva. — Tarybų Sąjun

gos gen. prokuroro pavaduo
tojas Nikolaj Baženov spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad Amerika nesiėmė žygio 
nė pri 
nacių 
vardės su įrodomąja nusi
kalstama medžiaga buvo jai 
pateik 
JAV j 
jų pa1 
Centr

tos. Jis kaltino, kad 
uos ir toliau globoja ir 
tarnavimais naudojasi 
nė Žvalgyba.

Jungtinės Tautos. —Saugu 
mo Taryba pareikalavo, kad 
gen. sekretorius Javier Pe 
rez de 
mus d 
jimo I 
bų srii

Cuellar pravestų tyri 
ėl moksleivių apnuodi- 
zraelio okupuotose ara 
yse.
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Kalba nuosaikieji....
Mes, kairėje stovintieji amerikiečiai, dažnai ir nuosek

liai keliame į viešumą, kokią žalingą Amerikos liaudies 
gerbūviui politiką praveda dabartinė administracija, 
kitaip sakant, prezidentas Reaganas ir jo sėbrai. Kartais 
galima girdėti nuomonę: “Ko jūs vis kritikuojate? Juk 
ekonominė depresija egzistuoja, juk iš jos išsikrapštyti 
reikia, juk Reaganas turi ką nors daryti . . .”

Taip, ką nors daryti reikia, bet klausimas yra: ką? Ar 
tai mes vieni, kairieji, matome Reagano politiką kaip tokią 
žalingą? Ne, visai ne. Pavyzdžių galima duoti tiek ir tiek, 
bet šiuo kartu mes paduosime vieną. Tegul, kaip tai 
sakoma, kalba “nuosaikieji”.

Kovo 28-os “New York Times” numeryje tilpo straipsnis 
po antgalviu “Reagan’s Wreckage” (“Reagano griuvėsiai”). 
Straipsnio autorius Andrew Stein, Manhattano preziden
tas. Taigi, straipsnio autorius yra aukštas pareigūnas, 
stovįs priešakyje New Yorko miesto pačios centrinės 
dalies. Manhattano. Politiniai jis yra liberališkas demo
kratas, kitaip sakant, nuosaikus buržuazinių nusistatymų 
žmogus. Bet pasiklausykime, ką jis sako:

Nežiūrint to, ar Ronaldo Reagano ekonominis manipu
liavimas atneš kokių nors rezultatų ar ne, jis visvien 
paliks Amerikai pamatiniai grėsmingą palikimą: per 
penkius dešimtmečius bandyto visuomenės lyginimo 
sugriovimą.

Pasakyta storai ir drūtai, pasakyta teisingai. Taip, kaip 
Šteinas tą aiškina tolimesniuose jo straipsnio paragrafuo
se, per penkius dešimtmečius, nuo Roosevelto iki 
Carterio, kiekviena administracija stengėsi nors šiek tiek 
gerinti žmonių gyvenimo lygį. Net Nixono laikais tas 
procesas tęsėsi. Aštuoni prezidentai bandė tęsti tą 
procesą. Šteinas rašo:

Per penkiasdešimt metų Amerika nuolat, nors pamaži, 
darė žingsnius link vidurinės klasės ir neturtingųjų 
socialinės padėties gerinimo. Sveikatos apsauga, maitini
mas, apšvieta, į eigos ir gyvenvietės gerėjo po aštuonių 
prezidentų programomis. Bet Reagano administracija, 
prisidengdama nusigyvenusia filosofija po ekonominės 
būtenybės priedanga, tą viską suardo. Mokesčiai mažina
mi turčiams, tuo tarpu, kai viešos programos, kurios 
pasitarnauja vidurinei klasei ir neturtingiesiems, suardo
mos.

Andrew Šteinas nurodo, kad žala, kurią Reagano 
administracija padarė Amerikos žmonėms, negali būti 
lengvai atitaisyta, net ir staiga pakeitus politiką. Kai 
kurie faktoriai liks kaip žiaurus palikimas ateičiai. Kokie 
tie faktoriai? Šteinas nurodo, kad per trumpą Reagano 
administracijos laikotarpį vaikų mirtingumas Amerikoje 
padidėjo, nors per paskutinius 50 metų jis vis ėjo žemyn. 
Kitaip sakant, tos biednuomenės šeimos, kurios prarado 
savo kūdikius, nes pablogintas mediciniškas aptarnavi
mas liaudžiai, niekad negali būti kompensuotos! Kitas 
simptomas: net 39% mažiau iš vidurinės klasės jaunuolių 
dabar patenka į universitetus, negu tik prieš keleris 
metus, jau nekalbant apie neturtingųjų vaikus. Ką tas 
reiškia? Ogi kaip tik dabar, kuomet technologija reikalauja 
vis daugiau specialistų, gabūs jauni žmonės negali tam 
išsimokslinti, ir jie liks visam gyvenimui nekvalifikuoti 
darbininkai. To irgi ateitis negalės pataisyti—tai irgi 
dalis Reagano “palikimo” Amerikos žmonėms.

Kaip su mokesčiais? Šteinas paduoda sekamą statistiką, 
pasiremiant ekonomisto Roberto Lekachmano duomeni
mis. Jis rašo:

1984-aisiais metais 60 nuošimčių Amerikos žmonių, 
menkiau uždirbantieji, mokės daugiau įeigos mokesčių 
negu praeityje. 20 nuošimčių, uždirbantieji tarp $20,000 ir 
$30,000 per metus, mokės šiek tiek mažiau negu 
praeityje. Bet vienas nuošimtis, kurie uždirba daugiau 
negu $100,000 per metus, mokės žymiai mažiau —nuo 
$4,000 iki $20,000 kas šeima. Korporacijų mokesčiai 
federaliniam biudžetui irgi sumažėjo.

Kaip tas atsiliepia į neturtinguosius žmones čia pat, 
New Yorko mieste? Andrew Šteinas, kaip Manhattano 
prezidentas, padėtį žino smulkmeniškai. Ir jis rašo:

“New Yorko dviejų vaikų motina, uždirbanti keturis 
dolerius per valandą, neteko net $190 per mėnesį per 
maisto ženklus ir papildomas įeigas—jos uždarbis suma
žėjo 25%.

Baigdamas savo straipsnį Šteinas įspėja:
Tai tik keli pavyzdžiai, kaip didesnės socialinės ir 

ekonominės lygybės siekiai sustabdomi. Reagonomika 
yra ne tik moraliniai pasibiaurėtina, bet ji veda prie 
didesnio nepasitenkinimo darovietėse ir neramumo mūsų 
gyvenvietėse.

Washington. — Grenados 
užs. reikalų ministras Unison 
Whiteman čia kaltino, kad 
JAV remiami samdiniai ir 
egzilai apmokomi Miamyje 
invazijai į Grenadą. Jis tvir
tino, kad tas apmokymas jau 
vyksta ištisus metus ir JAV 
vyriausybė, nors ir įspėta, 
nieko nedaro.

Bogota, Kolumbija. — Stip
rus žemės drebėjimas kovo 
31 d. sunaikino beveik visą 
Popayan miestelį. Manoma, 
kad griuvėsiai palaidojo apie 
200 žmonių. Sugriuvo kated
ra, kurioje vyko pamaldos. 
JAV, Panama ir Venezuela 
atsiuntė maisto, vaistų ir 
palapinių.

Pastarąjį penkmetį Tary
bų Lietuvos vardas beveik 
visuose kontinentuose buvo 
tariamas su pagarba, o kai 
kur netgi minimas kaip sa
votiškas atradimas. TSRS 
dienos, kuriose Tarybų ša
liai atstovavo Lietuva, pla
čiai nuskambėjo Prancūzijo
je, Italijoje, Švedijoje, Da
nijoje, Austrijoje, Škotijoje, 
Ganoje, Benine, Siera Leo
nėje, Senegale, Kipre, Mal
toje, Japonijoje. Šiuose 
renginiuse, be oficialių Lie
tuvos draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis 
delegacijų, kurių sudėtyje 
buvo įžymūs Tarybų Lietu
vos mokslo, kultūros ir val
stybės veikėjai, dalyvavo 
nemaža profesionalių meno 
meistrų, gausus būrys savi
veiklininkų. Šimtai respubli
kos pasiuntinių dalijosi pa
tyrimu, su užsienio specia
listais urbanistikos, restau
racijos, kardiologijos, vaikų 
estetinio auklėjimo, žmo
gaus teisių klausimais.

Šie renginiai ne tik paro
dė išaugusį Tarybų Lietuvos 
autoritetą pasaulio tautų 
akyse, bet ir susilaukė aukš
to įvertinimo užsienio radi
jo, televizijos laidose bei 
spaudos puslapiuose. Cha
rakteringa, kad net buržua
zinė spauda,-kuri ne vieną 
“pagraudenimą” suranda 
TSRS atžvilgiu, komentuo
dama tarybinių žmonių susi
tikimus su užsieniečiais, pri
versta pripažinti, kad “. . . 
jie (tarybiniai žmonės—ma
no pastaba) per trumpą lai
ką išsikovoja nuoširdžių 
simpatijų už betarpiškumą, 
mokėjimą dalykiškai bend
rauti . . . Jie siekia taikaus 
bendradarbiavimo, dirba ir 
kuria, kad Žemėje žydėtų 
gėlės, šypsotųsi vaikai . . . 
tokie jie eiliniai tarybiniai 
žmonės” (“Sinano Shimbun”, 
Japonija).

Čia norėčiau pateikti kele
tą charakteringų užsienio 
spaudos atsiliepimų apie Ta
rybų Lietuvos pasiuntinius, 
dalyvavusius TSRS dienose 
daugelyje šalių.

“Tas, kas klausėsi “Vil
niaus” kvarteto griežimo, 
suprato, kad jis girdėjo 
aukšto profesionalaus lygio 
kolektyvą . . . Lietuviai su
žavėjo mus savo griežimu ir 
repertuaro turtingumu.

Jie stebina ir patraukia 
klausytojus ne vien techni
kos tobulumu, subtiliu poli
foniniu skambesiu, kompak
tišku garso grožiu, bet ir 
prasiskverbimu į intymiau
sias muzikinio teksto struk
tūras, jautriu įsigilinimu į 
atliekamą kūrinį” (“IL La vo
ro”, Italija).

“Lietuvos kvartetas “Vil
nius”, koncertavęs Aveline, 
susilaukė aukšto publikos 
įvertinimo. Visas lėšas, gau
tas už koncertą, kvarteto 
artistai perdavė Pagalbos 
fondui, kuris rūpinasi nu
kentėjusiais nuo žemės dre
bėjimo pietų Italijos gyven
tojais”. (“La Provincia”, Ita
lija).

Tūkstančius kilometrų nu
skrido lėktuvais, pravažiavo 
traukiniais, autobusais Aka
deminis nusipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansamblis 
“Lietuva” užsienio šalių ke
liais. Į kiekvieną šokį, kiek
vieną dainą ansamblio artis- 

• tai sudėdavo visą savo šir- 
, dies šilumą, visą talentą, 

kad atėjusieji į pirmąjį pasi- 
i matymą su tarybinio meno 

pasiuntiniais įsineštų kuo 
gražiausius įspūdžius apie 

. lietuvių liaudies dainą, šokį, 
“ muziką.

Štai keletas atsiliepimų

apie “Lietuvos” ansamblio 
koncertus, įrašytus į magne
tofono juostelę.

“Kovoje mums visada pa
dėdavo ir padeda daina. 
Ačiū jums už puikų koncer
tą,—po ansamblio pasirody
mo Redžio-Emilijoje (Italija) 
pasakė Antrojo pasaulinio 
karo metais buvęs italų par
tizanų bataliono vadas, da
bar automobilio vairuotojas 
Kazioli Oldino.

— Kartu su tarybiniais 
partizanais man teko kautis 
prieš fašistus kalnuose neto
li Redžio-Emilijos. Čia nar
siai kovojo batalionas, kurį 
sudarė iš fašistinių kancla- 
gerių pabėgę tarybiniai 
žmonės. Šį vakarą, besi
klausydamas ansamblio dai
nuojamų dainų, vėl grįžau į 
praeitį, kai kartu su tarybi
niais partizanais dainuoda
vome mūsų—Italijos pasi
priešinimo judėjimo dalyvių 
mylimą dainą “Katiušą”. Ši 
daina padėdavo įveikti sun
kių žygių nuovargį, įkvėp
davo prieš mūšį. Kovą už 
šviesesnę ateitį, tik kitomis 
aplinkybėmis, mes tęsiame 
ir šiandien. Todėl labai ma
lonu vėl girdėti Tarybų ša
lies dainas, susitikti su Ta
rybų šalies pasiuntiniais”.

“Nežiūrint geografinio 
nuotolio tarp Lietuvos ir 
prefektūros Nagava,—pa-1 
reiškė.šios prefektūros gu
bernatoriaus pavaduotojas 
T. Mijadzava—“Lietuvos” 
ansamblio koncertai, jo at
liekamos dainos ir šokiai 
mus suartino, padėjo pažinti 
turtingus jūsų, tautos kultū
ros lobius, kas, be abejo, 
pasitarnaus tolesnei mūsų 
šalių draugystei ir bendra
darbiavimui”.

Ansamblio koncertus savo 
puslapiuose plačiai komen
tavo Prancūzijos, Danijos, 
Italijos, Švedijos, Maltos, 
Japonijos, Graikijos spauda. 
“Lietuvos” artistai ne tik 
koncertavo, bet ir dalyvavo 
susitikimuose su užsienio ša
lių visuomene, pasakodavo 
jiems apie Tarybų šalies šio
kiadienius, lietuvių tautos 
tradicijas turtinant ir puose
lėjant liaudies meną.

“Kažin ar kur nors kitur 
tiek daug dėmesio skiriama 
estetiniam jaunosios kartos 
auklėjimui, kaip Tarybų 
Lietuvoje,—rašo švedų laik
raštis “BD-nyheterna”, pri
statydamas Vilniaus M. K. 
Čiurlionio vidurinės meno 
mokyklos jaunuosius smuiki
ninkus ir baleto trupę, daly
vavusius tradicinėje Vaikų 
dienos šventėje Šelefteo 
mieste.—Mums tiesiog sun
ku patikėti, kad tokį profe
sionalų smuikavimo lygį gali 
turėti 10-12 metų vaikai. Tai 
tik aukštos kultūros ir gilių 
liaudies tradicijų tauta su
geba taip gražiai gyvenimui 
ruošti savo kartą ... Ir ne 
tik šios mokyklos mokslei
viai talentingi, visur Tarybų 
Lietuvoje ypatingas dėme
sys skiriamas jaunosios kar
tos fiziniam 
auklėjimui”.

Bet tai 
negali-

šiai di-

ir estetiniam

lietuviams,— Mums
vykstantiems į Afrikos kon
tinentą visuomet šiek tiek 
būna neramu prieš pirmąjį 
koncertą,—sugrįžęs iš Siera 
Leonės ir Senegalo, pasako
jo kompozitorius Mindaugas 
Tamošiūnas.—Juk nežinai, 
kaip tave sutiks tempera
mentingas, reiklus, gerai iš
manąs estradą Afrikos žiū
rovas.

Bet tegul kalba pati Afri
ka:

“Spalio revoliucijos meti
nių proga Dakaro nacionali-

Dėl Antano Bimbos atminimo įamžinimo
Lietuvos TSR Ministru Taryba priėmė nutarimą dėl 

įžymaus JAV komunistinio ir darbininkų 
pažangiųjų užsienio lietuvių visuomenės 
čio “Laisvės” laikraščio redaktoriaus, 
nusipelniusio žurnalisto ir Lietuvos TSR nusipelniusio 
kultūros veikėjo Antano Bimbos atminimo įamžinimo.

Lietuvos TSR Ministrų Taryba įpareigojo Rokiškio 
rajono vykdomąjį komitetą pastatyti antkapį, kur bus 
palaidoti Antano Bimbos palaikai, vieną Rokiškio miesto 
gatvių pavadinti žymaus veikėjo varduį Buvo nuspręsta 
taip pat suteikti Antano Bimbos vardą Rokiškio rajono 
Panemunėlio vidurinei mokyklai.

Lietuvos TSR Valstybiniam leidyklų, poligrafijos ir 
knygų prekybos reikalų komitetui pavesta išleisti Antano 
Bimbos Rinktinių raštų dvitomį. V. Petkevičienė

judėjimo veikėjo, 
veikėjo, ilgame -

Lietuvos TSR

'••titįį

Lietuvos TSR Fotografijos meno draugijos parodų 
salone Vilniuje surengta liaudies menininko Petro Jan
kausko dešimtoji personalinė pynimo ir dailininkės Tere
sės Jankauskaitės penktoji juodosios keramikos darbų 
paroda. Eksponuojami P. Jankausko saviti pinti darbai— 
nuo smulkių papuošalų iki baldų, T. Jankauskaitės 
sukurtos įvairios paskirties dekoratyvinės kompozicijos, 
vazos, rėmeliai ir kt.

Nuotraukoje: Parodos atidarymo metu P. Jankauskas 
supažindino susirinkusiuosius su savo darbais.

K. Jankausko nuotrauka

LENINO NAMAS

niame Danieliaus Sorano 
teatre koncertavo “Trimito” 
estradinis ansamblis. Lietu
viškai “trimitas” reiškia— 
trimitas. Bet šie vaikinai ir 
merginos atvyko groti ne 
karinių maršų, o teikti pub
likai malonumą. Ir reikia 
pasakyti, kad po pirmo kon
certo jie įsigijo naujų gerbė
jų Senegale. Jų turtingas ir 
įvairus repertuaras, perpin
tas populiariomis lietuviško
mis, rusiškomis, prancūziš
komis dainomis, nepapras
tai nuotaikingas ir puošnus.

. . . Prieš koncertą kalbė
jęs Lietuvos delegacijos va
dovas papasakojo apie šian
dieninę Tarybų Lietuvą, 
apie Tarybų valstybės tai
kias iniciatyvas. Ši Nemuno 
krašto, kaip jie save vadina, 
delegacijos ir artistų kelio
nė įneš svarbų indėlį stipri
nant tarybinės ir Senegalo 
liaudies savitarpio santy
kius”. (“Le Soleil”, Senega
las).

Tūkstančiai užsienio šalių 
gyventojų aplankė ne vieną 
dešimtį Tarybų Lietuvos pa
rodų. Aukšto įvertinimo su
silaukė lietuvių meninės fo
tografijos, gintaro, grafi
kos, gobelenų, tapybos, me
džio drožinių parodos, ku
rios kaip sudedamoji TSRS 
dienų dalis atstovauja mūsų 
respublikai.

“Kartu su šimtais savo 
tautiečių aš džiaugiausi, ga
lėdamas dalyvauti atidarant 
parodą, kurioje atsispindi 
įvairios lietuvių liaudies gy
venimo pusės. Fotografijų 
meninis lygis kelia pasigėrė
jimą. Šie fotodokumentai 
pasakoja apie geografiniu 
požiūriu tolimą šalį, 
nereiškia, kad mes 
me draugauti.

TSRS dienos, kur
džiulei šaliai atstovauja Ta
rybų Lietuva, be abejo, pa
dės mums stiprinti kultūri
nius ryšius, geriau suprasti 
vieni kitus, gerai pasitar
naus mūsų šalių draugystės 
stiprinimui”. (G. Džonolio 
“Unione Larda”, Italija).

“Porto-Novo ir Kotonu 
gyventojai turėjo progos su
sipažinti su savotiškais Lie
tuvos suvenyrais. Lietuva 
yra viena iš TSRS sąjungi
nių respublikų, kurioje labai 
populiarus liaudies menas. 
Jo pagrindu šioje respubli
koje kuriami įvairūs gyven
tojų mėgiami suvenyrai iš 
medžio, tekstilės, gintaro. 
Be suvenyrų parodos, šiuo
se miestuose bus eksponuo
jama vaikų piešinių paroda. 
(“Ehuzu”, Benino LR).

“Lietuvoje, kaip ir visoje 
Tarybų Sąjungoje, vaikiš
koms knygoms skiriamas di
delis vaidmuo. Viena di
džiausia vaikiškų knygų lei
dyklų “Vaga” per pastaruo
sius dešimt metų išleido 339 
pavadindimų knygas 12 mili
jonų egzempliorių tiražu. 
Dėmesį į vaikiškoms kny
goms atspindi jau ir tai, kad 
jas iliustruoja žymiausi res
publikos grafikai. (“Salzbur
ger Volksblatt”, Austrija).

Dešimtyje užsienio šalių 
pabuvojo Lietuvos TSR Dai
lės muziejaus paruošta pa
roda “Lietuvių liaudies me
nas: tradicijos ir dabartis”. 
Tai kompleksinė ekspozici
ja, plačiai ir turiningai apė
musi lietuvių vaizduojamojo 
ir taikomojo meno elemen
tus.

“Paroda atkreipia lanky
tojų dėmesį į tai, kokį vardą 
Lietuvoje turi gobelenai. 
Ypač stebina formos, kurias 
naudoja dailininkai, laisvu
mas. Subtilūs ir ritmiškai 
muzikalūs yra J. Balčikonio

KOPENHAGA. Priimtas 
sprendimas saugoti fianią Nr. 
112-A, kuris stūkso Danijos 
sostinės Vešterbrogadėš gat
vėje. Čionai pirmo aukšto 
kukliame kambarėlyje 1910 
metais gyveno V. Leninas, 
atvykęs į Kopenhagą daly
vauti 11 internacionalo kon
grese.

Šimtai žmonių, kuriems 
brangus pasaulio proletariato 
Vado, pirmojo pasaulyje dar
bininkų bei valstiečių vals
tybės įkūrėjo atminimas, 
kasmet aplanko šitą namą, 
kurį danai vadina „Lenino 
namu".

gobelenai. B. Jakūbonienės, 
M. Švažienės kūriniai at
skleidžia parodos lankytojui 
tipiškus lietuvių liaudies 
charakterio bruožus bei sa
vitą plastikos supratimą.

Lakoniškumas ir vidinė 
įtampa—tai tipiški lietuvių 
grafikos bruožai, kuriai šio
je parodoje atstovauja žy
mūs respublikos grafikai. 
Čia randame daug liaudies 
meno temų (J. Kuzminskis, 
P. Repšys, A. Surgailienė). 
Poetiškų Lietuvos peizažų 
(A. Kučas) ir kompozicijų, 
atspindinčių sudėtingą šian
dieninio žmogaus dvasinį 
pasaulį (G. Didelytė, V. Jur
kūnas, L Katinienė).

Šios parodos leitmotyvas: 
glaudus profesinis meno ry
šys su šimtmečių senumo 
liaudies meno 
(“Salzburger 
Austrija).

“Pažintis su
nu retas įvykis mūsų gyve
nime. Juk gyvename prie 
vienos jūros, o ką apie ją 
žinome? . .

Paroda “Tradicijos ir da
bartis” mums atskleidė, su 
kokiu petizmu šioje TSRS 
respublikoje saugomas liau
dies menas, tapęs pagrindi
niu peno šaltiniu profesiona
liam menui.

Parodoje išsiskiria senieji 
ir naujieji medžio drožiniai 
gintaro dirbiniai . . . Lietu
va augina talentingus meni
ninkus” (“Gladsakse Bla- 
det”, Danija).

Panašūs atsiliepimai iš
spausdinti Prancūzijos, Šve
dijos, Italijos laikraščiuose.

tradicijomis”.
Nachrichten”,

Lietuvos me-

Prieš dvejus mėttis, 
tluojant rekonstruoti 
terbro rajoilą, vietinė 
džia ketino drauge šu

pla- 
Ves- 
val- 

kitaiš 
statiniais nugriauti ir šį na
mą. Tačiau namui, susijū- 
šiam šu Iljičiaus vardu, 
nėbUVo abejingi sostinės gy
ventojai. Įvairių profesijų 
ir amžiaus žmohės sūšiviehi- 
jo, rėikalatldąmi jį Išsaugo
ti. Artimiausiu mėtų istorinį 
pastatą pradės remontuoti. 
kopėhhagOš gyventojai sie
kia, kad Leninui atminti 
šiame name būtų įrfengtas 
memorialinis kambarys.

“Valstiečių Laikraštis”

Žinoma, būta ir šmeižikiškų 
medžiagų apie mūsų šalį, 
mūsų meno pasiuntinius. 
Bet ar jais patikėjo šimtai, 
tūkstančiai, kurie apsilankė 
mūsų artistų koncertuose, 
pabuvojo mūsų parodose.

Viename iš švediško laik
raščio “Norra Vesterboten” 
numerių Villiamas Lund- 
markas rašo:

‘‘Neapykantos ir melo 
propaganda mokykloje, ra
dijo, televizijos laidose, 
dienraščiuose ir savaitiniuo
se žurnaluose jau virš 60 
metų mums kalama į gal
vą.—Jis nurodo, kad šio 
laikraščio “Debatų” skyrius 
neteisingai pavadintas, 
nes” . . . debatų nėra, yra 
tik antitarybinė propagan
da.

. . . Čia yra vienbalsė
neapykanta prieš Tarybų 
Sąjungą 
neįleid 
redakci, 
visuomę ninės 
reiškimu! . .

Straipsnio autorius teisus 
sakydamas, “. . . kad prieš 
faktus ūžsimerkia tik bailiai 
ir tėvy 
dar šmižinėja Europos mies
tais, inspiruodami antisove- 
tizmą”.

TSRS 
kur da 
rybų ša 
va, tūkstančiams liko atmin
tina švente, nes joje skam
bėjo da 
kalbėjo 
brangiausią ir tauriausią 
mūsų gyvenimo turtą—tau
tų draugystę ir taiką.

. Kitokios mintys čia 
žiamos! Laikraščio 
ja tai vadina laisvu 

nuomonės

ės išdavikai, kurie

dienos užsienyje, 
j gia nacio na line i Ta
liai atstovavo Lietu-

inos, liejosi muzika, 
žmonės apie pati



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 8,1983 “LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

IN THE UNION OF

SOVIET NATIONS

(Tąsa iš praeito num.)

TARPTAUTINĖMIS
TEMOMIS

KRYPTINGAS 
KURSAS

Socialistinės

Vienos šeimos dienoraštis

Petras Griškevičius, General Secretary of the Central Committee of the 
Communist Party of Lithuania, has written a 208 page book about Soviet Lithuania in 
English which is entitled “In the Union of Soviet Nations”. It is a very informative 
book about the present Lithuania with many colorful illustrations.

We are sorry we cannot reprint the book in full through our “Laisvė” but we will 
give some excerpts from the book.

In chapter “Social welfare —the aim of the CPSU” we read:

At present there are over 1,200 enterprises of retail trade and public 
catering in Vilnius, and more than a thousand special cars delivering 
their daily supply of goods. Commodity circulation is approaching a to
tal of one milliard roubles. Significant progress in the sphere of trade is 
noted in every city and district of the republic. Other Union republics 
supply the Lithuanian SSR with cars, motorcycles, watches, TV and ra
dio sets of different trade-marks, musical instruments, sports equipment, 
perfume and cosmetics, some food-stuffs and other articles of general 
consumption.

The amount of work that has been done in Lithuania during the 
years of Soviet power, the concern for the growth of people's welfare 
in the republic are characterized by the changes in the structure of 
consumption. The nutrition of the population has been improved. The 
republic's inhabitants consume more of the most important food-stuffs — 
meat and meat products, dairy produce, eggs, vegetables and fruit. For 
instance, the consumption of meat and meat products in the republic, 
in average figures per head of population, is almost adequate to the 
scientifically based optimum rate of their consumption. In 1980, as 
compared with 1970, the amount of meat products sold to the republic's 
inhabitants had increased by 69 per cent, that of dairy produce — by 
82 per cent, that of eggs 2.4 times. The selling of these products from 
the state’s stock is growing accordingly. At the same time, as is known, 
rural dwellers satisfy most of their needs for animal produce from their 
individual subsidiary farm production.

The consumption of other goods is also steadily growing. The sales 
of furniture, electrical goods, sports equipment, and goods for recreation 
are rapidly expanding. In 1980 the amount of electrical goods sold was 
160 times, that of radio and musical goods 86 times, that of furniture, 
carpets and carpeting 119 times, that of sports equipment nearly 48 
times higher than in 1950. The inhabitants buy more knitwear and ready
made clothes, the total sales of these having gone up 52 and 35 times 
respectively. The sales of all kinds of footwear has increased almost 11 
times, and that of silk and woolen fabrics 14 and 3 times respectively. 
At present, the population is much better provided with industrial goods 
and articles for long-term use. One might say that all families have ra
dio sets, two thirds of the families own TV sets, refrigerators and wash
ing machines, and almost half own sewing-machines and other house
hold articles.

A broad set of measures concerning the improvement of trade organ
ization, the inculcation of advanced methods and the study of demand 
and the market situation is being introduced in the republic. An infor
mation service has been set up, and the turnover of individual commod
ity groups is regularly analysed with the help of computers. Trade
mark stores have been opened, exhibition-sales and purchaser confer
ences are being constantly organized.

An immense programme concerning the strengthening of the mate
rial and technical basis of trade is under way. More new modern stores 
and public catering enterprises are being built, and they are equipped 
with more efficient technological installations and machines. During the 
tenth five-year period alone, about 130 million roubles were spent on 
the expansion of the material and technological basis of state and co
operative trade.

Quite a number of big retail trade and public catering enterprises 
have been built and reconstructed. More shopping centres, grocery stores 
with a large assortment of goods, department stores and specialized 
shops are being built in cities, district centres and villages. Ample state 
and co-operative funds are allocated for the construction of storehouses, 
refrigerators, potato, fruit and vegetable depositories, and for the acqui
sition of trading and technological equipment. The consumers' co-opera
tive society invests quite a lot in the construction of bakeries and bread
baking plants. In the construction of trading and catering objects the 
consumers' co-operative society closely collaborates with collective and 
state farms.

The material and technical basis of state trade has also changed 
essentially. The functioning trading enterprises have been completely 
reconstruced and specialized, and new big ones have been also built 
and well equipped technically. Thus, the Vilnius central department 
store and a shopping centre in the Viršuliškės residential area, new shop
ping centres in Kaunas, Klaipėda and Palanga, and a department store in 
Druskininkai have been built recently. One more large department store 
in Kaunas, a shopping centre in Šiauliai, two supermarket-type stores in 
Vilnius and many other buildings are under construction. The new sto
res are distinguished by their pleasant appearance and interior and add 
to the beauty of cities, district centres and other settlements. They are 
convenient for the tradesmen, and what is most .important — for the 
purchasers. The work of all of them is based on advanced methods of 
trade on self-service.

The network of public catering enterprises is also rapidly expanding. 
Industrial enterprises and other organizations contribute a lot to the 
construction of these objects. Much attention is devoted to the nutrition 
of workers, school-children and employees.

[To be continued]

Gerb.
Jums šeimos dienoraščio 
puslapius jau perskaičiau at
spausdintus. Ilgokai daugiau 

sandraugos JU nesiunčiau, bet, matyt, ir
šalys vykdo suderintą užsie- gerai, nes nereikia, kad jie 
nio politikos kursą, siekda- ; būtų dažni. Manau, bus ge
mos tęsti ir stiprinti įtempi
mo mažinimo procesą, už
tikrinti ryžtingą tarptauti
nės padėties raidos posūkį, 
kad stiprėtų taika ir tautų 
saugumas. Atsakinga socia
listinių valstybių pažiūra į 
taikos išsaugojimą, jų pasi
ryžimas veikti, kad būtų 
užkirstas kelias branduoli
niam karui, buvo pademon
struoti metų pradžioje Pra
hoje, Varšuvos sutarties 
valstybių Politinio konsulta
cinio komiteto pasitarime.

Kovo 14-15 d. Maskvoje, 
eiliniame socialistinių šalių 
komunistų ir darbininkų 
partijų Centro Komitetų 
sekretorių tarptautiniams ir 
ideologiniams klausimams 
pasitarime buvo detaliai pa
sikeista nuomonėmis dėl ak
tualių politinio, ideologinio 
ir propagandinio darbo 
klausimų ryšium su Prahos 
pasitarimo idėjų ir pasiūly
mų aiškinimu ir realizavimu. 
Buvo surengtas draugiškas 
pasitarimo dalyvių susitiki
mas su TSKP CK Generali
niu sekretoriumi J. Andro
povu, kuris vyko nuoširdžiai 
ir draugiškai.

Praėjo kiek daugiau kaip 
du mėnesiai nuo tos dienos, 
kai buvo paskelbta Prahos 
Politinė deklaracija. Joje iš
kelti plataus masto pasiūly
mai sukėlė didelį tarptauti
nio darbininkų ir išsivadavi
mo judėjimų, antikarinio ju
dėjimo, daugelio šalių vy- 
riausybų susidomėjimą, jų 
buvo suprasti ir paremti. 
Labai susidomėta pirmiau
sia socialistinių šalių pasiū
lymu, kad Varšuvos sutar
ties valstybės ir Šiaurės 
Atlanto sąjungos dalyvės 
sudarytų sutartį nenaudoti 
karinės jėgos viena prieš 
kitas nei branduolinių, nei 
įprastinių ginklų, vadinasi, 
apskritai nepanaudos pir
mos vienos prieš kitas kari
nės jėgos.

Natūralu, kad plataus re
zonanso susilaukia Varšuvos 
sutarties valstybių pasiūly
mai, susiję su branduoliniu 
nusiginklavimu Europos že
myne. Situacija, kuri susida
rė Europoje, reikalauja la
biau negu bet kada suvieny
ti visų šalių jėgas, kad būtų 
nuosekliai vykdoma įtempi
mo mažinimo, taikos ir nusi
ginklavimo, pirmiausia 
branduolinio, politika. So
cialistinės sandraugos šalys 
mano, kad geriausias spren
dimas būtų visiškai pašalinti 
iš Europos tiek vidutinio 
nuotolio, tiek ir taktinį 
branduolinį ginklą. Šioje si
tuacijoje, kaip buvo pažy
mėta Maskvos pasitarime, 
nepaprastai svarbu stoti 
prieš branduolinio ginklavi
mosi varžybų naujo turo 
plėtojimą Europoje.

Šiomis dienomis visas pa
saulis mini 100-ąsias Karlo 
Markso mirties metines ir 
ruošiasi plačiai pažymėti 
165-ąsias jo gimimo meti
nes. Broliškų partijų Centro 
Komitetų sekretoriai pasi
keitė informacija apie šia 
proga organizuojamus ren
ginius ir pabrėžė, kad mark- 
sizmas-leninizmas buvo ir 
yra tvirtas teisingos ir efek
tyvios komunistų politikos 
idėjinis pamatas.

V. Burbulis

Laisve”, pasiųstus , planetoje susidarė paradok- 1 ii 
sali padėtis. Natūralių ir r 
materialinių išteklių dabar I s 
pakanka ne tik išmaitinti j k 
visus žemės gyventojus, bet i n 
ir sukurti solydžias atsargas į v, 
ateičiai. Antai, yra žinoma, 
kad 1981 m. bendra paga
mintų maisto prekių apimtis 
padidėjo 2,9 procento, paly
ginti su 1980 m.”

Tačiau faktas ir tai, kad 
badaujančių skaičius kasmet 
padidėja. Ir daugiausia jų 
besivystančios šalyse. Kas 
daryti?

Dabar per metus ginklavi
mosi varžybos suryja 500- 
600 milijardų dolerių. Pasiro
do, kad “Vieno šių lėšų 
procento pakaktų, kad būtų 
aprūpinti maisto produktais 
besivystančių šalių gyvento- [ 
jai ----------------  ------------
čiui”.

Argi ne verta susimąsty
ti? Ginklai ne tik naikina 
karo metu, bet ir taikos 
laikmečiu. Tiesa, naikina 
kiek kitaip, būtent marinda
mi milijonus žmonių badu.

3. Gražaus žmogaus 
jubiliejus

Senokai praėjo V. Mykolai
čio-Putino jubiliejus, o aš tik 
dabar susiruošiau atnaujinti 
apie jį žinias, perskaityda- 
mas jo autobiografiją. Įdomi, 
turtinga, įvairiapusė asme
nybė. Ir nuo ko visa tai 
prasideda?

Skaitau: “Gimiau Pilotiškių 
kaime, pagal metrikus sausio 

•’■13 d., o iš tiesų sausio 6 d., 
per Tris karalius”. Taigi de
vyniasdešimt metų nuo gim
tadienio ir jau šešiolika, kai 
Kačerginėje atgyveno pasku
tinę gyvenimo valandą.

Iš jo autobiografijos susivi- 
lioju užsirašyti štai ką:

APIE PAŽINTĮ SU LIE
TUVIŲ POEZIJA.

“Su lietuvių poezija pir
miausia supažindino mane 
daina, muzika. Nuo pirmo
sios gimnazijos klasės buvau 
uolus choristas.

“APIE “ALTORIŲ ŠEŠĖ
LĮ”.

Aš nė šiandien nemokėčiau 
tiksliai pasakyti, koks buvo 
mano tikslas imantis tokios 
pavojingos anais laikais te
mos. Rodos, neturėjau jokio 
aiškaus tikslo. Stačiai sprog
dino krūtinę, kas prisirinko 
per ilgus metus”.

APIE DVASININKIJĄ.
“Žinojau, kad leisdamas 

šias knygas susilauksiu daug 
priekaištų iš to luomo, kurio 
gyvenimo kampelį čia paban
džiau praskleisti. Šitas luo
mas, dėl visai suprantamų 
priežasčių, paisydamas la
biau negu kiti savo prestižo

Damascus, Sirija. — PLO 
vadas Yasir Arafat, kuris 
anksčiau buvo išsireiškęs, 
kad prez. Reagano planas 
sudaryti autonominei terito
rijai Izraelio užimtose arabų 
žemėse, turi “pozityvių pu
sių”, dabar tą planą visiškai 
atmeta.

riau, jeigu siuntinėsiu po 
mažiau, tik po tiek, kiek 
mano supratimu galima būtų 
spausdinti viename numery
je. — Autorius-

1. Kad ir kur . . . 
pralaimėjo!

Užtruko daug dienų, kai 
Lietuvos krepšinio mėgėjai 
skandavo: “Žalgiris!” “Žalgi
ris”! . . . Visų, norinčių pa
matyti mėgiamą komandą, 
grumiantis su varžovais, ne
pajėgdavo sutalpinti erdvi 
Kauno sporto halė. Todėl dar 
daugiau jų susėsdavo prie 
televizorių ir irgi skanduoda
vo: “Žalgiris”! . . “Žalgi
ris”! . . Tik jų balsai jau 
nepatekdavo nei į žaidėjų 
ausis, nei į reporterių mikro
fonus.

Gražu žiūrėti į septynias
dešimt šešerių metų tėvą. 
Pameta visus darbus, užside
da akinius ir atsisėda ant 
sofos prieš televizorių. Na
mas degtų, tai gal ir atsi
trauktų nuo jo. 0 kitaip 
nenuviliosi, jei tik krepšinio 
aikštelėje žaidžia “Žalgiris”.

— Ką tu ten supranti, 
seni,—gėdina motina, bet 
dažnai ir pati pritupia šalia 
jo: žaidžia “Žalgiris” . . . 
Susidomėjimas didelis, bet 
man dar sunku suprasti, kaip 
tėvai, niekuomet jaunystėje 
net koja nepaspyrę tikro, o 
ne skudurinio kamuolio, iš
moko suprasti sportinių žai
dimų grožį?

Kovo 20 d. Kaune įvyko 
paskutinės 50-ojo TSRS vyrų 
krepšinio čempionato rung
tynės. “Žalgiris”, jau užsitik
rinęs sidabro medalius, ko
vojo dėl aukso su didelės 
šlovės Maskvos CASK kolek
tyvu. Kad ta šlovė neišgalvo
ta, rodo tai, kad CASK 
krepšininkai šalies vyrų 
krepšinio čempionatuose net 
20 kartų buvo iškovoję aukso 
medalius. Kas laimės auksą 
šį kartą—kauniečiai ar kariš
kiai?

Daug nervų reikia ne tik 
žaidėjams, bet ir sirgaliams. 
Tačiau sportinė kova kom
promisų nežino. Pasibaigė 
pirmas kėlinys, paskui an
tras, o auksas dar nešviečia: 
po 40 žaidimo minučių rezul
tatas 70:70.

— Duok ir man parūkyti, 
prašo tėvas. Oi, oi, ir kas 
laimės, a?

Pratęsus rungtynes geres
nė sėkmė lydėjo Maskvos 
kariškius, kurie ir iškovojo 
pergalę rezultatu 79:77.

Dar keletą dienų po šių 
rungtynių visur tik ir girdė
jai, kaip reikėjo žaisti, kad 
pergalė būtų laimėta žalgi
riečių. Ir visgi teisingiausia 
nuoširdžiai pasidžiaugti, kad 
Lietuvos krepšinis užima to
kias stiprias pozicijas. Mask
vos TV sportinis komentato
rius pareiškė, kad iš 21 šalies 
vyrų krepšinio pirmenybėse 
CASK iškovotų pergalių, ši 
buvusi pati sunkiausia. Taigi 
“valio!” Kauno “Žalgiriui” (ir 
kuo garsiau!), kad ant savo 
sidabrinių laurų neužmigtų!

2. Ginklai ir nenaudojami 
naikina

“Jei ši tendencija išliks,— 
skaitau Aleksiejaus Chazovo 
pateiktą citatą iš Suvienytų
jų Nacijų organizacijos doku
mento,—tai šio šimtmečio 
pabaigoje Žemėje bus 600- 
650 milijonų nuolatos badau
jančių žmonių”.

Žinom, kiek daug nuomo
nių dėl to, ar pajėgi žmonija 
gyventi normaliai—tai yra 
būti apsirengusi, pavalgiusi, 
laiminga. Daug kas atsako 
teigiamai, kaip pavyzdžiui 
profesorius iš Bangladešo. 
“Šiuo metu,—teigia jis,—

r autoriteto, ypačiai jautriai 
■eaguoja į kiekvieną pasikė
sinimą parodyti intymaus, 
asdieninio, pasakyčiau, gry- 
ai žmogiško jo gyvenimo 
aizdą. Jis dar sutiktų būti 
iešiamas, o gal apsiimtų ir 
apozuoti kilnioj, šventadie- 
iškoj ir pareiginėj pozoj, 
•et kasdieniškai—niekados.
APIE LITERATŪRĄ.
“. . . literatūra, siekdama 

pilno gyvenimo vaizdo ir 
norėdama atkurti žmogaus 
ąrba žmonių grupės ne tik 
išeiginį veidą, bet ir tamsiau
sias dvasios užkampes, neno
ri pripažinti jokių privilegijų 
nei atskiriems individams, 
nei grupėms, nei luomams.

4. Ką kindziulis matė 
Amerikoje

Pi 
pi 
rd 
b

:Sivy*L<uxviU gyvatų- dvidešimt metų Lie-
i artimiausiam dešimtme-l . . T,. , .• tpvoje 

Ir kur 
nepabuvęs, prie ko tik ner- 
piėjęs su savo ilga nosimi. 
Vienu atsikvėpimu perskai
čiau ir paskutinę apie jį 
knygelę “Čia priėjo Kindziu
lis”, 1982 m. išleista 40,000 
egzempliorių tiražu. Sąmo
ningai parinkau keletą jo 
atsiliepimų apie Ameriką.

pasirodė Kindziulis. 
tik per šį laiką jis

Gidas, pasakodamas apie 
^merikiečių mandagumą bei 
tvarkingumą, pabrėžė:

— Amerikiečiai niekad ne- 
numes nuorūkos kur nerei- 
Itia.

Čia priėjo Kindziulis ir pa
klausė:

— O bombą?
— Ką nori sakyk, bet 

Amerikoje nėra tikrosios 
aisvės!—garsiai pasakė vie

nas amerikietis savo bičiu
liui.

— Kaip tai nėra—nustebo 
tasai.—Šit, pažiūrėk, Niujor
ke, įplaukiant į uostą, stovi 
didžioji Laisvės statula.

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

— Bet toji “Laisvė” žvel
gia į jūrą, o jos užpakalis 
atsuktas Amerikai.

— Kokios jūs nuomonės 
pie Amerikos demokratiją?

— Geros.
- Kodėl?
Čia priėjo Kindziulis ir 

tarė:
— Apie mirusius arba ge

rai, arba nieko.
. . . Štai koks tas Kindziu- 

lis. Sako, pradžioje jis pasi
rodė kaip dzūkas, bet paskui 
išmoko visas Lietuvos tar
mes ir dabar mažiausiai jam 
rūpi, iš kur jis. Vaikšto ir 
juokiasi, dažnai priversda
mas ne juokais žmogų susi
mąstyti.

ai

Stepas Grigas
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statoma Ignalinos atominė 
jaunas miestas Sniečkus, 
tytojai, mokytojai, gydyto-
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Drūkšių ežero sparčiai
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i jau gyvena 18 tūkstančių

Prie 
elektrinė. 0 netoliese auga 
kuriame gyvena elektrinės sta 
jai, daugelio kitų profesijų žmonės. Šiandien Sniečkus— 
ne toks jau mažas miestas. Ci
žmonių, kurių vidutinis amžiub apie 30 metų. Vos prieš 
keletą metų buvo padėti pirmieji šiame mieste pamatai, o 
dabar gražiame miške išaugo šiuolaikiniai gyvenamieji 
namai, atidarytas kino teatras, ligoninė, poliklinika, 
prekybos centras. Neužmiršti r jaunieji miesto gyvento
jai—jiems pastatyti trys vaikų darželiai lopšeliai, dvi 
vidurinės ir viena muzikos mokykla. Kurdami naują 
miestą, architektai ir statybininkai pasirūpino kiekvienu 
medeliu, stengėsi išsaugoti 
harmoningą urbanizacijos ir 
Sniečkus primena skendintį ža

Nuotraukoje: Vienas Sniečk

isus žalumynus ir sukurti 
gamtos ansamblį. Todėl 

umynuose kurortą.
aus miesto kampelis.

M. Baranausko nuotrauka

i
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Kultūrinės žinios žinelės
RAŠO: FRANKSHUKAS

ATRASTAS SENAS GRAIKŲ TEATRAS
Salonikos universiteto archeologijos prof. Manolis 

Andronikos prieš 3 metus padarė 20 šimtmečio svarbiau
sią archeologinį radinį: atkasė Makedonijos karaliaus 
Pilypo II-jo, Aleksandro Didžiojo tėvo, kapą, kuris buvo 
teatre nužudytas 336 m. prieš Kristaus gimimą.

Dabar archeologai surado ir tą teatrą. Teatras buvo 
vos už 100 metrų nuo centrinių rūmų—šiaurės rytų 
Graikijoj—Vergines kaime. Dabar tikima, kad Vergina 
buvo senosios Makedonijos sostinė Egėjoj.

Profesorius neabejoja, kad tai esąs tas pats teatras, 
kuriame įvyko žmogžudystė, kai karaliaus apsaugos 
kariškis, laike iškilmių, prieš naują karo žygį, nudūrė 
karalių. Tuomet sostą užėmė karaliaus sūnus Aleksan
dras Didysis, vos 20 metų jaunuolis, vėliau pasižymėjęs 
karo laimėjimais Mažojoj Azijoj.

Teatro pamatai ir pirmosios marmurinės eilės atrasta 
labai gerame stovyje ir truks mažiausiais 3 metai, kol bus 
atkastas visas teatras.

Graikijos kultūros ministerė Melina Mercouri spaudai 
pareiškė, kad teatro atradimas turi labai didelės 
istorinės, architektūrinės ir kultūrinės reikšmės.

OLANDU BALETAS NEW YORKE
Dažnai New Yorke gastroliuoja iš Olandijos taip 

vadinamas Netherlandijos Šokio Teatras (The Nether
lands Dance Theatre), bet dabar yra atvykusi Olandijos 
Nacionalinio Baleto trupė (The Dutch National Ballet) 
2-jų savaičių gastrolėms.

Šio baleto trupė susiformavo 1961 m. ir turi 85 šokėjus. 
Ją pilnai subsidijuoja Olandijos valstybė ir Amsterdamo 
miestas, kur yra trupės nuolatinė buveinė.

TARYBŲ LIETUVOS KULTŪRA

ŽMONIŲ ŠVIESA—ŽMONĖMS
Visame pasaulyje pašti- — Ar laiškininkė čia daž-

koncertas, pasirodymas pa-

KAROLIS MARKSAS PRISIMINTAS LONDONE
Minint 100 metų K. Markso mirties sukaktį, Londone, 

Britų muziejaus didžioje skaityklos salėje, kur Marksas 
praleido daug laiko skaitydamas ir rašydamas savo 
“Kapitalą”, surengta jo prisiminimui paroda. Jinai tęsis 
iki birželio 12 d. Parodoje išstatyta pirmoji anglų kalba 
“Kapitalo” knygos laida, laiškai D. K. Danielsonui, kuris 
“Kapitalą” išvertė į rusų kalbą, bibliotekos kortelė ir 
kitokia Markso memorabilija.

Siaurinėje Londono dalyje, Highgate kapinėse, kur jis 
palaidotas, jo kapą mirties dieną, aplankė daug žmonių: 
Tarybų S-gos pareigūnai, Britų kompartijos atstovai, 
Vakarų Vokietijos ambasadorius Anglijai uždedamas 
vainiką pasakė, kad K. Marksas buvo Vokietijos pilietis ir 
didis politinis filosofas. 120 komjaunuolių iš 8 kraštų pėsti 
atėjo iš vakarinės Vokietijos Triero miesto, kur Marksas 
buvo gimęs, pagerbdami jo atminimą.

Britų televizija rodė 6 dalių specialią seriją apie K. 
Markso gyvenimą, jo filosofines pažiūras. Darbiečių 
partijos atstovai parlamente pasakė tinkamas tai progai 
kalbas, o radikalūs darbiečiai paskyrė 50 tūkstančių svarų 
įvairiems minėjimams, paskaitoms, teatro spektakliams, 
spausdiniams apie Marksą, kurie bus dalinami nrokyklose. 
Prie to namo, kur Marksas Londone gyveno yra 
memorialinė lenta, o tas namas, kuriame Marksas mirė 
II-jo pasaulinio karo metu buvo subombarduotas.

Kieminėju Svėdasuose. |tės kultūros ūkio vardas.
Didelis geltonas vidurinės Į Tarp jų—ir Svėdasų kolū- i skelbtas Svėdasuose, maty- 
mokyklos pastatas su nauju kis- O taip jau yra—kultu- ' tumėt, kaip sujunda žmo- 

ringi ūkiai nesiskundžia nei nės: 
darbo rankų stoka, nei tuš- 1 Pakštienė, 
čia kasa. Knieža

— Įvykis būtų,—sako ko- ; ūkiui 
lūkio pirmininko pavaduo- ■ kas, 
tojas J. Samuolis,—jei kas , 
iš mūsų išeitų. Nebent kokį 
nevaleiką pavarytume. ; 
Prašosi į ūkį, tiesiog su [ 
šeimom—visų priimti nepa
jėgtume. Pernai 10 jaunų 
žmonių atėjo. Su ūkio sti
pendijomis aukštosiose, 
specialiosiose mokyklose 
mokosi 37 jaunuoliai, po ! 
metų kitų jie grįš. Patrau
kia žmones kultūringos dar
bo, geros buitinės sąlygos.

Dabartinė kultūros namų 
direktorė Ona Jėckienė 
Svėdasuose sava—čia bai
gė vidurinę mokyklą, aplin
kinių kaimų kultūros na
muose dirbo kone dešimtį 
metų, chorvedybos mokėsi 
taip pat netoliese—Rokiš
kio kultūros mokykloje.

Kolūkis jų šeimai namą 
padėjo pasistatyti, darbas 
patinka—kur geriau ieško- 

i ti? į
Direktoriavimas direkto- ' 

riavimu, ji dar vadovauja . 
keliems saviveiklos kolek
tyvams—mišriam chorui, 
vyrų ir merginų duetams, 
moterų ansambliui, etno
grafiniam ansambliui.

Iš viso Svėdasų kultūros 
namuose tų kolektyvų yra 
12 (be minėtų dar-tautinių 
ir pramoginių šokių, dra
mos, estradiniai ansambliai 
ir kt.), Juose priskaičiuoja
ma 200 saviveiklininkų. 
Fermos vedėjas R. Kaz- 

, lauskas, medicinos seselė ( 
R. Cekelytė, gyvulininkys- i 
tės komplekso darbininkė | 
N. Juknevičienė chore dai- j 
nuoja, inžinierius mechani
kas K. Čerškus vaidina, j 
mokytojas V. Jucys estra- ■ pirmininkas S. 
diniame groja . . . Rengia
mi siuvimo, kulinarijos kur
sai . . . Žmonės, aišku, 
įvairių polinkių turi, ir

Vilniaus Dailės parodų rūmuose atidaryta Lietuvos 
TSR Valstybinės premijos laureato, respublikos liaudies 
dailininko Augustino Savicko akvarelių ir piešinių paroda. 
Eksponuojama apie šimtas naujausių dailininko darbų.

Nuotraukoje: Lietuvos TSR liaudies dailininkas Augus
tinas Savickas prie savo darbų.

K. Jankausko nuotrauka

Pirmą kartą nuo Kauno marių ledo pakilo superlengvas 
plastmasinis skraidantis aparatas “Garnys” su primontuo
ta slide. Šio lietuviško sklandytuvo svoris—tik šimtas 
kilogramų, o įsibėgėjimo takas—iki šimto metrų. Be 
variklio naujasis aparatas gali būti naudojamas kaip 
mokomasis sklandytuvas, kurį į orą galima pakelti 
specialiu keltuvu arba traukiant motorinei valčiai. 
“Garnį” sukūrė žinomas konstruktorius, sklandymo spor
to veteranas Bronius Oškinis drauge su jaunais konstruk
toriais Česlovu Kišonu ir Kęstučiu Rinkevičium.

Nuotraukoje: “Garnys” virš Kauno marių.
K. Jūrelės nuotrauka

priestatu—kaip bičių avilys, 
tik skambutis pamokai per
trauks berniukų ir mergai
čių linksmą šurmulį.

I Dūzgia pieninė, atrodo iš
pampusi nuo rytinės pieno 
porcijos, kurią ką tik suve
žė mašinos iš ūkio fermų.

Pats darbo metas, ir kva
dratinė miestuko aikštė, 
aprėminta gražiai padažytų 
medinių namų ir vis daž
niau dygstančių mūrinukų, 
tuštoka. Iki sutarto pokal
bio su kultūros namų dar
buotojais dar yra šiek tiek 
laiko, galiu pasivaikščioti 
po Svėdasus.

Jaučiu jiems sentimentus, 
ir gana. Gal todėl, kad jie 
pakeliui į mano vaikystės 
sostinę Rokiškį—dažnokai
tenka pro čia važinėti. Gal 
todėl, kad čia kartą buvau 
priverstas prašytis nakvy
nės, ir man ją daug neklau
sinėdami pasiūlė visai ne
pažįstami. Manau —visur, 
kur gyvenama žmonių, turi 
būti širdies gerumo ir mei
lės žemei. Taip yra Svėda- , 
suose. Iš jų šoną skalau
jančio Alaušo ežero—svė- 
dasiškių akių vaiskumą, iš 
žavaus apylinkių grožio—jų 
rankų švelnumas. Ne veltui 
pakeleivis, kaip rašo J. 
Baltušis kelionių apybraižo
je “Kas dainon nesudėta”, 
“giliai atsikvepia, pagautas 
Svėdasų patrauklumo, susi
mąsto apie čia gyvenusius 
šviesius žmones”—Liudviką 
Jucevičių, vos trisdešimt 
trejus metus tepasidžiaugu- 
sį gyvenimu, tačiau spėjusį 
parašyti ne vieną didžios

| vertės literatūros ir mokslo 
! knygą, dailininkus rr ‘ 1 
I ną Šklėrių ir Joną
kuris, išklydęs į 
tapo pripažintu toli 
vynės, Bolivijoje, bet nepa
miršo Lietuvos — dūmojo 
apie ją, siuntė jai savo 
darbus.

Svėdasų žemė užaugino 
lietuvių literatūros klasiką stengiamasi jų pomėgius 
J. Tumą Vaižgantą. Kaip 
pagarba ir atminimas kyla 
miestelio įkalnėje, Vaižgan
to gatvėje, B. Bučo sukur
tas paminklas šiam švie
siam žmogui.

Ir patys Svėdasai rodosi 
lyg pakylėti į aukštėlesnę 
šviesesnę vietą. Mokyklą 
jau minėjau, dar yra ligoni
nė, parduotuvių, dideli 
nauji kultūros namai—visko 
yra, kad Svėdasuose būtų 
šviesu gyventi visiems svė- 
dasiškiams.

Kai paminėjau kultūros 
namus, tai ir užsukim į 
juos.

Kultūros namus Anykščių 
rajono Svėdasų kolūkis pa
sistatė savo jėgomis, suklo
jo tam reikalui bene pusę 
milijono rublių. Ūkis stip
rus, ilgai kišenių krapštyti ■ 
nereikėjo, nei paskui gailė
tis. Namai išėjo gražūs, 
erdvūs, ne prastesni ir už 
Anykščių.

Ir žmonėms maga užsuk
ti—juk būna taip, kad eini 
vėlų metą tamsiais laukais 
ir staiga išvysti mirkčiojant 
žiburėlį, linksmiau pasidaro 
krūtinėje. Svėdasų kultūros 
namų langai plačiausi, ko
kia šviesa trykšta—negali 
pro šalį praeiti.

Ir saviveiklininkams sma
giau, kai turi tokius namus. 
Garsiau dainuoja, linksmiau 
trypia.

Kultūros namų pastatymu 
viskas nesibaigė—kolūkio 
valdyba daug padeda savi
veiklininkams—tai kostiu
mus pasiuva, taik instru
mentus nuperka, tai auto
busą skiria —koncertuoti, 
ekskursijon važiuoti . . .

Respublikoje 170 ūkių su
teiktas aukštos žemdirbys- I

Kajeto- 
Rimšą, 

pasaulį, 
nuo tė-

patenkinti.
Turiu susirašęs visą kul

tūros namų savaitės darbo 
tvarką. Pirmadienis—tauti
nių šokių kolektyvo, agit- 
brigados, vaikų dramos bū
relio repeticijos . . . Antra
dienis—pramoginiai šokiai, 
agitbrigada, estradinis an
samblis . . . Trečiadienis— 
tautiniai šokiai, agitbriga
da, choras, estradinis . . . 
Ketvirtadienis, penktadie
nis—vėl repeticijos . . . 
Šeštadienis, sekmadienis— 
šokių vakarai . . . Tai tik 
“juodoji” darbo pusė, šio
kiadieninė. O kur koncer
tai? Juk saviveiklininkui la
bai maga save parodyti, pa
sijusti galinčiu kurti. Žiūro
vui irgi įdomu, ką jo kai
mynas sugeba. Jei koks
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KŪRYBINIO KELIO 
' PRADŽIA

ar vaidins Apolonija 
ar dainuos F.

su B. Šalaka? i 
nauda —šventė ar i 

nereikia iš svetur 1 
kviestis šokėjų ar muzikam . 
tu. I

Svėdasų saviveiklininkai 
turi gerą vardą rajone. 
Kviečiasi juos koncertuoti 
gretimi kolūkiai.

Kultūros namuose—sta
cionarinė kino salė, filmą 
rodo kasdien. Per metus 
perskaitoma daugiau kaip 
60 paskaitų—miestelėnams 
jos tapo savotišku “pasi- 
pypkiavimu”, kur kaimynų 
būry gali papolitikuoti, su
žinoti, kas dedasi pasauly
je.

Kartą per mėnesį aplan
ko profesionalus Filharmo
nijos kolektyvas—Svėda
suose veikia jos filialas, to
kią sutartį yra pasirašę Fil
harmonijos meno vadovas 
R. Žigaitis ir kolūkio pirmi
ninkas V. Kovas.

i ninku darbas nėra grynai j na viešnia?—klausiu šeimi- 
mechaniškas, — pašto dar- ninku.
buotojai yra vienu metu ir — Pasirodyt tai pasirodo, 
žinių —gerų ir blogų—atne-: bet kad nė kiek nepasibū-

Lankosi Panevėžio, Šiau- i kaimo,
i lių, Klaipėdos teatrai, kitų 
1 rajonų saviveiklininkai.

Be direktorės, kultūros 
namuose yra dar šeši etati
niai darbuotojai—meno va
dovais, metodininkais vadi
nami. Viena jų—Elvyra Šė
le na itė. Prieš porą metų 
baigė Vilniaus kultūros mo
kyklą, apsiprato Svėdasuo
se, pamėgo savo darbą. 
Ji — nepailstanti daugelio 
vakaronių, teminių vakarų 
sumanytoja, režisierė. Už
veda kalbą apie tai, iškart 
jos akys nušvinta. Ilgiausiai 

i tau pasakos, kaip anam va- 
| kare “Ačiū už duoną, už 
i skalsią” mažuosius daininin- 
| kus keitė vyresnieji, skaid
rėse mirgėjo gimtieji kolū- 

Į kio laukai, kaip apylinkės 
Giedraitis, 

kolūkio pirmininkas V. Ko
vas, partinės organizacijos 
sekretorius J. Samuolis ap
dovanojo pirmūnus, įteikė 
“Darbo veteranų’’ meda
lius, o geriausieji laukinin
kai ir kombaininkai—savo 
darbo rezultatą ir simbolį— 
duoną, kaip choras su visa 
sale dainavo “Ilgiausių me
tų . . .” “Kai ūkio vadovai 
va taip žodį taria, ranką 
paspaudžia—žiūrėk žmogui 
akys ir sudrėksta. Su tokia 
širdimdi jis už tave, tavo 
nurodymus eis nesidairyda
mas”.

Graži ta kultūros šviesa 
Svėdasuose. Šviesa žmo
nėms. Algis Juodupis

LAIKRAS!I

šiotojai, raštijos skleidėjai, 
jr į žmonių gyvenimo dramų 

stebėtojai. Čia sutrumpinti 
įspūdžiai iš Lietuvos spau
dos apie dabartinių pašti
ninkų veiklą. Rašo utenietė 
Vanda Lipeikaitė.

Nuo Utenos iki Kuktiškių 
kolūkio centrinės gyvenvie
tės—14 kilometrų. Nusilei
dusi viena kita nuokalne, 
įveikusi vieną kitą miškingą 
kalvelę, ryšių mašina susto
ja prie mūrinio pastato. Čia 
kasdien nustatytu laiku at
vežamas paštas.

Pirmasis vairuotoją pasi
tinka skyriaus viršininkas 
Mamertas Vosytis. Šį buvu
sį 16-osios Lietuviškosios 
šaulių divizijos karį vienas 
pažįstamas kuktiškietis, irgi 
buvęs frontininkas, kadaise 
pakvietė į savo tėviškę. 
Pasiūlė dirbti ryšių skyriaus 
viršininku. M. Vosylis suti
ko. Su žmona Teofile atvy
kęs iš kaimyninio Daugailių ;

, pasiliko čia visam 
laikui.

Prieš 35 metus Kuktiškių 
ryšių skyriaus žinioje buvo 
trys radijo taškai, 4 telefono 
aparatai. Dabar kolūkyje, 
kur gyvena 588 šeimos, yra 
183 telefono abonentai, 177 
radijo taškai. Kas mėnesį 
481 kolūkiečiui išmokamos 
pensijos. Per metus viduti
niškai vienam gyventojui 
tenka po 20 laiškų, po 162 
egzempliorius spaudos leidi
nių.

Spaudą skirstyti, prieš at
vykstant laiškininkėms, sky
riaus viršininkas M. Vosylis 
pradeda pats. Laiškininkės į 
darbą renkasi anksti. Tvar
kingai pagal adresus sudė
liojusios visą paštą, kiekvie
na pasuka savu maršrutu.

Su Zofija Juneliūniene 
žurnalus nešame į felčerių- 
akušerių punktą. Ilgoką ke
lią pėdiname mechaninių 
dirbtuvių link, kur remonti
ninkai ateina susipažinti su 
spauda poilsio valandėlę.

Spausdintas žodis ypač 
paįvairina ir papildo nuo 
kelių nutolusiose sodybose 
gyvenančiųjų dienas. Ne 
kasdien juk prireikia lanky
tis centrinėje gyvenvietėje, 
kur yra įstaigos, parduotu
vė, kultūros namai.

Iš dangų aptemdžiusių de
besų drimba stamboki snie
go dribsniai, lipdo akis. 
Naktį spustelėjusio šaltuko 
tarsi nebūta. Įsukame į Bui
tūnų kaimo gyventojo Bro- 

. niaus Krasausko sodybą, 
esančią už trijų kilometrų 
nuo kolūkio centro. Seimi
ninkas kadaise dirbo sodi
ninku, bitininku. Į gyvenimą 
išlydėjo vaikus, po to pats 
išėjo į pensiją, ir namuose 
liko tiktai dviese.

na . .—guodžiasi Palionija 
Krasauskienė: supranta, jog 
laiškininkės pareiga ne vie
noje vietoje svečiuotis.

Zofija Juneliūniene šiame 
ryšių skyriuje dirba tik tre
čius metus. Bet jau spėjo 
iškovoti geriausios pagal 
profesiją rajono ryšininkės 
varda.

Ji gimė Trakų rajone. 
Augo Smalininkų vaikų na-' 
muose. Su vyru ir trijų 
mėnesių dukrele į kolūkį 
atvyko iš Vilniaus. Gimė 
sūnus. Kai berniuką jau ga
lėjo atiduoti į darželį, pensi
nio amžiaus laiškininkė Ele
na Maciulevičienė paprašė 
ją pakeisti.

Per keletą metų išmokusi 
įsiklausyti į vyturio giesmę, 
miško ošimą, stipriau pradė
jo suprasti ne vien tik gam
tą, bet ir žmones. Bendravi
mo su jais paslapčių Zofija 
mokosi iš vyresnių draugių. 
Antai kadaise laiškininkė 
Valerija Kazlauskienė buvo 
kolūkię sanitare. Šios mo
ters kaimynai, Kiauliupio 
kaimo gyventojai, tai žino. 
Prireikus kreipiasi į ją. Bū
dama jautrios širdies, ūmai 
susirgųsiems ar susižeidu- 
siems ji iškviečia gydytoją, 
suteikia pirmąją pagalbą.

Prie pagrindinio kelio, 
kuo k^rio sodybų pusėn ša
kojasi 
dė styt 
žutės. 
trump 
rą. Bet yra žmonių, kuriuos 
ryšininkai jaučia pareigą ap
lankytu. Todėl laiškininkė 
Ona Ryliškytė, niekieno ne
paraginta, praeina pro dė
žutę it kilometrą pėdina į 
savo bendrapavardžio inva
lido Prano Ryliškio namus 
Kačiūnų vienkiemyje. Pus
trečio kilometro ji dar suka- 
ria į Rūdynės kaimą, kur 
gyvena 
Vitkuvienė. Senutė Teresė 
Dindienė Kuktiškių vienkie
myje, Už kilometro nuo ko
lūkio centro, gyvena su ser
gančia dukra, kurios negali 
pasisiųsti į parduotuvę. Jos 
nepamiršta laiškininkė Sta
sė M a< 
rakele 
nė lauko vienišą 90-metį 
Liudą 
kaime.

šalutiniai keliukai, is
os 65 abonentinės dė- 
Laiškininkėms tai su- 
na ne vieną kilomet-

vieniša Apolonija

čiulienė. Mano bend- 
vė Zofija Juneliūnie-

Adomauską Buitūnų

Trumpai

Pirmą eilutę iš rankų išleidęs, 
stveriesi į antrą... Kalbi su trečia.

Brūzgynus įveikęs, gražiųjų alėjų 
įveikt negalėsi, per daug jau skaudės... 
Mylėjęs nemylėjęs, kalbėjęs ar tylėjęs, 
šnabždėk maldelę savo, kuri tau nepadės.

|/Į pirmą eilutę tvirtai įsikibęs 
t lyg į motinos skverną, eini keleliu, 
U kur čiulba, kur čiulba graži nekaltybė, 

lizdą susukus tarp lauko gėlių.f

£

Spaudžia ir trina koją bateliai 
(tik pirmąjį kartą jie apauti), 
j kelią! Į kelią! Didesnįjį kelią, 
kur eina laimingi ir apgauti.

Lieka kaimelis, pasaulį parodęs, 
gražiausių stebuklų pilnas. 
Nuo jo taip arti, taip arti lig Ariogalos 
ir šitaip be galo toli ligi Vilniaus.

Fantaste, kaimieti, išdykėli vaike, 
sakyk, kur nueiti esi pasiryžęs?

DVIESE
Kur man arti, 
ten tau toli, — 
atstumai tie nelygfts. 
Be lo, užklumpa pakely 
avarijos Ir ligos.

Kur man toli, .
ten tau arti...
Kuriam ugnelė žybsi?
Viens kito mes seniai verti,

r
■ a

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vy 
lį, kac jis nevykdytų savo 
“piratiškų veiksmų” prieš Si
riją, panašiai kaip juos įvyk
dė Lib 
naikin 
duotąsias Sirijai raketas, 
prieš [kurias labai graižosi 
Izraelio vadai.

riausybė įspėjo Izrae-

ane. Izraelis nori su- 
ti Tarybų Sąjungos

Washington. — JAV sutei
kė politine globą 19-metei 
Kinijos tenisininkei Hu Na, 
kuri pernai dalyvavo Santa 
Clara, Cal., teniso žaidynėse 
ir atsiskyrė nuo grupės. Ki
nijos Vyriausybė šį Amerikos 
žygį palaikė negalinčiu “pri
sidėti prie abipusio santykių 
pagerinimo” ir Valstybės de
partamentui prisiuntė pro
testo notą.

Varšuva. —Besislapstantys 
buvusios Solidarnosc unijos 
vadai išleido atsišaukimą, 
kuriame užtikrina, kad jie 
neorganizuos jokių demon- 
stracij
tu. Va 
riams 
jie kviečia lenkus minėti ge
gužės 
kaip Konstitucijos diena.

ų popiežiaus vizito me- 
karų spaudos reporte- 
išdalintuose laiškuose

3 d., kuri yra žinoma
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LYG SUŽEISTUS ARKLIUS . . .
KANADOS ŽINIOS

Torontiečių kronika
Sulaužė koją

Auto nelaimėje labai nu
kentėjo Steve Hill (Jan
kauskaitės vyras), nulaužė 
koją. Tą pačią koją, kuri 
buvo seniau sulaužyta, ir 
daug vargo teko pergyven
ti, kol ji sugijo.

Linkiu jam greit susveikti.
* * ♦

Lankėsi Toronte
Kovo 23 dieną Toronto 

lietuvių pensininkų gimta
dieniams minėti parengime, 
dalyvavo Mr. & Mrs. Du
bauskai su sūnum iš Windso- 
ro. Tuomi jie pagerbė tėvą 
J. Morkūną, kurs tą dieną 
kartu su kitais paminėjo ir 
savo gimtadienį.

J. Šinkūno laidotuvėse da
lyvavo londoniečiai S. P. 
Repšiai, E. Byrienė, S. Pa- 
juodienė. Iš New Lowell—

TORONTO, ONT.
Netekome dar 
vieno veikėjo

Juozas Šinkūnas

Kovo 16 d. palaidojom J. 
Šinkūną. Velionis buvo vie
nas iš Kanados lietuvių vei
kėjų. Jis, apart dramos ir 
dainos mėgėjo, buvo virš 20 
metų Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Centro Komiteto pir
mininkas. Jis labai daug 
atliko lietuvių organizacijų 
labui.

Kanadon atvyko 1927 me
tais. Pasitrankęs po kraštą, 
apsigyveno Toronte. Pragy
veno dirbdamas siuvimo 
pramonėj. Toronte tuoj įsi
traukė į organizacinį veiki
mą. Dainavo chore, veikė 
dramos ratelyje. Retas di
desnis veikalas buvo suvai
dintas jam nedalyvaujant.

Draugui teko daug pergy

TORONTO, ONTARIO

Mirus

Juozui Šinkūnui
Reiškiame gilią užuojautą velionio dukrai Ire

nai, žentui Herb Clements, anūkui Richard, ir 
labai apgailestaujame netekę ne tik buvusio 
žymaus veikėjo, bet ir malonaus draugo. Lai 
būna jam lengva Park Lawn kapinių žemelė.
P. Alksnis
U. Sasnauskienė ir Emily
P. Alksnis, Jr.
F. E. Laurusevičiai
K. Ragauskienė ir Alfis
K. A. Narusevičiai
B. J. Taylor
A. E. Byrai (London)
P. S. Pajuodžiai (London)
A. Zidner
A. M. Berškiai
J. Leskevičius
A. Jurgutaitis
A. Balsienė
N. Pasterak
S. P. Repšiai (London)
V. Masienė
J. R. Kuktarai
S. E. Paberaliai
A. Vaičiulienė
V. Grinevičienė
M. Pūrienė
P. Bendžaitienė
P. M. Daugėlai
J. M. Mileriai
A. R. Antanavičiai

P. E. Lauruse vičiai. Iš 
Stroud—R. Antanavičienė, 
iš Wardsville —Mrs. Mit
chell.

* * *
Palieka Kanadą

Balandžio pradžioj Kana
dą palieka Andrius ir Aldo
na Andersonai. Jie grįžta į 
Jungtines Valstijas, iš kur 
buvo atvykę ir apsigyvenę 
netoli Marmora miestelio. 
Prieš palikdami Kanadą, 
lankėsi Toronte, kur jie kar
tais atvykdavo su lietuviais 
susitikti. Andersonas švedų 
kilmės, bet jo žmona Aldona 
lietuvaitė, buvusi Žilinskai
tė.

Aldona devynis metu mo
kė New Yorko “Aido” cho
rą.

Laimingai jiems įsikurti 
naujoj vietoj. A. Y.

venti. Visą eilę metų jo 
žmona Genė buvo akla. Ne 
tik akla, bet ir pergyveno 
didelius skausmus, net du 
kartu susilaužydama koją. 
Teko daug laiko išgulėti 
ligoninėj. Juozas labai stro
piai ja rūpinosi.

Prieš kelis metus jo žmo
nai mirus. Juozas vienatvę 
labai skaudžiai pergyveno. 
Nors duktė Irena su šeima jį 
globojo, tačiau jis labai liū
dėjo. Jis taipgi labai pergy
veno Sūnų ir Dukterų Drau
gijos likvidavimą. Dažnai 
skundėsi, kad jis tapęs nie- • 
kam nereikalingas. Dėl su- 
silpnėjusios sveikatos jis ne- 
beužėmė jokių pareigų Sūnų 
ir Dukterų klube, kuris susi
tvėrė iš Sūnų ir Dukterų 
Draugijos Toronto kuopos. 
Nuo pereitų metų rugsėjo 
mėnesio jis ėjo jau 81-uosius 
metus. Buvo kilęs nuo Ku
piškio.

Nuliūdime liko dukra Ire
na, žentas Herb Clements ir 
anūkas Richard, taip pat 
daug draugų ir draugių.

Paskutinio atsisveikinimo 
žodį pasakė Juozas Mileris, 
kurs taipgi daug kartų daly
vavo perstatymuose, kartu 
su velioniu. Šeima visus 
laidotuvių dalyvius pakvietė 
į restoraną pietums.

Lai būna lengva Juozui 
Kanados žemelė. O jo šei-t, 
mai gili užuojauta. J. Yla

M. E. Šimkūnai 
(Georgetown)

J. A. Morkiai 
J. V. Gormanai
S. J. Kuisiai 
A. Strolienė
L. H. Thomsonai 
J. B. Morkūnai 
Mr. & Mrs. Dubauskai 

(Windsor)
P. J. Jančiai 
J. Galo
T. Rimdžius 
V. Rimdeika 
A. Damašis
A. A. Gudžiauskai 
J. Valaitis
J. A. Žiuliai 
A. Blesing
K. Kulikauskienė
I. Rukienė 
A. Poškienė
A. Guobienė 
H. Jarienė
J. A. Ylai
B. Janauskienė

Šviesos muzikos kūrėjas
IKOMP. J. NABAŽO 75-JŲ GIMIMO 

METINIŲ [1907-XI-6] PROGA]

1927 metai. Kauno muzikos mokykla. Privalomo kontra
punkto klasė. Pirmoji eilė iš kairės j dešinę: E. 
Kardelienė, prof. J. Bendorius, A. Klenickis. Antroji 
eilė: J. Nabažas, K. Kaveckas, A. Dirvanauskas.

V. Gulmano repr.

Kauno konservatorija, 1949 metai. Pirma eilė iš kairės į 
dešinę: A. Paulauskaitė, V. Kučinskaitė, doc. komp. J. 
Nabažas, A. Rauckytė, Ž. Gužaitytė. Antra eilė: S. 
Rudaitis, E. Bimbaitė-Ragulskienė, A. Lipčiūtė, G. Gon- 
tytė-Gedvilienė [mirusi], J. Navickas. Trečia eilė: St. 
Gedvilas, V. Gulmanas, J. Strazdas. V. Gulmano repr.

Docentas Jonas Nabažas 
priklauso prie tų mūsų vy
resnės kartos kompozitorių, 
kurie “nekepa” kūrinių kaip 
blynų, bet jei parašo, tai 
yra kas pagroti.

J. Nabažas plataus kori- 
zonto muzikas. Kilęs iš Jo
navos, pradėjęs muzikos 
mokslus Kauno muzikos 
mokykloje kaip smuikinin
kas, jai persiorganizavus į 
konservatoriją, 1933 metais 
baigė pas J. Gruodį kompo
zicijos specialybę, gaudamas 
pirmos laidos diplomą. At
kaklaus būdo dėka taip pat 
baigė ir Kauno Vytauto Di
džiojo universiteto humani
tarinį fakultetą, o po to 
kibo į mokslus Paryžiuje 
pas garsią profesorę N. Bu- 
lanže. Šių studijų įtakoje 
pirmais tarybiniais 1940 me
tais gimė simfoninė poema 
“Daina apie liūdesį ir 
džiaugsmą”, kapričio smui
kui su fortepijonu, variaci
jos (čakona) simfoniniam or
kestrui lietuvių liaudies dai
nos “Oi berneli, bernuži” 
tema. Žinoma, į tą skaičių 
neįeina smulkesnės formos 
kūriniai fortepijonui, smui
kui, dainos, kurios dienos 
šviesą išvydo vėliau.

Nors mūsų mielas maes
tro ir turi daug darbo kon
servatorijoje, dėsto teorines 
disciplinas, ypač muzikos is
toriją, jis randa laiko ir 
kūrybai. Tokiu būdu gimė 
styginis kvartetas, sonata 
altui, smuikui ir fortepijo
nui. Šiuo metu gerokai įpu
sėjęs su nauju styginiu 
kvartetu.

Kas charakteringa J. Na- 
bažo muzikai? Pirmiausiai 
nuoširdumas, toliau liaudiš
kumas plačia ta žodžio pras
me. Išradinga, spalvinga 
harmonija, derminis įvairu
mas, harmoninis ir polifoni
nis išradingumas. Kompozi
torius nesišvaisto liaudies 
dainų citatomis. Dažnai ap
sieina ir be liaudiškų melo
dijų, tačiau jauti, kad tai 
graži, sava lietuviška muzi
ka, kuri limpa prie širdies. 
Na, o nepriekaištingas for
mos apvaldymas, geras in
strumentų pažinimas taip 

pat kalbą už save . . .
Tikrai malonu, kad I 

M. K. Čiurlionio konkurso 
laureatė A. Juozapėnaitė, 
šiuo metu gyvenanti ir dir
banti Tallinne, naujam gy
venimui prikėlė dar 1931 
metais parašytą J. Nabažo 
sonatą fortepijonui, joje at
skleisdama daug gražių pus
lapių.

Pas komp. J. Nabažą 
1948-49 metais baigiau visą 
V. Europos muzikos istori
jos spec, kursą, davusį man 
labai daug naudos. Nors 
mūsų gerbiamas Jubiliatas 
ir neturėjo oratoriškos do
vanos, tačiau jam patikė
tiems studentams atverdavo 
visą savo sielą. Nors paskai
tose būdavo nuolaidus, bet 
per egzaminus kietokas. Be 
reikalo nesikabindavo, bet 
kas reikalinga ir būtina ži
noti, tai jau išreikalaudavo. 
Todėl ir jo vardas man yra 
šviesus. Dar ir dabar palai
kom ryšius laiškais arba žo
džiu, kai tenka susitikti Vil
niuje o kartais ir Kapsuke.

Šiuo metu mūsų mielas 
Maestro, greta savo tiesio
ginio darbo konservatorijoj 
ir naujo kvarteto rašymo, 
ruošia plačią studiją spaudai 
apie komp. J. Tallat-Kelpšą, 
kur bus paliesti ir kai kurie 
kiti Lietuvos muzikantai, 
amžininkai.

Palinkėkime mūsų vyres
nės kartos muzikos gvardi
jos atstovui komp. J. Naba- 
žui dar tvirtos sveikatos, 
valios, ištvermės užbaigti 
visus savo sumanymus. O 
jų yra nemažai.V. Gulmanas

Washington. — Senatorius 
Daniel Patrick Moynihan, 
Senato saugumo komiteto vi
cepirmininkas, reikalauja, 
kad Kongresas uždėtų va 
džias Centrinei Žvalgybai, 
siekiant nuversti Nikaragvos 
vyriausybę.

Atlanta. — Čia buvo pami- 
nėra Rev. Dr. Martin Luther 
King., Jr. penkiolikos metų 
mirties sukaktis, dalyvau
jant velionio našlei, jo tėvui 
ir civilinių teisių kovotojams.

Praėjusių metų pabaigoje 
šioje šalyje beveik sutapo du 
labai skirtingi įvykiai. Pirmą 
kartą pasaulinėje medicinos 
istorijoje žmogus—o tai buvo 
amerikietis Clark — gavo 
dirbtinę širdį, ir taip buvo 
išgelbėta jo gyvybė.

Kitas amerikietis pirmą 
kartą Jungtinių Valstijų isto
rijoje buvo nužudytas medi
cininės injekcijos būdu. Tai 
buvo mirties bausme nuteis
tas juodaodis Charlie 
Brooks. Jam buvo pritaikyta 
“high—technology death”—į 
mirtininko kalėjimo celę bu
vo įvesti vamzdeliai, kurie 
baigėsi nuteistojo venose. 
Jais tekėjo iš pradžių ne
kenksmingas tirpalas, į kurį 
vėliau buvo įdėta nuodų, ir 
Brooks mirė, kaip rašoma, 
“be matomų kančių”.

Tai sukėlė naują diskusijų 
bangą.

Pirmiausia abejonė atsira
do dėl pačio Brooks nuteisi
mo—juristai pažymi, kad by
la nebuvusi ištirta iki galo, 
kad Brooks bendrininkai ga
vo skirtingas bausmes.

Antra, žiauriam ir savotiš
kam eksperimentui buvo pa
sirinktas juodaodis.

Ir trečia—mano manymu, 
svarbiausia—nesveika sensa
cija, kuri apsupo visą šį 
reikalą. Visų pirma, čia tra
diciškai prisidėjo masinės in
formacijos priemonės, žūt 
būt siekdamos “išspausti” 
kažką tokio, kas padirgintų 
skaitytojo ar žiūrovo nervus, 
prisidėtų prie tiražo ar skel
bimų kainos kilimo.

Ko jau ko, o brutalumo ir 
miršių šioje šalyje tikrai pa
kanka. Žmonės miršta natū
raliai— strokų ir širdies ata
kų pakirsti, tampa vėžio 
aukomis. Žūsta po automobi
lio ratais—ir vis didesniais 
skaičiais. Tampa nusikaltėlių 
aukomis . . .

Ir, pagaliau, dar viena ka
tegorija: tie, kuriuos ameri
kietiškoji Temidė pasmerkia 
mirti. Čia daug diskutuoja
ma, ar iš vis mirties bausmė

Nuotraukoje: Viena S. Nė
ries kolūkio Veprių centrinės 
gyvenvietės gatvių.

reikalinga (yra teigiančių, ' Kas tai—teisybės siekimas 
kad tai tik-savotiškas visuo- ar sadizmas? Beveik nekyla 
menės kerštas), tačiau šį ' abejonių—žiaurumas.
klausimą palikime nuošalyje.

Jungtinėse Amerikos Val
stijose mirties bausme yra 
nubausta ir savo likimo “on 
the death row” laukia dau
giau nei 1.100 asmenų.

Kai kuriems jų mirties 
bausmė gal iš vis niekada 

nių “kabliukų”, dėl nuolat 'šio į tai, kaip mokslo ir
besikeičiančių valstijų įstaty- j technikos pažanga daro tie 
mų, dėl visuomenės nuomo- įsioginę įtaką ir šiai ameri 
nės ar net rinkiminės kon- kietiškos demokratijos sri
junktūros. Kai kurie jų žus čiai kartuves pakeitė dujų 
elektros kėdėje. Kai kurie karjera, šią—elektros kėdė, 
gal atsidurs prieš “firing ;o štai dabar atėjo ir medici
squad” ar dujų kameroje. 
Na, o po Brooks’o atvejo 
padaugėjo valstijų skaičius, 
kur nuteistasis gali būti už
muštas injekcijos pagalba.

Mano manymu, jau šis 
“pasirinkimo” platumas įrodo 
visuomenės nužmogėjimą. 
Juk vienas dalykas nuteisti 
nusikaltėlį mirti (tokius įsta
tymus turi daugelis civilizuo
tų valstybių) ir visiškai ki
tas—daryti iš to juridinį ir 
visuomeninį spektaklį, žadi
nantį minios smalsumą ar 
nesveikus instinktus.

Prisimena, kaip prieš kele
tą metų Utah valstijoje buvo 
vykdoma mirties bausmė nu
sikaltėliui. Buvo paskelbta, 
kad renkami savanoriai šau
dyti, ir jų prisirinko žymiai 
daugiau, nei reikia—daugu
ma respektabelūs žmonės.

EKSKURSIJA | LIETUVA
Bendrovės direktorių taryba ruošia 

io 11 d. iš Kennedy 
dienų—nuo birželio 13

“Laisvės
ekskursiją į Lietuvą biržei: 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 <
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

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

Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 
Ave., Suite 1609, New York City, 10017.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

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

jau maža žymių nusikal 
nuteistų mirti, rašo 

gas ir memuarus, uždirb 
i iš to pinigus: dar viena

Belaukdami savo eilės, ne 
taip 
tėlių, 
kny 
dam 
amerikietiškos Temidės vei
do pusė . . .

Sękant Amerikos istorija, 
nebus įvykdyta—dėl juridi- ; negalima neatkreipti dėme

nai eilė. Tik ta pačia proga 
negalima užmiršti, kad medi 
ciniinę adatą žmonėms pri 
baigti naudojo ir naciai—tai 
gi, šiuo atveju vargu ar 
pavyks gauti patentą. Ne
beit pasikeitė nuodų sūdė 
tis , . .

Matyt, praktiškiausią po 
žiūrį į šį komplikuotą reikalą 
bus išsakęs dabartinis prezi
dentas Ronald Reagan, ku 
ris, dar būdamas Kalifornijos 
gubernatoriumi apie “moder 
nų’ 
kęs

“The horse goes to sleep. 
Thąt’s it”.

mirties būdą yra paša

V. M.

SKAITYKITE
IR REMKITE “LAISVE”

Ukmergės rajono S. Nė
ries kolūkio žemdirbiai kas 
met išaugina vis gausesnius 
derlius, fermose laikoma 
daug veislinių gyvulių. Su 
ekonomika glaudžiai susijęs 
kaimo socialinis vystymas, 
kultūrinis gyvenimas. Dabar 
ruošiasi įkurtuvėms keturio
lika šeimų.

Nuotraukoje: Populiari 
ūkio saviveiklininkų kaimo 
kapela. Pirmame plane — 
pensininkas Jurgis Žentelis.

G. Svitojaus nuotraukos
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DRĄSUOLIS 
PALYDĖJĘS DRAUGES

1930 m. vasario pradžia 
man buvo liūdna. Agentėlis 
gimnazistas pateikė žvalgy
bai “priešvalstybinių gimna
zistų sąrašą”. Laukiau areš
to. Ir vis lyg priedainį kar
tojau Gėtę: “Šturm und 
drang”. Bet vasario 27 d. 
man netikėtai pašvietė 
džiaugsmo saulutė. Grįžau iš 
mokyklos. Už mano sienos 
gyveno prižiūrėtoja. Ji susi
jaudinusi tarė:

— Naktį pabėgo keturios 
politinės kalinės!

Jau triumfuoju: tegu 
paukštytės juo toliau skren
da nuo grotuotų namų. Pa
žangiame laikraštyje pa
skelbiau: “Dėl pabėgimo 
suėmė dailidę J. Goldfainą. 
Po tardymo jį paleido. Kai- •
VIS .

Šis keturių moterų pabė
gimas—-šedevras. Tiesiog 
lyg Diumos romane. Bet dėl 
konspiracijos ilgai niekas 
nežinojo: kas joms daugiau
sia padėjo? Rašė abstrak
čiai: “Pabėgo”. “Nesugavo”. 
Net ilgiausius metus svar
biausias talkininkas liko še
šėlyje. Tai dailidė J. Gold
fainas. Mėlynomis akimis. 
Liesoku, baltu veidu. Liek- 
nokas lyg mergina.

Va pas jį 1930 m. pradžio
je atvyko A. Sniečkus. Pa
sakė slaptažodį. Zarasietis 
jį sutiko atsargiai:

— Rytoj užeikite . . .
Dabar suatvirėjo: “Padė

siu”. Gavo pjūklą. Namie 
pjovė “grotas’’ —metalą. 
Nudžiugo: menkas garselis. 
Na, iš koridoriaus prižiūrė
toja neišgirs pjovimo muzi
kos. Įrankėlį pro langą įme
tė į politinių kalinių kamerą.

Sutemo. J. Goldfainas pri
šoko prie lango. Kalinė šoko 
ant jo. Kiek jam įdraskė 
veidą. Kitoji ant F. Levino.

Visas laukė dailidės talki
ninkė—pagyvenusi moteris. 
Bėglės įsėdo į roges. Žirgas 
movė į naktį, į pūgą nema
žiau smarkiai, negu Gogolio 
apdainuota “troika”. Ir . . . 
draugės išvirto. Susėdo. Ir 
vėju toliau nuo visų pavo
jų ... J. Goldfainas vežiką 
įspėjo: veši “prekybinin
kes”. Jos, sėkmingai lydi
mos žvaigždžių,—įsliuogė į 
Latvijos žemelę.

Anksti rytą jis pajuto: 
bėglių ieško Daugpilyje. Jis 
atskubėjo: “Slėpkitės gi
liau”. Grįžta. Nagi pats Za
rasų žvalgybos viršininkas 
lekia į Daugpilį! Pogrindi
ninkas buvo veidą apvynio
jęs šaliku. Neatpažino . . . 
Bet vis dėlto jį suėmė. 
Mušė. Grasino. O jis: “Tą 
valandą prižiūrėtojo vestu
vėse griežiau!”

Taip, tik išlydėjęs bėgles, 
atskubėjo pas besilinksmi
nančius. Jis muzikoje—se
nas meisteris. Bet šį sykį 
muzikos akordus jis liejo 
dar įtaigiau. Muzika jį išgel
bėjo. Paleido . . .

Vėl pas pogrindžio bro
lius. Daugelį jų jis paruošė 
susikibti su audra. Nugalėti 
audrą. Na kaip ją nugali 
ąžuolas . . . Taip, jo paruoš
ti sėjo revoliucinę sėkla ir 

Vilniaus kolūkinėje turgavietėje kovo pradžioje tris 
dienas veikė namų verslų gaminių mugė, tradiciškai 
vadinama Kaziuko turgumi.

Nuotraukoje: Mugės metu. K. Jankausko nuotrauka

F. Šaltuperytė, ir J. Tauk- 
lys, ir F. Levinas, ir L 
Ulmanas. . .

Dailidė susidomėjo ir Za
rasų aukštesniosios komer
cijos mokyklos auklėtiniais. 
Pasišnekėdavo su Bagdona
vičiumi. Slaptai jam “išmė
tydavo” knygelių, LKP pro
klamacijų. Jaunuolis skaitė. 
Vėliau Bagdonavičius uni
versitete susidraugavo su 
antifašistais. O po karo iš
ryškėjo Plano komisijoje 
gan gabiu, atsidavusiu eko
nomistu. (Apie tai man ne
seniai parašė jo darbuoto
jai.)

Zarasų moksleiviai vaka
rėlius rengdavo “Inteligentų 
klube”. Kas muzika šokė
jams žiebė ugnį? Nagi daili
dė, begiąs palydėjęs į Rytų 
šalelę. Žmogus, kuriam F. 
Kirša sudėjo eilėraštį: “Sta
tau, statau didį rūmą”. Ju
tau—jis—pažangus. Todėl 
1932 m. birželio apie 20 
dieną užsukau pas jį į dirb
tuvėlę. Ūžė gateris. Snigo 
pjūvenos. Labai žavėjausi 
šia darbo simfonija. Su mei
le žiūrėjau į stalius. Netikė
tai man išspruko:

— Prieš fašistus reikia 
kovoti griežčiau! . .

Jis pridėjo pirštą prie lū
pų. Nutraukė mano dialogą. 
O apie 22 valandą Sodų 
gatvėje, prie pašto mane 
suvedė su F. Šaltuperyte. 
Jo irgi palydėta į vėtrą, į 
ugnį.

1934 m. kovas. Utena. 
Langas aukštai, tartum 
paukštis padangėje. Atsi
stojau ant stalo. Pažvelgiau 
pro grotų miškelį. Na daili
dė! Sėkmingai per Zarasus 
palydėjęs į socializmo šalį: 
M. Šumauską, J. Garelį, 
sutikęs iš ten A. Lifšicą. 
Kerėjęs muzika jaunuolius. 
Na ir ne sykį padangę pade
gęs su raudona vėliava . . . 
Didžiausias konspiratorius. 
Ir štai vaikšto, aukšta tvora 
suspaustas.

Jo rankose—paslapčių 
maišas. Bet jis tardomas 
priešui jo neatrišo . . Laikės 
oriai.

Su juo pasišnekėti negalė
jau. Jį izoliavo vienutėje. 
Susitikau jį 1934 m. rugpjū
tį—Panevėžio kalėjime. Jis 
su 35 vyrais buvo kolektyve. 
Ir visi didžiavosi: tardymo 
sunkumus atlaikė narsiai, 
vyriškai.

Kariuomenės teismas iš jo 
atėmė kelias vasaras. Išgrū
do į Šiaulius. Mane—į “laiki
nąją”. Čia kolektyvo komi
tetas mane laiškeliu paragi
no: “Aprašyk, kaip zarasie
čiai laikėsi teisme”. Primi
niau: J. Goldfainas iš visų 
išmėginimų išėjo su švaria 
sąžine.

O ką dabar šis šaunuolis 
veikia? Prisiminęs jaunystę, 
garsų pogrindį,—lieja muzi
kos akordus. Skelia smičiu
mi žiežirbas. Istorikams 
gražiai aprašė keturių drau
gių pabėgimo epizodus. Jam 
ir nūnai labai dėkingas. Jis 
pirmas man pasakė: “Eik 
saulės link!” Ir ėjau . . .

A. Liepsnoms

Detroit, Michigan
Mirė N. Gailiūnas

Kovo 16 d. University li
goninėje, Ann Arbor, Michi
gan vėžio liga mirė gerai 
pažįstama Nancy Gailiūnas, 
66 metų amžiaus. Buvo pa
šarvota Charles R. Step 
(Stepanausko) laidotuvių 
namuose, 18425 Beech-Daly 
Road, Detroite, palaidota ko
vo 19 d. su bažnytinėmis 
apeigomis Holy Sepulchre 
kapinėse. Po laidotuvių da
lyviai buvo pakviesti pie
tums į Botsford Inn.

Velionė dideliame nuliūdi
me paliko vyrą George Gai- 
liūną; tris sūnus; Gary, Jeff
rey ir Derrick bei jų šeimas; 
dvi brolienes Gertrude Hu
ber ir Helen Fillion ir kitus 
gimines bei pažįstamus. De- 
troitiečiai gali gerai atsi
mint Joną Gailiūną. Jis turė
jo krautuvę prie Caniff gat
vės. Jam 1955 metais mirus 
krautuvę tvarkė jo sūnus 
Geroge.

Tėvas ir sūnus visuomet 
patarnaudavo visoms orga
nizacijoms namie padary
tomis dešromis ir kitokiais 
valgiais parengimams bei 
piknikams.

Dar trys laidotuvės
Kovo 19 d. mirė dar trys 

moterys. Theodora Mosckos 
buvo pašarvota Kourmadas 
laidotuvių namuose, palai
dota kovo 21 d. su bažnyti
nėmis apeigomis ir padėta 
amžinam poilsiui į Ever
green kapines. Velionė di
deliame nuliūdime paliko 
Eugenią Kapsams, kurią ji 
nuo mažens užaugino, o 
Eugenią, kuri velionę visą 
gyvenimą prižiūrėjo ir vadi
no motina. Eugenia priklau
sydavo prie lietuvių moterų 
sorority klubo, bet kuomet 
jos motina pradėjo sunkiau 
sirgt, ji iš organizacijos pa
sitraukė, nes reikėjo ligonę 
prižiūrėti.

* * *
Katherine Gardis mirė 

Botsford ligoninėje. Virš du 
su puse metų ji buvo Wil
liamsburg Convalescent 
Center, Farmington, Michi
gan. Buvo pašarvota Char
les R. Step (Stepanausko) 
laidotuvių namuose, palai
dota kovo 22 d. Roseland 
Park kapinėse. Laidotuvės 
buvo laisvos; anglų kalba 
žodį tarė vienas iš Stepa
nausko darbininkų. Kalba 
buvo nepaprastai gražiai 
pritaikyta.

Velionė paliko dideliame 
nuliūdime sūnų George Ka- 
petan, gyvenantį Kentucky 
valstijoje, ir dukrelę Helen 
Kapetan su kuria Detroite 
gyveno per daug metų, kol 
pradėjo sunkiai sirgt.

Taip pat paliko nuliūdime

Jūreivis grįžo į krantą
Sugrįžę į Klaipėdą iš toli

mojo Atlanto žūklės rajo
no, plaukiojančios bazės 
“Tarybų Lietuva” jūreiviai 
susirinko į poilsio vakarą 
Žvejų kultūros ir sporto 
rūmuose. Čia jiems koncer
tavo žymiausi Valstybinės 
filharmonijos vokalistai ir 
muzikantai, LTSR Valstybi
nės konservatorijos Klaipė
dos fakultetų studentų an
samblis “Vėtrungė”.

— Kolektyviniai kultūri
nių renginių lankymai tapo 
gražia Tarybų Lietuvos jū
reivių gyvenimo tradici
ja,—pasakoja žvejų profsą
jungos komiteto pirminin
kas Sigitas Šileris.—Tuo 
rūpinasi visų kranto įmonių 
ir laivynų profsąjungos. 
Laivų įgulos iš anksto per 
radiją informuojamos apie 
numatomus kultūrinius-me- 
ninius renginius uostamies
tyje, pagal jūros darbinin
kų pareiškas užsakomi bi
lietai į teatrų spektaklius, 
koncertus, parodas. Laivui 

savo mirusios sesutės duk
relę Johanna Jakštys. Ve
lionė gimė vardu Katrina 
Puzinauskas Lietuvoj 1899 
metais rugsėjo 18 d. Priklau
sė prie LDS 21 kp. ir prie 
LLD 52 kuopos. Palaidota 
netoli savo sesutės Anna 
Budris ir švo gėrio Jono 
Budrio kapų. Jie buvo Jo
hanuos Jakštys tėveliai, ir 
netoli Walter Jakščio kapo. 
Toks buvo jos reikalavimas.* * *

Trečia moteris mirė kovo 
19 d. Tai buvo Marcella 
Rutkelis, 88 metų amžiaus. 
Ji mirė nuo plaučių uždegi
mo Oakland General ligoni
nėje. Per pastaruosius du 
metus ji gyveno Nightingale 
Nursing namuose. Buvo pa
šarvota Oberzanek laidotu
vių namuose, palaidota su 
bažnytinėmis apeigomis ir 
padėta amžinai ilsėtis Holy 
Cross kapinėse. Dideliame 
nuliūdime paliko dukrelę 
Isabel Brazas ir žentą Al 
Brazas; sesutę Helen Što
kas; brolį Ted Rutkelis; 9 
anūkus, 2 pro-anūkius ir 
daug kitų giminių bei drau
gų. Po laidotuvių dalyviai 
buvo pakviesti pietums į 
Detroito Lietuvių Klubą. 
Laidotuvėse buvo daug 
bowleriu, nes Brazas šeima 
priklauso prie LDS ir bowle
riu.

Daug užmušimų
Kiekvieną pavasarį daug 

žmonių miršta nuo visokiau
sių ligų, bet Detroite daug 
miršta nuo visokių užmuši
mų. Per sausio mėn. šiais 
metais žuvo 73 žmonės, o 
vasario mėn. 55. Daugiausia 
tai vyksta nuo argumentų. 
Pereitą mėnesį 48 buvo nu
šauti; 9 buvo nudurti, o kiti 
mirė nuo sumušimų, sudegi
mų ir perviršio narkotikų. 
Policija sako, kad daugiau
sia kaltė neturtas; neturi 
darbo, nervuojasi, kad mo
terys ir vaikai neturi ko 
valgyt, o nervuoti žmonės 
daugiau geria alkoholio ir 
naudoja narkotikų. Rodosi, 
1974 metais Detroitas buvo 
žinomas kaip “užmušimų so
stinė”. Dabar vėl atrodo, 
kad eina į tą patį kelią ir gal 
vėl 1983 metais bus užmuši
mų sostine, nes bedarbė 
auga kiekviena dieną.

Wmdsoriečiams
Windsoro ir apylinkės lie

tuviai Kanadoje esate kvie
čiami į svarbų banketą. De
troito Lietuvių klubas ren
gia banketą pagerbti moti
nas, sekmadienį, gegužės 8 
d. Motinų Dienoje, 1 v. p. p. 
Atvažiuokite į Klubą, 4114 
W. Vernor Highway ir pa- 
gelbėkite mums pagerbt 
mūsų motinas. Stefanija 

atplaukus į uostą, jie įtei
kiami norintiems.

Klaipėdos kelionių ir eks
kursijų biuras žvejams ir 
jūreiviams organizuoja eks
kursijas po įžymiausias pa
jūrio vietoves.

Jauni jūrininkai savo lais
valaikį įdomiai praleidžia 
tarpreisiniuose poilsio na
muose “Vėtrungė”. Čia jie 
susitinka su rašytojais, dai
lininkais, aktoriais, lekto
riais, žurnalistais. Laivų 
vadai dažnai užsuka į čia 
veikiantį kapitonų klubą, 
kur pasidalija jūreivystės 
meistriškumo patirtimi, iš
girsta pasakojimų apie na
vigacijos naujoves, tolimas 
keliones.

Naujų jėgų būsimoms ke
lionėms žvejai ir jūreiviai 
pasisemia uosto teritorijoje 
veikiančiame profilaktoriu
me, kituose sveikatingumo 
centruose, su šeimomis ar
ba pavieniui vyksta į poil
sio ir sporto bazes Šernų 
pušyne, prie Platelių ežero.

Aido choro žinios
Kovo 26 d. šeštadienį Aido 

choras susirinko repeticijoms 
mokytis dainų, tradiciniam 
pavasariniam koncertui, ku
ris įvyks gegužės mėn. 15 d. 
“Laisvės” salėje.

Mokytoja Mildred Stensler 
parinko kelias naujas Lietu
vos kompozitorių sukurtas 
gražias dainas. Koncerte bus 
pakartotas senesnės “Aido” 
repertuaro liaudies dainos. 
Taipgi dainuos solistai, gir
dėsime gražios akordeono 
muzikos, kurią atliks Flo
rence Mickilowskis (Kazake
vičiūtė). Ji seniau dainavo 
“Aido” chore, dabar vėl su
grįžo. Laukiame daugiau bu
vusių Aidiečių sugrįžtant.

Pamokose negalėjo daly
vauti Nastė Buknienė, nes 
po vagų įsilaužimo jos buto 
užraktai dar nebuvo sutaisy
ti.

Po pamokų choriečiai turė
jo priešvelykinį pasivaišini- 
mą. Ilsė Bimbienė gražiai 
nudažė margučių. Florence 
Kazakevičiūtė atnešė bonką 
stipriosios ir pyragaičių. Prie 
vaišių prisidėjo visos kitos 
choristės. Susėdome prie il
go vaišėmis apkrauto stalo, 
pasikalbėjome apie Choro 
reikalus, ir ta pačia proga 
pagerbėme Aldoną ir John 
Katinas, 40 metų jų vedybi
nio gyvenimo sukakties pro
ga, ir jiems padainavome il
giausių metų. Geras “Aido” 
rėmėjas iš N. J. P. Silk per 
M. Stensler Chorui įteikė 
$20. Aidietis Juozas Lugaus- 
kas taip pat aukojo $10. Ačiū 
visiems prisidėjusiems prie 
vaišių.

A. Ch. valdyba

Hialeah, Florida
Mirė Juozas Balčiūnas

Kovo 22 dieną mirė Juo
zas Balčiūnas, sulaukęs 91 
metų amžiaus. Jo palaikai 
sukremuoti.

Aš, jo žmona, siunčiu 
“Laisvei” $1,000 auką prisi
minimui mirusio Juozo, ku
ris skaitė, rėmė ir mylėjo 
“Laisvę”. Tai buvo jo bran
giausias laikraštis.

Anna Balčiūnas—žmona
Nuo redakcijos ir admi

nistracijos: Širdingai dėko
jame draugei Balčiūnienei 
už taip gausią auką. Mes 
prisimename draugą Juozą 
nuo tų laikų kaip jis gyveno 
New Yorke. Nuo viso “Lais
vės kolektyvo reiškiame 
jums širdingą užuojautą.

Television for Sale
Zenith—good condition, 

19”, black-white 
table model. Price $150.00 
Call in the afternoon 12—6

VI 9-5428

Kiekvienas antras laivyno 
darbuotojas kasmet aprūpi
namas lengvatiniais keliala
piais į sąjunginės reikšmės 
poilsio namus prie Baltijos, 
Juodosios ir Azovo jūrų 
krantų, ilsisi žinybiniame 
pansionate Kuršių nerijoje.

Jūros darbininkus siste
mingai šefuoja respublikos 
kūrybinės organizacijos, 
Knygos bičiulių draugija, 
miestai ir rajonai, kurių 
vardais pavadinti tanklai
viai traleriai ir referižera- 
toriai. Jie palydi su muzika 
ir gėlėmis daugeliui mėne
sių išplaukiančias įgulas, iš
kilmingai sutinka jas su 
šauniomis darbo pergalėmis 
grįžtančias į savąjį uostą.

Žuvies pramonės darbuo
tojų buitis kasmet gerėja, 
gražėja. Didžiulės lėšos ski
riamos gyvenamųjų namų, 
vaikų lopšelių-darželių, 
poilsio namų statyboms. Vi
dutiniškai per metus du 
šimtai jūreiviškų šeimų 
švenčia įkurtuves patogiuo
se, gerai įrengtuose butuo
se, nuosavuose namuose.

Alf. Pipiras

“Laisvės” su v 
bankir

važiavimas 
etas

ryto, Laisvės salėje,

Sekmadienį, balandžio 17 d., Lietuvių Koope- Į 
ratyvinės Bendrovės (“Laisvės”) dalininkų šuva- 4 
žiavimas įvyks 10 vai.
102-02 Liberty Ave., Ozoįie Park, N. Y.* ♦

Po suvažiavimo, 2 vai.
visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti.

Auka: $12.

Haverhill, Mass.
Mirė V. Sametis

Mai prisiėjo vykti iš Mia
mi, Fia. į Haverhill, Mass., 
kur aš ilgus metus gyvenau, 
nes kovo 5 d. mirė mano 
geros draugės vyras Vilimas 
Sametis. Tai draugas kuris 
buvo visiems geras, daug 
patarnaudavo visur ir vi
siems.

Sužinoję kiti mano pažįs
tami draugai, kad aš Haver- 
hillyje, kreipėsi į mane 
priimti jų aukas ir prenume
ratas mūsų brangiam laik
raščiui “Laisvei”.

J. Kibildis atsinaujino

BRIEFS
Thomas Murphy from 

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

“In January, 1983, three 
ex-presidents, Nixon, Ford 
and Carter, took from the 
American people an increase 
of $10,470—over 15%—in 
their annual pensions. Mean
while, those on Social Secu
rity must wait until January, 
1984, a six-month delay, for 
their cost-of-living increases. 
Recently, Carter and Ford 
expressed concern about the 
economy, the enormous defi
cit and Reaganomics. Can we 
doubt that these two are in 
the throes of hypocrisy?”* * *

A father took his year-old 
son and jumped from the 5th 
story window in Bronx, 
N. Y. Both are in the hospi
tal critically ill. He has been 
out of work since Septem
ber, and couldn’t find any 
work so desperation drove 
him to that horrible act. 
There are millions of other 
desperate people who want 
to work but can’t get any. 
This is the free enterprise 
system. 

* * *
Vegetable oil softens dry 

skin more effectively than 
expensive creams, according 
to a noted skin doctor.

Dr. David Cornbleet, a 
Chicago dermatologist, 
claims that vegetable oils, 
such as corn oil, will soothe 
the skin and protect it from 
harsh weather.

* * *
Many of the common 

drugs people take can do 
more harm than good, warns 
an expert—who tells you 
that almost 98 percent of

Anthony Bimba and Katharine Petrick in 1970.

* ♦bus pietūs. Kviečiame J 

laikraštį ir paaukojo $68. 
Petras Yocumskas taipgi at
sinaujino laikraštį ir paauko
jo $28. Mary Sametis aukojo 
$5 ir A. Račkauskienė $10. 
Ačiū jiems. * * ♦

Mary Meškinis mirė vasa
rio mėmesyje. Ji buvo gera 
J. Kibildžio draugė.

Noriu pranešti mano da
bartinį adresą, jeigu kas no
rėtumėt su manim susisiek
ti: Antonette Račkauskas, 
6350 Snapper Creek Dr., 
Miami, Fla. 33143.

A. Račkauskienė

medications have some side
effects which cause unneces
sary feelings of anxiety, de
pression and stress.

* * *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
August 8, 1942
“Laisve’s” Administration 

office was robbed. An at
tempt was made on safe. 
Money taken from the regis
ter.

August 12, 1942
Nazis are advancing in to 

the Caucasus.X
August 13, 1942
Finished reading the first 

volume of Charles Angoffs 
“A Literary History of the 
American People.” Accord
ing to him there was very 
little American literature be
fore 1750.

August 14, 1942
Pruseika is in town. He is 

after money for “Vilnis.”
August 17, 1942
Churchill was in Moscow 

and confered with Stalin. It 
was announced that they 
agreed on the war strategy.

August 21, 1942
Went to see “Stars on Ice” 

at the Center Theatre. A 
beautiful performance!

August 23, 1942
Brazil declared war on the 

Axis.
August 25, 1942
Started to read Fuller’s “A 

History of Philosophy”, and 
also Julius Butėnas “Mėlyni 
Kareiviai.”

I wish my eyes would 
permit me for more reading 
so that I could fully enjoy 
the mysteries of books. Use




