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72-IEJI METAI

KRISLAI Demonstracijos už taiką ir prieš ginklavimąsi
“Laisvės” reikalai 
Laisviečių atostogos 
Martyno Lutherio''

500 gimimo metų sukaktis 
Hirošimos 38 metų 

bombardavimo sukaktis
IEVA MIZARIENĖ

Šiais metais “Laisvės” 
Bendrovės direktoriai nutarė 
pradėti vajų spalio 1 d. ir 
tęsti iki gruodžio 31 d. Pra
šome vajininkų ir rėmėjų tai 
įsidėmėti.

Ypatingai prašome visų 
skaitytojų ir rėmėjų kreipti 
daugiau dėmesio į laikraščio 
finansinę padėtį. Jeigu nęsu- 
brusime visi, neilgai begalė
sime laikraštį leisti.

Tad visi į darbą! Lai gy
vuoja mūsų mieloji “Laisvė” 
dar ilgus, ilgus metus!

Kaip jau buvo pranešta, 
“Laisvė” neišeis rugsėjo 2 ir 
9 dienomis. Tai bus mūsų 
darbininkų atostogos. Admi
nistracijos raštinė veiks, tad 
laiškus galima siųsti.

Šiais metais sueina 500 
metų nuo Martyno Lutherio 
gimimo. Pagal kai kuriuos 
žydų tautybės žmones, Lu- 
theris ne tik buvo aršus 
priešas popiežiaus ir katali
kų, bet ir žydų. Lutheris 
atsiskyrė iš katalikų tikėjimo 
ir sutvėrė taip vadinamą 
“Liuteronų” sektą.

Praėjusį, sekmadienį per 
televiziją buvo pakviesti vie
nas vokiečių kilmės profeso
rius ir vienas žydų rabinas, 
kurie plačiai apie Lutherį 
kalbėjo.

Yra nuomonių, kad Hitle
rio nacizmas buvo Lutherio 
neapykantos žydams pasėka.

< .1
Prieš 38 metus rugpjūčio 6 

d.,^ prezidentui Harry S. 
Truman įsakius, buvo mesta 
atomo bomba ant Hirošimos, 
Japonijoje, kur žuvo 80,000 
žmonių.

Trims dienoms po Hiroši
mos, Nagasaki miestas taipgi 
nukentėjo nuo JAV bombos. 
Nuo šių dviejų bombardavi
mų žuvo daugiau kaip 
200,000 žmonių ir virš 
370,000 žmonių dar vis tebe- 
kenčia nuo radiacijos ir kito
kių ligų pasiekoje šių inci
dentų.

Kiekvienais metais rugpjū
čio 6 d. milijonai žmonių 
sueina protestuoti prieš šį 
įvykį, kuris paliko tiek daug 
sužalotų žmonių.

Šiais metais ypatingai bu-, 
vo didelės demonstracijos, 
nes mūsų prezidentas tvirtai 
grašina pasauliui daug dides
niu atomų bombų karu.

Rugpjūčio 27 d. bus masy
vi demonstracija Washingto- 
he, kur iš visos plačios Ame
rikos suvažiuos dalyviai pro
testui prieš Reagano admi
nistracijos karo grėsmės po
litiką. J

Spalio f mėnesį Jungtinių 
Tautų šaukiama “nusiginkla
vimo savaitė” taipgi turi būti 
masyve, užtenkamai stipri, 
kad mūsų administracija bū
tų priversta kreipti dėmesį į 
taikos šalininkus.

Varšuva. — Stabilizuojant 
Lenkijos ekonomiką, lemia
mą vaidmenį atlieka kalnaka
sybos pramonė. Spaudos 
pranešimu kas parą iškasa
ma 635 tūkst. tonų akmens 
anglies.

Vaizdas iš japonų pacifistų surengtos demonstracijos prieš ginklavimąsi ir prisimenant 
38 metų sukaktį, kai rugpjūčio 6 d. 1945 m. Amerika numetė atominę bombą 
Hiroshimoje.
New York. — Pasaulio 

spauda plačiai rašė apie de
monstracijas, kurios vyko 
daugelyje kraštų, prisime
nant liūdną sukaktį kai prieš 
38 metus, 1945 m. rugpjūčio 
6 d., prezidento Turmano 
įsakymų, buvo numesta pir
moji atominė bomba^and Hi- 
roshimos miesto, užmušda- 
ma daugiau kaip 80 tūkstan
čių žmonių. Po trijų dienų ir 
kita atorriįnė bomba, numes
ta ant Nagasaki miesto, pa
laidojo šimtus tūkstančių 
žmonių.

Tokyo mieste, Hibiya Par
ke, demonstrantai nešiojo 
plakatus su užrašais “No 
more Hiroshimas!” Protesto 
žygyje dalyvavo delegatai ir 
ten vykusios konferencijos 
prieš atomines ir vandenilio 
bombas. Kalbas pasakė britų 
darbiečių partijos lyderis 
Anthony Wedgewood Benn, 
Graikijos taikos veikėjas Mi- 
kis Peristerakis ir kiti.

Pačioje Amerikoje įvyko 
daugiau kaip 80 įvairių minė
jimų ir protestų. New Yorke 
buvo protestai Bryant Parke

Prancūzijos 
komunistai už 
nusiginklavimų

Paris. — Pasikalbėjime su 
spauda Prancūzijos komunis
tų partijos vadas Georges 
^Urchais sukritikavo Pran
cūzijos prezidento socialisto 
Mitterrand politiką nusigin
klavimo klausimu. Jis pareiš
kė, kad Prancūzijos bran
duolinės raketos turi būti 
įjungtos į bendrą nusiginkla
vimo planą, kuris dabar na
grinėjamas Genevoje tarp 
JAV ir Tarybų Sąjungos 
atstovų.

“Kaip mes galime sakyti, 
kad Prancūzija nenori daly
vauti Genevos pasitarimuose 
dėl nusiginklavimo ir tuo 
pačiu laiku Williamsburge 
tvirtinti, kad mes esame 
nedaloma Atlanto pakto dali
mi?” — klausė jis. Čia jis 
turėjo galvoje gegužės mė
nesį Williamsburge (Ameri
koje) įvykusią viršūnių eko
nominę konferenciją, kurioje 
septynios valstybės, kartu 
su Amerika, pasirašė dėklą-, 
raciją, sakančią, kad jų visu 
saugumas esąs nedalomas. * 

rugpjūčio 6 d., o nuo rugpjū
čio 8-12 dienomis — prie 
Riverside Research Institu
to.

Chicagoje protestą organi
zavo grupė HEAR (Help End 
the Arms Race) Daly aikštė
je rugpjūčio 5 d., o Detroite 
rugpjūčio 6 d. masinį mitingą 
suorganizavo keletas religi
nių grupių, kovojančių už 
taiką. Rugpjūčio 6 d. buvo 
demonstruojama prie JAV 
oro karinių pajėgų bazės

Washington. — Prez. Rea
gan pakeitė savo nuomonę ir 
jau pritaria, kad trečiasis 
sausio pirmadienis būtų pa
skelbtas oficialia švente nu
žudytojo Dr. Martin Luther 
King garbei. Sausio 15-oji 
yra jo gimimo diena. Atsto
vų Rūmai jau-patvirtino tą 
pasiūlymą. Tikimasi, kad pa
tvirtins ir Senatas, kai rug- 
sėjo mėnesį sugrįš iš atosto
gų. /

Italijos pirmasis 
socialistas premjeras

Rome. — Socialistas Betti- 
no Craxi, 49 metų amžiaus, 
sudarė ministrų kabinetą ir 
yra pirmuoju Italijos premje
ru. Socialistai yra trečioji 
savo didumu partija Italijoje. 
Pirmoji yra krikščionių de
mokratų partija, o antroji — 
komunistai.

Socialistų partijos taryba 
patvirtino Craxi veiklos pla
ną. Bus siekiama sumažinti 
infliaciją ir sumažinti viešą
sias išlaidas.

Oscoda, Mich., kur laikomi 
lėktuvai su branduolinėmis 
bombomis.

Taip pat rugpjūčio 6 d. 
demonstracijos Vyko prie 
Martin Marietta fabriko, ku
riame gaminamos Pershing 
H raketos. Prie gynybos 
kontraktorių būstinių buvo 
demonstruojama ir Charlotte 
mieste, N. Carolina, San 
Francisco mieste, Seattle, 
Washington valstijoje ir 
daug kur kitur. }

Paminėjo Helsinkio 
sutarties sukakti,

Maskva. — Tarybinės vi
suomenės atstovų susirinki
me čia paminėta Helsinkio 
baigiamojo akto pasirašymo 
aštuonerių metų sukaktis. 
Kalbas pasakė Tarybinio ko
miteto už Europos saugumą 
ir bendradarbiavimą pirmi
ninkas A. Sitikovas ir kiti. 
Kalbėtojai pabrėžė to Helsin
kio dokumejnto istorinę 
reikšmę.

Susirinkimo dalyviai priė
mė kreipimąsi į užsienio na
cionalinius komitetus už 
Europos saugumą ir kitas 
taikos siekiančias visuome
nės organizacijas. Tenai pa
brėžiamas tarybinės visuo
menės pritarimas tuojau pat, 
kol dar ne vėlu, nutraukti 
ruošimąsi branduoliniam ka
rui Europoje ir kitur. Ragi
nama atkakliau kovoti už 
karo pavojaus Europoje lik
vidavimą.

Londonderry. — Šiame 
Šiaurės Airijos didmiestyje 
rugpjūčio 9 d. katalikų jau
nuoliai akmenimis apmėtė 
policiją, kuri saugojo gaisri
ninkus, kai tie gesino jau
nuolių sukeltus gaisrus. 
Suimta per 60 riaušių daly
vių. Čia ir kitose vietovėse 
įvyko neramumai, prisime
nant sukaktį nuo to, kai 
prieš 12 metų britai, įvedė 
naują tvarką, pagal kurią 
žmonės gali būti internuoja
mi be teismo. Tai ypač buvo 
taikoma asmenims, įtaria
miems dėl bendradarbiavimo 
su airių slaptąja armija. Po 
penkerių metų britai tą parė
dymą panaikipo, bet karingi 
Šiaurės Airijos katalikai tą 
sukaktį kasmet vistiek mini.

Lotynų Amerika turi 
pati užbaigti 
konfliktų

Paris. — Prancūzijos užsie
nio reikalų ministras Claude 
Cheyson, sugrįžęs iš kelio
nės po Lotynų Ameriką, pa
reiškė, kad Centrinės Ameri
kos šalys turi pačios savo 
nesutikimus išspręsti be 
JAV intervencijos. “Tos ša
lys žino savo padėtį geriau 
negu Jungtinės Amerikos 
Valsijos”, kalbėjo ministras.

Jis ypač gyrė Kubos prezi
dento Fidelio Castro pasiūly
mus tartis dėl taikos Centri
nėje Amerikoje. Ministras 
Cheyson buvo susitikęs su 
Castro ir peržvelgė bendrą 
padėtį tame regione. Tai 
buvo pati pirmoji Prancūzi
jos užsienio reikalų ministro 
kelionė į Kubą nuo jos revo
liucijos 1959 metais.

M

Apsijungi Čilės 
opozicijos partijos

Santiago. — Čilės krikš
čionių demokratų partijos ly
deris Gabriel Valdes paskel
bė, kad sudaryta opozicijos 
partijų sąjunga, kurion įeina 
penkių partijų atstovai. Są
junga įteikė memorandumą 
prezidentui Pinochet, reika
laudama, kad jis pasitrauktų 
iš pareigų ir sudarytų provi
zorinę vyriausybę. Ta vy
riausybė turėtų pradėti eko
nominio atkutimo programą 
ir po pusantrų metų praves
tų laisvus rinkimus.

Valdes buvo užsienio rei
kalų ministru krikščionių de- 
mokratų kabinete 1960 m. 
Jis ragino Pinochet atsista
tydinti “tautos ir tėvynės la
bui”. 67 metų amžiaus Pino
chet 1973 m. nuvertė ir 
nužudė demokratiškai išrink
tą šalies prezidentą Salvador 
Allende Gossens. Pagal nau
ją konstitucijos papildymą 
Pinochet prezidentavimo lai
kas tesibaigs tik 1989 m.

Opozicijos sąjungoje yra 
atstovaujamos šios partijos: 
dešinieji demokratai, social
demokratai, krikščionys de
mokratai, radikalai ir socia
listai.

Po trumpų atostogų Indijoje, į Maskvą vėl sugrįžo 
busimieji kosmonautai ir dhįiar kartu atlieka pratimus su 
tarybiniais kolegomis, besirengiant skridimui į erdvę. 
Nuotraukoje: indas Ravish Malkhotra su kosmonautais 
Jurijum Mališev ir Nikolajum Rukašnikov. Jungtinis 
erdvės tyrimas bus vykdomas pagal Tarybų Sąjungos ir 
Indijos pasirašytą sutartį.

JAV komunistai smerkia
Reagano intervenciją 
Centrinėje AmerikojeII

New York.—Rugpjūčio 2 
d. Amerikos komunistų par
tijos gen. sekretorius Gus 
Hali spaudos konferencijoje 
pasisakė prieš prėz. Reagano 
politiką Centrinėje Ameriko
je ir reikalavo patraukti pre
zidentą atsakomybėn bei or
ganizuoti visoje Amerikoje 
viešus protestus.

Jis pabrėžė, jog visas pa-‘ 
saulis stovi už tai, kad taikos 
būtų siekiama ne ginklu, bet 
susitarimu. Čia jis ypač ver
tino Contadora grupės (Mek
sikos, Venezuelos, Kolumbi
jos ir Panamos) veiklą taikai 
pasiekti, atitraukiant iš Cen
trinės Amerikos visas sveti
mas karines pajėgas ir pra
dedant taikos pasitarimus.

Amerikos laivyno pasiunti
mą prie Nikaragvos krantų 
ir planuojamus manevrus 
Hondūre jis vadino provoka
ciniais karo veiksmais ir kal
tino Ameriką, kad ji įtaisys 
savo karines bazes Hondūre. 
Tokia viena bazė jau veikia 
Hondūre ir joje apmokomi 
kareiviai, kurie siunčiami ko
voti prieš Salvadoro sukilė
lius ir prieš Nikaragvos vy
riausybę, kuri susikūrė per 
1979 metų revoliuciją.

Gus Hali pabrėžė, kad 
prez. Reagan tik kalba apie 
taiką, bet jos jis nesiekia ir 
nepaiso, kad tiek Nikaragva, 
tiek Kuba yra pareiškusios, 
jog jos sutinka eiti į taikos 
pasitarimus.

Užsimindamas apie rug
pjūčio 27 d. Washingtone 
organizuojamą Amerikos 
darbo žmonių žygį už darbą, 
taiką ir laisvę, Gus Hali 
pareiškė, kad tai bus tinka
miausias atsakymas prez. 
Reaganui.

Bonn. — ^Fed. Vokietijos 
darbo ministras Norbert 
Bluem pradėjo kampaniją 
prieš nelegalius darbininkus, 
ar jie būtų užsieniečiai ar 
saviškiai, kurie nėra regis
truoti ir nemoka taksų. Jis 
sako, kad tokie nelegalūs 
darbininkai “vagia darbus ir 
pinigus nuo bedarbių”.

11

_ jBUSMALL

Nikaragva 
ginkluojasi

Managua. — Nikaragvos 
revoliucinės huntos koordi
natorius Daniel Ortega Saa
vedra žurnalistams pareiškė, 
kad ne paslaptis, jog Nika
ragva ginkluojasi. Esą gin
kluotis reikia, nes tauta turi 
teisę ir pareigą gintis, ir 
ginklavimasis nėra joks nusi
kaltimas. t

Tuo tarpu Washingtone 
besilankydamas Nikaragvos 
užsienio politikos žinovas 
Saul Arana, buvęs jos amba- 
sodorius Amerikos valstybių 
organizacijoje, kaltina Ame
riką, kad *ji neturinti noro 
tartis su Centrinės Amerikos 
atstovais. Dr. Kissingerio 
komisija, anot jo, esanti tik 
dangstis laikui užvilkinti, kai 
tuo tarpu JAV teikia karinę 
pagalbą nuversti Nikaragvos 
vyriausybei.

Perversmas
Gvatemaloje

Guatemala. — Rugpjūčio 
8 d. Gvatemalos kariuomenė 
nuvertė šalies prezidentą 
brigados generolą Efrain 
Rios Montt. Nauju preziden
tu paskirtas buvęs gynybos 
ministras brigados gen. Os
car Humberto Mejia Victo- 
res, kuris spaudos konferen- 
cijoje įranešė, kad bus lega
lizuotos politinės partijos ir 
ateinančiu metų, liepos mė
nesį bus pravesti rinkimai į 
steigiamąjį seimą, kas even
tualiai prives ir prie prezi
dento rinkimų.

Buvęs prezidentas buvo 
sukėlęs vyresniųjų karininkų 
nepasitenkinimą dėl jaunų 
karininkų protegavimo. Be 
to, armija per radiją tautai 
aiškino, kad perversmu siek
ta panaikinti “fanatiškų reli
ginių grupių valdžios pikt- 
naudojimą”. Gen. Montt pri
klauso evangelikų protestan
tų tikybinei grupei, o vy
raujanti religija šalyje yra 
katalikai.

Naujasis prezidentas pa
naikino slaptuosius karo teis
mus, kuriuos buvo įvedęs 
buvęs prez. Montt teisti po
litiniams nusikaltėliams.

Montevideo. — Daugiau 
kaip penki tūkstančiai žmo
nių šeštadienį dalyvavo de
monstracijoje prieš karinę 
Urugvajaus vyriausybę, rei
kalaudami, kad būtų sugrįžta 
prie demokratinės valdymosi 
formos. Policija suėmė 150 
demonstrantų.

j
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Drąsiosios moterys
Šiaurinėje New Yorko valstijos dalyje, prie Romulus 

miestelio, randasi didžiulis Senecos karinis depo. Gan gerai 
žinoma, kad tai vietovė, kurioje laikomi nauji branduoliniai 
ir kitokie ginklai, nors armija oficialiai to nepripažįsta. 
Kaip prie panašių tokių punktų, taip ir prie Senecos laiks
nuo laiko vyksta anti-karinės demonstracijos, bet dabar 
ten įvyko vienas dramatiškiausių išstojimų prieš branduoli
nį karą.

Visų pirma, šios vasaros pradžioje grupė pacifistiniai ir 
feministiniai nusiteikusių jaunų moterų įstengė nupirkti 
nuo kaimyno farmerio mažą žemės plotą prie pat depo. Ten 
jos įsteigė “Senecos stovyklą už taikingą ir teisybinę 
ateitį”. Keliasdešimt jaunų moterų ten nuolat gyvena, 
pasikeisdamos, sename far mos pastate ir palapinėse. Jos 
išpuošė tą savo gyvenvietę spalvingomis vėliavomis, 
kaspinais, šūkiais už nusiginklavimą. Stovyklą kasdien 
mato bazėje stacionuoti kariai, vietiniai civiliai gyventojai,
kurie dirba bazėje. Armija, žinoma, įniršusi, bet Ameriko
je, kaip žinome, 
nuosavybė ....

privatinė nuosavybė, tai privatinė

Bet stovykloje gyvenančios moterys tuomi nepasitenki
no. Rugpjūčio pirmą jos surengė “taikingą masinę invaziją į 
branduolinę bazę”. Iš New Yorko miesto ir kitų vietovių 
suvyko apie du tūkstančiai už taiką stojančių moterų, 
įskaitant gerą skaičių žymių rašytojų, dailininkių, aktorių,
ir jos visos mąršavo link depo nešinos gėlių, lapelių,
dovanų kariams. Jos sakė, kad nori pravesti “debatus su
kariais”, “skaityti jiems paskaitas”. Jos, žinoma, žinojo, 
kad nebus leista tą daryti, bet visvien maršavo. Bet
prisiartinus prie bazės, kuri buvo saugoma šimtų karių ir 
vietinės policijos, apie 50 drąsių jaunų moterų įstengė 
perlipti per aukštą spygliotomis. vielomis apjuostą metalinę 
tvorą ir pateko į pačią bazę, kur jos buvo vietoje suimtos ir 
nuvežtos į kalėjimą .... Jos praleido kalėjime keletą 
dienų, atsisakydamos užmokėti užstatą, po kuriuo galėjo 
būti išlaisvintos.

Tas išstojimas plačiai nuaidėjo po visą šalį ir net Seneca 
Falls konservatyvus laikraštukas vedamajame straipsnyje 
pareiškė, kad “šių moterų siekį gerai supranta visi blaiviai 
galvojantieji žmoftės . . . .”

Provokacijos Centralinėje 
Amerikoje y

JAV kariniai “manevrai” Centralinėje Amerikoje vyksta 
pilnu tempu. Apie 4,000 mūsų šalies karių išsodinta 
Hondūre. Tai pėstininkai ir kitokie daliniai, nors neišdrįsta 
išsodinti marinus — mat, marinai visiems Lotynų Ameri
kos žmonėms jau seniai simbolizuoja jankiško imperializmo 
intervenciją.

Dar daugiau negu sausžemyje JAV jėgos ten dabar 
reiškiasi jūroje: iš abiejų Centralinės Amerikos pusių, 
Atlante ir Pacifike, beveik knibždėte knibžda Amerikos 
kariniai laivai. Ir — jie elgiasi gan provokaciniai, kaip tai 
pripažino net kai kurie aukšti Pentagono karininkai. Štai 
anądien JAV naikintuvas prisiartino tarptautinėse vande
nyse tolokai nuo Nikaragvos prie ^tarybinio krovinio laivo 
“Ulianovo” ir pareikalavo “identifikuotis”, paduoti per 
radiją pavadinimą, kilmės vietą ir t. t. Amerikietis 
kapitonas ir be binoklių galėjo aiškiai matyti laivo 
pavadinimą ir beplevėsuojančią tarybinę vėliavą, bet 
visvien reikalavo atsakymo. Sakoma, kad tas leistina pagal 
tarptautinius įstatymus, nes manevruose dalyvaują laivai 
gali aiškinti, kad jie turi žinoti, su kuom susitinka. Bėt 
amerikietis kapitonas pastatė kitą reikalavimą, kuris, 
sakoma, pagal tarptautinius įstatymus nelegališkas inter
nacionaliniuose vandenyse — jis pareikalavo iš “Ulianovo” 
kapitono paaiškinti, ką veža.

Skelbiama, kad tie manevrai tęsis bent trejus mėnesius. 
Per tą laiką JAV kariniai laivai be abejo susitiks su kitais 
TSRS laivais, taipgi su laivais iš Rytų Vokietijos, Lenkijos. 
Ar bus tęsiamos tokios provokacijos? “New York Times” 
sako,kad net pačiame Pentagone, tai yra, tarp aukštų 
karininkų, yra nemaža nepasitenkinimo dėl Reagano 
administracijos taktikbs. Kad Kongrese tas nepasitenkini
mas vis auga, visi žino. Su laiku Baltieji rūmai turės 
atkreipti dėmesį į Amerikos žmonių blaivesnio galvojjmo 
balsą. I

Socialistas Italijoje i
Socialistas Betino Craxi tapo Italijos premjeru. Tokiu 

būdu socialdemokratinių pakraipų žmonės stovi valdžių 
galvinyje visame Pietų Europos ruože: Portugalijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Graikijoje. Bet Croxi 
stojo prie vairo prie gan keistų sąlygų: jo Socialistų partija 
yra tik trečia iš eilės- pirmoje vietoje stovi krikščionys 
demokratai, gavę apie trečdalį visų balsų, tuoj po jų seka 
komunistai su beveik tiek pat balsų, o socialistai gavo tik 
11 nuošimčių. Faktinai, nors socialistas Craxi premjeras, 
tik penkios ministerijos teko jo partijai, o krikdemams net 
16, įskaitant pačias svarbiausias, kaip tai užsienio reikalų, 
karo, finansų.

Kodėl taip įvyko? Krikdemai paskutiniuose rinkimuose 
prarado daug balsų. Nuo pat fašizmo nuvertimo Italijoje jie 
per visą laiką srovėjo prie valdžią vairo (sudarydami net

ŠOVINISTU SVAJONĖS
“Tėviškės Žiburiuose” 

(1983. VI. 23) telpa K. Baro
no straipsnelis, pavadintas 
“Vilnius ir mūsų kaimynai”. 
Autorius pradeda savo rašinį 
su pastaba, kad “Lenkai, 
tvarkę mūsų sostinę tik 19 
metų, pretensijų į Vilnių ir 
toliau nenumato nutraukti.”

Na, čia jau įprasta nesą
monė: kai reakcinėje Ameri
kos lietuvių spaudoje kalba
ma apie “lenkus”, omenyje 
visuomet turimos emigraci
nės grupuotės, o ne pati 
lenkų tauta, atstovaujama 
dabartinės Lenkijos valsty
bės. Juk visi žino, kad Len
kija, kaip valstybė, jokių 
pretensijų į Vilnių nereiškia.

Tai tiek apie K. Baroną ir 
“lenkus”. Bet čia tik pradžia. 
Pasirodo, kad pretensijų į 
Vilnius nenustoja reikšti ir 
“gudai”. Kas tie gudai? Ar 
tai Baltarusijos respublika, 
įeinanti į TSRS sudėtį, kuri 
rūbežiuojasi su Lietuvos res
publika, — be jokių rūbežių 
keitimo reikalavimų? Žino
ma, ne, tai kažkokie mitiški 
gudai emigracijoje, kurie 
spausdina žemėlapius, ku
riuose Gudijos valstybės ri
bos pažymėtos net prie Že
maitijos. Čia jau tikras skan
dalas: tie jokios galios niekur 
neturintieji “gudai” preten
duoja, kad jų valstybėn įeina 
Panevėžys, Ukmergė, Jona
va, Kupiškis, gal ir Kaunas, 
jau nekalbant apie Vilnių, 
Trakus, Švenčionis! . .

Skaitant toliau Barono 
straipsnelį mes surandame, 
kad kažkokie latviai irgi bai
siai nusikalsta lietuvių tau
tai, — jie, tie mūsų aistiški’ 
broliai 
sų sos
kams”. Tie Barono “latviai”, 
aišku, irgi ne Latvija, o 
kažkoks “slaviška pavarde 
pirmininkas išeivijoje”.

Dalykai komplikuojasi. 
Lyg norėdamas atkeršyti 
tam “latvių pirmininkui išei
vijoje”, K. Baronas primena, 
kad Ryga buvo vokiečių įs
teigta, ir net cituoja iš Vaka
rų Vokietijoje leidžiamų va
dovėlių, kad “Riga wurde als 
deutsche Stadt 1201
gruendet”, kitaip sakant, 
Ryga 1201-ais metais buvo 
įsteigta kaip vokiškas mies
tas. Kitais žodžiais, jeigu 
jūs, latviai, norite aticuoti 
Vilnių lenkams, mes, lietu
viai, atiduosime Rygą vokie
čiams!

Smerkdamas visų kitų šo
vinizmą, Baronas, b^tgi, 
neišvengia ir savo. Kaip su 
taip vadinama Gudija? Pasi
remdamas jo atsiminimu, 
kad lenkų okupacijos laikais 
“gudų inteligentų grupelė” 
Vilniuje Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje giedojo gudišką 
himną, Baronas tvirtina, kad 
tai ženklas, jog “Gudai, kaip 
ir senovėje, nori būti po 
lietuvišku sparnu”. Kitaip 
sakant, grįžkime į senovę, 
kuomet Didžioji Lietuvos ku
nigaikštija valdė Baltarusi
ją .. . Dar kitas patvįrtini- 
mas: knisdamasis “Muehche- 
no ir Heidelbergo knygynų 
istoriniubse leidiniuose
sų autorius suranda, kad ten 
dažnai kalbama apie “Gross- 

— su 
Kije

Minską (paimti jį po sparnu) 
kodėl ne Kijevą?

Tai kokie kuriozai disku
tuojami tarp žmonių, kurie 
gyvena nerealų, nuo tikrovės 
nutolusį gyvenimą.
“NAUJIENŲ” PASAULIS

Liepos 2-5 numeryje Chi- 
cagos “Naujienos” triun^ifaliai 
pranešė (kaip paprastai, di
džiulėmis rą^mis per sep
tynių skilčių puslapį) pasauli
nės svarbos žinią: “V. KA- 
MANTAS IŠTIESĖ DR. BO
BELIUI RANKĄ”.

Mes esame tikri, kad dau
gelis mūsų skaitytojų tik mi
glotai atsimena tas dvi pa
vardes, jeigu iš viso atsime
na. Bet, jeigu ir atsimename, 
jie tikriausiai nustebs, kad 
faktas, jog tie du paspaudė 
viens kitam ranką, yra pa
saulį sukrečiantis įvykis. 
Tad, štai padėtis, 
supranta “Naujienos

V. Kamantasf vadovauda
mas taip vadinamai Pasaulio

:aip ją

Lietuvių Bendruomenei, sa
ve skaito kaip ir “pasaulinio 
lietuvių parlamento pirmi
ninku”; pagal jo logiką visos 
kitos pabėgėlių organizaci
jos, VLIKas (“karo reikalų 
ministerija”), BALFas (“fi
nansų ministerija”), ALTas 
(“Amerikos lietuvių vietinis 
seimelis”) ir) kitos turėtų 
klausyti “parlamento” įsaky
mų. Bet anos, įsitaisiusios 
savo šiltas vieteles, nenori 
klausyti to “parlamento”, 
nors pro-forma pripažįsta, 
kad PLB gal yra vienintelė 
“išrinkta” organizacija. Vie
naip ar kitaip, “Naujienos” 
randasi pirmose eilėse tarp 
tų, kurie kovoja prieš PLB 
“hęgęmoniją” — mat, naujie- 
niečiai dar turi šiek tiek 
įtakoš kai kur, ypatingai 
ALTe.

Na, nesigilinkime daugiau į 
tas komplikacijas. Tik kon
statuokime, kad “Naujienos” 
susilaukė triumfo, kai V. 
Kamantas Chicagos Jėzuitų 
salėje pasakė:
“Tiesiu ranką dr. Bobeliui ir 

pažadu ateityje tartis visais 
svarbesniais klausiniais.”

Spaudos rūmai Vilniuje

kvietę užmiršti mu
lę ir palikti ją len-

ge-

mū

fiurstentum Litauen - 
Vilnium, Minsku,
vu .. .

Matote, dalykams nėra ga
lo. Jeigu reikšti pretenzijų į

44 skirtingas valdžias 
dabar labai nusmukęs, i • y • • m t • i • j

tik

lyg bėgikui

papildomi, nes

kilo ir lei-

APIE ORO KELIONES 
LIETUVOS SPAUDOJE 
RAŠO
VIKTORAS ARMALIS

Mūsų lėktuvo ratai ką
palietė Palangos aerouosto 
taką. Kasdien juo kyla ir 
leidžiasi lėktuvai, atgabenan
tys šimtus poilsiautojų į mū
sų tespublikos kurortų sosti
nę. Greičiausia kelionė oru. 
O kas nenori laiko negaišda
mas atsidurti prie žydrosios 
Baltijos! Užtat vasarą Palan
gos aerouosto tarnyboms — 
karštymetis. Kaip žemdir
biams javapjūtė.

— Birželio pirmoji mūsų 
aerouostui
starto linija. Už jos įtempimo 
ir susikaupimo reikalaujanti 
distancija, — pasakoje Pa
langos aerouosto viršininkas 
Algirdas Šileika. — Štai bir
želio mėnesį priėmėme ir iš
leidome per keturis šimtus 
reisų, beveik penkios dešim
tys jų
reikia atsižvelgti į keleivių 
srautą, o jis ypač pasipildo 
lyg upė po lietaus męnesi^ 
viduryje ir pabaigoje, nes 
tuo metu keičiasi poilsiauto
jai sanatorijose ir poilsio na
muose. Lėktuvais atvyksta 
taipogi nemažai turistinių 
grupių.

Palangos aerouoįtas — pa
jūrio aerouostas. Į Jis kaip 
niekas kitas priklauso nuo 
oro kaprizų. Šiemet birželio 
orai lepino aviatorius: nei 
didelių rūkų, nei stiprių vėjų 
nebuvo. Lėktuvai
dosi pagal tvarkaraštį. Ta
čiau, orui sugedus, aerouosto 
laukiamojoje saloje tuojau 
susidaro keleivių 1—xa:~ 
Visus juos reikia i: 
dinti, ir Susodinti.

— Kasdien išskrenda ir at
skrenda į Palangą lėktuvais 
nuo pusės tūkstančio iki 
tūkstančio keleivių, pridu
ria Algirdas Šileika. — Jei 
sutriktų skridimų tvarkaraš
tis, laukiamoji 
pasidarytų ankštJa, tad su 
mintim apie rytdieną mes 
jau planuojame rekonstruoti 
aerouosto pastatų komplek
są — jis taps erdvesnis.

O kaip tiek kelef 
kuo patogiau aprūpinti bilie
tais? ;

vieną po kitos!) Bet j 
jie neturi jokių vilting

kamštis.
r pavalgy-

alė iškart

viu laiku ir

prestyžas 
programų 

ateičiai. Tad, socialistas Craxi atėjo jiems į pagalbą, — jų 
rankose lieka tikra galia, bet jis stdjo kaip ir jų galvinyje. 
O galėjo būti kitaip. Komunistai kvietė socialistįis sueiti su 
jais į koaliciją. Turėdami kartu apie 40°/o balsų parlamente, 
jie būtų galėję valdyti pritraukdami bent dalyje balsavimų 
prie savo pusės socialdemokratus ir republikonus (socialde
mokratai Italijoje atskiri nuo socialistų). Italija turėtų 
pasimokinti iŠ Prancūzijos. Ten socialistai stipresni negu 
komunistai, bet visgi 
galinga Komunistų part

kartu sudaro valdžią, o Italijos 
ija vis dar laikoma “už durų” . . . .

— Šiuo metu Palangoje 
veikia dvylika aviakasų — 
centrinė, didžiausiose sana
torijose ir 
du kasininkai dirba Švento
joje, dvi kasos Klaipėdoje, 
nes uostamiesčio gyventojai 
taipogi naudojasi Palangos 
aerouosto paslaugomis, ka
sos veikia Kretingoje, Skuo
de, Šilutėje, 
Palangos aerouosto perveži
mų skyriaus viršininkas Ser
gejus Palčikovas. — Nidą, 
Preilą, Juodkrantę šiemet 
aptarnauja autokasa, penk
tadieniais išvykstanti į Kur
šių nerijos poilsio namus. 
Šiemet geriau aprūpiname 
poilsiautojus atgaliniais bilie
tais. Tačiau prašytume juos 
geriau apgalvoti savo aviake- 
Honių terminus, nes dar 
daug bilietu grąžinama prieš 
reisą, o /dėl to sutrinka bilie
tų prekyba.

Oro trasos Palangą jungia 
su Vilniumi, Maskva, Lenin
gradu, Kijevu, 
Odesa. Tai — 
arterijos, kuriomis teka di
džiulis keleivių srautas. Šie
met jomis jau keliavo 120 
tūkstančių žmonių. Baigian
tis metams, šis skaičius kele
tą kartų padidės.

Ir vėl pakilimo takas mus 
veda į padangę. Šilalė, Ra
seiniai, upių apkilpotas Kau
nas, sugeltonuoja Elektrėnų 
marių seklumos, ir iš už 
horizonto pamažu lyg grybas 
iš samanų kilimo ima kištis 
Vilniaus televizijos bokštas. 
Perdien visai nesunkiai ap- 
skridome respubliką. Šian
dien šalies aviacijos trasomis 
skraido naujausi reaktyviniai 
laineriai. Nuo Baltijos jūros 
iki Chabarovsko transkonti
nentiniu lėktuvu IL-62 gali
ma nuskristi per dešimt va
landų, o juk atstumas nema
žas 
kilometrų. Tarp šalies sosti
nės ir daugelio sąjunginių 
respublikų miestų jau skrai
do aerobusas IL-86. Lėktu
vai su TSRS valstybine vė
liava ant fiuzeliažo šiandien 
skraido į devyniasdešimt dvi 
pasaulio šalis, o šalies viduje 
oro trasos jungia 3600 civili
nės aviacijos aerouostų. Tokį 
kelią mūsų šalies aviacija 
nuėjo per šešis dešimtme
čius 
pirmųjų civilinės aviacijos 
lėktuvų, gabenusio penkis 
keleivius, iki reaktyvinių lai
nerių, skraidinančių per tris 
šimtus keleivių.

Mūsų lėktuvas įsklendžia į 
staigų posėkį, ir jau matyti 
sutartiniais ženklais išmar
gintas tūpimo takas. Jame 
prasideda ir juo pasibaigia 
lėktuvų skrydžiai į padan-

poilsio nariuose, 
ai dirba Sv<

pasakoja

Charkovu, 
lyg gyvos

dešimt tūkstančių

nuo AK-1, vieno

Greta naujo Viršuliškių gyvenamojo rajono iškilo didžiu
liai pastatai. Tai naujieji Vilniaus spaudos rūmai. Juose 
įsikurs moderni spaustuvė, respublikinių laikraščių redak
cijos, leidykla.

Erdvioje trijų-keturių aukštų namo aukščio salėje 
pastatytas modernus laikraščių spausdinimo agregatas, 
pagamintas Vokietijos Demokratinėje Respublikoje. Mon
tuoti ir derinti agregatą vilniečiams padeda Vokietijos 
Demokratinės respublikos, Maskvos, Leningrado, Rygos 
specialistai.

Pirmoji iš šešių ofsetinių mašinų jau išbandyta. Per 
valandą ji išspausdina 70-75 tūkstančius egzempliorių. 
Išleisti pirmieji bandomojo laikraščio numeriai.

Greta spaustuvės pastatytas dvidešimties aukštų redak
cinis korpusas. Dabar čia atliekami apdailos darbai. 
Spaudos rūmus numatyta užbaigti ateinančiais metais.

Naujieji rūmai byloja ir apie išaugusį periodikos pareika
lavimą. Dabar Lietuvoje tūkstančiui gyventojų tenka 1,805 
egzemplioriai laikraščių ir žurnalų. Daugumą jų spausdina 
Lietuvos KP Centro Komiteto leidyklos spaustuvės. 
Vienkartinis jų tiražas atskiromis dienomis gerokai prašo
ka milijoną egzempliorių. Ir vis tik kai kurių leidinių, 
pirmiausia žurnalų, tiražai dar nepatenkina skaitytojų.

Nuotraukoje: Dvidešimties aukštų redakcinis korpusas.
K. Jankausko nuotrauka

TRUMPAI
Varšuva. — Čia lankosi 

Connecticut senatorius 
Christopher Dodd, JAV se
nato užsienio reikalų komisi
jos narys. Jis buvo susitikęs 
su finansų ministru, užsienio 
reikalų ministro pavaduotoju
ir kitais valdžios atstovais, 
su kuriais, manoma, jis tarė
si dėl Lenkijos įsiskolinimo 
užsieniui. Jis taip pat buvo 
priimtas ir Lenkijos primo 
kardinolo Glemp. Senatorius 
ketina keliauti į Gdanske, 
pasimatė su buvusiu Solidar- 
nosc unijos vadu Lechu Wa- 
lensa.

Cape Town. — Ispanijos 
tanklaivis Castillo de Beli- 
ver, kilus gaisrui, į Atlantą, 
prie Afrikos krantų, išleido 
daugiau kaip 12 milijonų ga
lionų naftos, kuri ant jūros 
paviršiaus ištyso ruožu, sie
kiančiu 30 mylių ilgumo ir 10 
mylių platumo. Baiminamasi, 
kad nafta gali užteršti kran
tus, nors paskutiniai prane
šimai skelbė, kad didžiulis 
vėjas tą naftą stumia į jūrų 
tolius. Per gaisrą žuvo trys 
laivo įgulos nariai.

Belfast, Šiaurinė Airija. — 
Britų valdžia apkaltino 80 
amerikiečių, kurie Airių ar
mijos atstovų kvietimu čia 
lankėsi, norėdami susipažinti 
su faktine padėtimi. Valdžios

gė . . .
Nusileidome. Atestacinis 

skridimas praėjo sėkmin
gai—egzaminas išlaikytas.

pareigūnas pareiškė, kad 
amerikiečiai lankėsi tik pas 
katalikus, bet jie nesusitiko 
su protestantais, kurių yra 
didžiuma ir kurie nori likti 
prie Britanijos.

Washington. — Buvęs Ja
ponijos medikų sąjungos pir
mininkas Taro Takemi Ame
rikos medikų asociacijos žur
nale rašo, kad atominė bom
ba išgelbėjo Japoniją nuo 
militaristų. Jis tvirtina, kad 
militaristai buvo taip įsisma
ginę, jog buvo/pasiryžę visą 
tautą paaukoti; negu pasi
duoti. Militaristai neklausę 
nė imperatoriaus, kai tasai 
įvairiais laikotarpiais visaip 
priešinęsis tolimesniam karo 
vedimui, ir buvo net pradėję 
konspiraciją, kad imperato
rius abdikuotų.

Vancouver, Britų Kolumbi
ja. — Canterbury arkivysku
pas Robert T. uncie, kalbė- 
datnas šeštojoje World Coun- 

 

of Churches konvencijoje, 

 

sisakė pri£š moterų ordi- 

 

naivimą dv^sininkėmis. Jis 
aiškino, k “dar nesąs pri
brendęs Idikas” tokiam žy
giui. Esą dabar Church of 
England vi >da pasitarimus su 
ortodoksaiš ir katalikais dėl 
suartėjimo! ir nė vieni iš tų 
partnerių neleidžia moterims 
būti dvasininkais.

Pati konvencija dėl to dar 
nepasisakė. Vieni — orto- 
do 
roiai ir metodistai leidžia 
moterims būti kunigais.

cil 
pa

sai priešinasi, o liute-
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VIENAS ŠVIESIAUSIŲ

Saulėtą liepos pirmąją rirlkosi Palangos 
darbo žmonės, jaunimas, moksleivija, 
žirniai pdilsiautojų prie namo P. Aksio-

JUOZAS BALTŪSIS
ir „Karo laukuose", įsto
jo ’ Liudendorfo batu", 

apsakymų knyga ‘„Kelias į Lietuvą", vėl

rinio bloknoto" 
rinė apybraiža

naičio gatvėje.. Namas medinis, kuklus. 
Kieme pora obelų, vaiskrūmių. Išlakios 
įJušys saugo jį auo saulės kaitros,- sūrių 
Baltijos vėjų. Tai šičia derlingiausias sa-

eilėraščių knyga „Tėvynės šauksmas", 
apybraiža apie Tarybų Sąjungos Didvy
rę, hitlerinių okupantų nužudytą partizanę 
Marytę Melnikaitę, išimtai publicistinių

vo kūrybines vasaras praleido mūsų ra
šytojas Antanas Venclova.

Dabar jo nebėra, Jau dvylika melų.
Dabar čia prie namo iškilo Klaipėdos 

skulptoriaus E. Midvikio ir architekto G. 
Sprindžio^ sukurtas' paminklinis bareljefas.

Ilgai stovime, pasibaigus jo atidengimo 
iškilmėms. Nesuskaitomų spalvų grožiu 
žėri gyvos gėlės. Šlama savo viršūnių 
vainikais žalvarinės pušys.

Stovime, tylime.
Ir wvi« giliau pajuntame didžią tiesą: 

juo labiau tolsta nuo mūsų jis, mūsų An
tenas Venclova, juo ryškiau iškyla paries 
akis šis reto taurumo, kultūros ir in
telekto žmogus — įžymus rašytojas^te- 
ratūros kritikas^ ir mokslininkas^ ąfetrin- 
gas publicistas, neišsenkamos energijos 
ir nesilpstančios iniciatyvos visuomenės 
veikėja*, nepalaužiamos .valios kovotojas

straipsnių Jn pasisakymų aktualiausiais 
klausimais spaudoje, laikinai vokiečių
okupuotai Lietuvai skirtose radijo laido
se — tai toli ne visi darbai to plataus 
baro, kurį išvarė Antanas Venclova lite
ratūroje ir visuomeninėje veikloje Tėvy
nės karo metais. .. -

Ir, stovint čia, prie paminklinio barel
jefo, klausantis Birutės kalno pušų ir 
Baltijos bangų ošimoj tarytum gyvi slen
ka pro akis pokario metai ' išlaisvintoje 
Tarybų Lietuvoje. Bombų apdaužyta, juo 
duojanti išdegusių mūrų žiojėjančiomis 
provėromis amžinoji _mūsų sostinė Vil
nius, sunaikinta Klaipėda, išgriauti Šiau
liai, nušluoti nuo žemės paviršiaus Rasei
niai, nusiaubta pramonė, žemės ūkis, iš
grobtos neįkainojamos meno ir mokslo 
vertybės, suskeldėję nuo gaisro jau pir
mąją karo dieną subombarduotų pionierių

Nuotraukoje: Kas valandą motorlaivis vyksta | Valakam
pių paplūdimius.

3-IAS PUSLAPIS

^Kultūros Atgarsiai

ai viso pasaulio tautų taiką, žmonijos 
laimę Ū gerovę. ,

Menaihe jį paauglį, dar mokyklos suole 
tvirtai apaisprendusį dirbti literatūrinės 
kūrybos darbą, atiduodant jam visas jėgas 
ir visą gyvenimą. Mename studentą 
Kaune, kai pasirodė pirmieji jo poezijos 
rinkiniai „Sutemų skersgatviuos" ir „Gat
vės švinta", aiškiai paliudiję, kad į mūsų 
IHeratūrą atėjo naujas, ryškus, daug ža
dantis talentas. Mename rūsčiai realisti
nių ir graudžiai lyriškų jo apsakymų 
linkinį „Beržai vėtroje" ir beveik tuo pat 
metu pasirodžiusį aštrų politinį pamfletą 
— brošiūrą „Adolfas Hitleris. Diktato
riaus karjera", parašytą kartu su arti
miausiu savo draugu Petru Cvirka, jo 
biografines apybraižas apie jžymius p<fy 
šaulio rašytojus Eptoną Sinklerj ir Fran- 
sua Vijoną, pirmąjį romaną „Draugystė", 
naują apsakymų rinkinį „Naktis", išsamų 
bibliografinį darbą „Pasaulio grožinė li
teratūra lietuvių kalba", kritinę apybrai
žą „A. Vienuolio „Paskenduolė"...

Platus, šakotas, galingas jo talentas ne 
tik nenusilpo rūsčiaisiais Tėvynės karo 
metais, bet, priešingai senovės išminčių 
tvirtinimams, kad, „ginklams žvangant, 
mūzos tyli", toliau stiprėjo. Eilėraščių

rūmų pamatai Palangoje, nesuskaičiuojami 
kapai po visą Lietuvą, kur. Ilsisi hitleri
nių budelių sunaikintas kiekvienas ket
virtas nedidelio mūsų krašto žmogus... 
Kaip gyvi prieš akis šitie metail

Ir kaip gyvas jis, Antanas Venclova, 
rašytojas komunistas, giliai užgniaužęs 
skausmą širdyje, be mažiausių svyravimų 
stojęs į pačias pirmąsias literatūros ir 
kultūros atkūrėjų gretas. Salia Salomėjos 
Nėries. Salia Petro Cvirkos. Saha visų 
tikrųjų lietuvių tautos sūnų ir Dukterų.

„Sįlies jaunystė" — tokį optimistišką 
pavadinimą, suteikė jis pirmajam savo po
kario eilėraščių rinkiniui. Ir paliudijo jį, 
šį optimizmą, nabjaij įvairių žanrų ir ne
palaužiamo koviniiyįakilimo darbais. Ajh 
sfakymai, naujos eilėraščių knygos „Kovo-- 
ti, degti, nenurimti", „Ar tu žinai tą ša
lį", romanas „Gimimo diena", šimtai li
teratūrinės i kritikos bei publicistinių 
straipsnių, pasisakymų ir visa serija ne
įkainojamos vertas kelionių įspūdžių kny
gų: „Siaurės sidabras", „Kelionė po Ki
niją", „Salys' ir žmonės", „Kelionių įspū
džiai"... O po jų — jau vienas reikšmin
giausių mūsų literatūros memuaristikos 
veikalų, autobiografinė trilogija: „Jaunys
tės atradimas", „Pavasario upė", „Vidur-

Nuotraukoje: Smagu pasiirstyti daliuosiuose ežeruose.

rinkiniai „Tėvynės ^šauksmas", „Obelis 
kur augalota", fronto apybraižos „Iš ka- 
ir rašytojai" J „Epochos vėjas", „Apie gy
venimą ir rašytojo darbą", „Literatūra ir 
liaudis’*.

Ir viso to, nesivaržydami pasakysime, 
titaniško darbo apvainikavimas — viena 
pačių brandžiausių visoje mūsų literatū
roje, giliu lyrizmu, švelniausiomis emo
cijomis, gyvenimo išmintim alsuojanti po
ezijos knyga „Vakarinė žvaigždė", savo 
jėga ir taurumu sukrėtusi tūkstančius šir
džių Lietuvoje ir toli už jos ribų.

Ne, ne iš karto ir ne visi mes suvo
kėme, koks žmogus buvo mūsų būry, lie
tuvių nacionalinės tarybinės literatūros 
ir kultūros kūrėjų armijoje!.

Turėjo praeiti dvylika ilgų sudėtingo 
gyvemfno tnetų. Turėjome ateiti mes prie 
šilo namo Palangoje, P. Aksionaičio gat
vėje, nulenkti galvą jo atminimui, kad 
suprastume, jog jokie dešimtmečiai neiš- 
dildys šilo žmogaus pėdsakų mūsų tautos 
gyvenime, nenuslopins jo darbų išvaryto 
baro reikšmės ir svarbos visai mūsų tau
tai ir kiekvienam mūsų.

Stovime, tylime.
Ošia Birutės kalno pušys. Ošia Baltijos 

bangos. Nesuskaitomų spalvų grožiu žėri 
gyvos gėlės.

Buvo jis, mūsų Antanas Venclova, ne 
tiktai įžymus rašytojas, literatūros kriti
kas ir mokslininkas. Visa širdimi suaugęs

dienio vėtra". Tarp šitų darbų — lite/a- 
. tūros kritikos ir mokslo tomai: „Laikas 
mo nuo hitlerinių oKupantų, nepaisant vi-< 
visos valstybinio ir pedagoginio darbo 
naštos, pats pirmasis iš visų lietuvių ra
šytojų įsijungė į pasaulinį taikos judėji** 
mą, buvo išrinktas TSRS taikos gynimo 
komiteto nariu, kartu su įžymiaisiais ta
rybiniais rašytojais A. Fadejevu, M. Šo-« 
lochovu, L. Leonovu, I. Erenburgu, A< 
Korneičiuku ir daugeliu kitų lankėsi su 
taikos misija Austrijoje, Švedijoje, Indijo
je, Islandijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
VDR, Čekoslovakijoje, Vengrijoje, Lenki
joje, dalyvavo daugelyje taikos šalininkų 
konferencijų, Vroclavo, Stokholmo, Var. 
šuvos pasauliniuose taikos kongresuose, 
buvo aktyvus istorinės reikšmės Stokhol
mo atsišaukimo į pasaulio tautas prieš 
atominį ginklą paruošėjas ir populiarinto
jas? į

O kas suskaičiuos tuos atvejus, kai jis 
pirmasis imdavosi iniciatyvos respublikos 
vidaus gyvenime? Su kokia pilietine drąsa 
ir aktyvumu jis gynė ir iki galo apgynė 
M. K. Čiurlionį. Su kokia aistra jis pir
masis prašneko apie gyvybišką būtinybę 
iškelti iš užmaršties senuosius mūsų tau
tos rašytojus, talentingiausius iri pažan
giausius savo gyvento meto kultūros dar
buotojus.

Juk tai daugiausia jo, Antano Venclo
vos/ iniciatyva ir valia šiandien turime

su savo tauta ir gimtąja tėvų žeme Lie
tuva, buvo jis taip pat didžio talento or
ganizatorius, daugelio prasmingų reiškinių 
mūsų literatūros ir kultūros gyvenime 
iniciatorius ir puoselėtojas.

Kokie dešimtmečiai gali išdildyti tą 
faktą, kad niūriais buržuazijos valdymo 
metais daugiausia jo, Antano Venclovos, 
iniciatyva gimė ir ėjo žurnalas „Trečias 
frontas", davęs pradžią antifašistinei kryp
čiai mūsų literatūroje, padėjęs apsispręsti 
genialiajai lietuvių poetei Salomėjai Nė
riai, pažadinęs tūkstančius žmonių, visų 
pirma jaunimo, mąstyti, spręsti, ieškoti 
kelių į šviesesnę, teisingesnę ateitį?

Kas užmirš tą faktą, kad, buržuaziniams 
vadeivoms uždarius .„Trečią frontą", būtent 
jis, Antanas Venclova, vienas pačių pir
mųjų ėmė telkti pažangiausias to meto 
rašytojų jėgas, išleido almanacho pobūdžio 
periodinį leidinį pranašingu „Prošvaistės" 
vardu, žadinusį žmonėms viltį, skatinusį 
nenuleisti rankų, glaudžiau telktis aplink 
Komunistų partiją, tuo melu veikusią 
giliame pogrindyje ir vis stipriau krei
pusią visuomenės gyvenimą kairėjimo 
linkme?

Kad pirmaisiais tarybinės santvarkos 
atkūrimo Lietuvoje metais, dirbdamas 
didžiai įtemptą darbą respublikos švieti
mo liaudies komisaro pareigose, iš 
pagrindų pertvarkydamas visą ankstesnį 
švietimo tinklą, jis visada surasdavo jėgų 
ir laiko literatūrinei , kūrybai, aktyviai 
dirbo Rašytojų sąjungos organizaciniame 
komitete, naujai įsteigto literatūros žurna
lo „Raštai" redakcijoje?

Kad Tėvynės karo metais jis pirmasis 
iš lietuvių rašytojų apsivilko karinę uni
formą, išvykp į frontą, stebėjo mūšius ir 
vedė užrašus, iš kurių vėliau ir išaugo 
puikių jo apybraižų knygos?

Kad tuoj po Tarybų Lietuvos išvadavl-

gaušią „Lituanistinę biblioteką", paėmėme 
į rankas Mykolo Lietuvio, J. Goštauto, 
V. Ažukalnio, L. Jucevičiaus, M. Valan
čiaus, S. Daukanto, A. Baranausko, J. Basa
navičiaus, E. Gizevi jaus, V. Pietario ir dau
gelio kitų veikalus, pirmą kartą taip aki
vaizdžiai išvysdami, kokius neišsemiamus 
mėho ir mokslo lobius paveldėjome iš di
džiųjų mūsų tautos sūnų ir dukterųl

Ir kas užmirš, kaip jis, Antanas Venc
lova, jau sunkios ligos palaužtas, po dvie
jų grėsmingų širdies priepuolių, rašė 
Vaižganto romanui „Pragiedruliai" įvadą, 
tūkstančiams žmonių padėjusį supraski, 
kaip reikia vertinti iš marksistinių pozi
cijų, kaip branginti ir saugoti literatūros 
ir kultūros palikimų!

Daug kelių savo darbais praskynė mums 
Antanas Venclova. Daug pavyzdžių pri
teikė, kaip spręsti literatūroje ir gyveni
me iškylančius klausimus ir problemas.

Stovime, tylime.
Ošia pušys Birutės kalnę. Ošia Paltį] oi 

bangos. *
Tebūnie išreikšta pagarba ir mūsų dė

kingumas Palangos visuomenei, miesto 
partiniams ‘ir tarybiniams darbuotojams, 
jaunimui, moksleivijai, visiems. Už šios 
dienos šventę. Už taurų pagerbimą žmo
gaus, brangaus visai Lietuvai, čia, Palan
goje, radusio antruosius savo namus — 
už Antano Venclovos atminimo pagerbi
mą.

Ir tegu ši šventė tampa pavyzdys vi
siems Lietuvos miestams, rajonų centrams, 
didesnėms ir mažesnėms gyvenvietėms, 
kur derlingiausias kūrybinio darbo vasa
ras praleido kiti literatūros, meno, moks
lo žmonės, palikę neišdildomus savo dar
bų pėdsakus visos tautos gyvenime.

Tebūnie taip!

“Literatūra ir Menas”

Nuotraukoje: Vilniaus gatvėse gausu balandžių.
M. Baranausko nuotraukos

Saulėtais vasaros pavakariais, poilsio dienomis vilnie
čiams po darbo pailsėti nereikia toli važiuoti. Juk Vilnių iš 
visų pusių supa miškai miškeliai, žalios kalvos, miesto 
centru savo vandenį plukdo Neris, juosianti Vingio parką, 
kuriame visada gausu žmonių. Čia daugiausia ilsisi šeimos. 
Vingio parke dažnai organizuojamos įvairios pramogos. 
Jeigu nusibodo mieste, pasuk į jo puikias apylinkes. 
Troleibusu ar laivu galima per keliolika minučių nuvykti į 
Valakampius. Tai didelis gražus 250 hektarų šilas su dviem 
paplūdimiais prie Neries. Čia pat žavingos Verkių apylin-1 
kės, o netoliese ir Žalieji ežerai.

MINČIŲ BLYKSNIAI
Sakoma, kad darbas nepabėgs, bet užtat duona pabė

ga.
Kam b.egėdžiui raudonuoti, jeigu už jį kiti gėdinasi.

Neklausyk, ką liežuvis mala, o stebėk, kokios svir
telės jį kilnoja.

J • t

Jeigu klysti žmogiška, tai suklydus prisipažinti — 
dieviška.

Ne mūsų atmintis silpnėja, o gamta mus tyliai brau
kia iš gyvenimo.

Esti ir taip, kad nepagerbęs ydos įžeidi žmogų.
Gražiu sapnu neilgai džiaugies.
Mus gainioja du paprastučiai dėsniai: ieškome, ko 

neturime, ir ką įsigijome, tas pabosta.

Gabumai reikalauja ir pasitikėjimo, ir kuklumo. Pasi
tikėjimas skirtas sau, o kuklumas — bendrauti su Kitais.

Puošnumas.traukia akį, bet atstumia širdį.
Mūsų norai yra ne tik mūsų laiptai, bet ir pančiai. 

Taigi į tikslą visada kopiame save supančioję.

Mes labiausiai ūgtelime save atiduodami — draugau
dami ir mylėdami.

Atsidūrus tarp dviejų ugnių, dar prabyla trečioji — 
sąžine.

Draugystė — ne bendras darbas, linksmybės, aukštos 
mintys ar apkalbos, o gebėjimas sunkiu metu viens ant
ru remtis.

Leonas BUšMA
“Vilniaus Tiesa”

Mėnesinio žurnalo “Akira
čiai” bendradarbis Kazys Al
menas su pasitenkinimu rašo 
apie žurnalą “Heimatgruss”, 
kuris leidžiamas Vakarų Vo
kietijoje. Žurnalo pavadini
mas reiškia (maždaug) “Svei
kinimas iš gimtinės”. Jį lei
džia Lietuvoje gimę ir augę 
vokiečiai, kurie dabar gyve
na Federalinėje respubliko
je.

Almenas pabrėžia, kad 
žurnalo leidėjai nėra revan- 
šistai, kitaip sakant, jie ne
reiškia pretenzijų į Lietuvos 
teritoriją, — jie tik su nos
talgija atsimena kraštą prie 
Nemuno, “su pasvyrusiais 
kryžiais, baltakamieniais 
beržais, ilgesinga daina, 
plaukančia Šešupės slėniu 
vakaro prieblandoje ...”

Taip be abejo į yra, — 
kiekvienas žmogus, kokios 
tautybės jis bebūtų, nešioja 
savo širdyje visam gyveni
mui gimtąjį žemės kampelį — 
vokiečiai ne išimtis. Ir gerai, 
kad jie verčia į savo kalbą 
Maironį . . .

Bet gal vertėtų Almenui 
palikti sentimentą kiek nuo
šalyje ir paklausti jo kolegų, 
ypatingai tų, kurie paliko 
Lietuvą net 1940-ais metais, 
o po nacizmo sutriuškinimo, 
ką jie veikė per visą tą laiką 
Šančiuose, Kybartuose, Tau
ragėje vakaro prieblando- 
se .... Ir kitas klausimas: 
jie neturi teritorinių preten
zijų į Šančius, bet kaip su 
Klaipėda?

• • •
Kalbant apie Vakarų Vo

kietiją: prieš mane įdomus 
ten leidžiamas žurnalas, pa
vadintas “Nemuno kraštas”. 
Jis leidžiamas Lietuvių kal
boje, o viršelio spalvos (nu
meris 1/1983) primena da
bartinės Lietuvos vėliavą. 
Turinys įdomus, gvildena
mos įvairios temos. Minima
me numeryje rašoma apie 
Vincą Krėvę ir lietuvių tau
tosaką, apie folkloristinę (ra
šoma “volkloristinę”) Vinco 
Krėvės veiklą jaunystėje, 
apie kompozitorių Bronių Ku
tavičių, apie klausimą, kodėl 
mažėja mokinių lituanistinė
se,. mokyklose, analizuojama 
Amerikos lietuvių spauda. 
Pavyzdžiui, V. Ramojus nu
rodo, kad skaitant “Draugą”, 
“Tėviškės Žiburius”, “Dirvą” 
ir “Darbininką”, labai dažnai 
galima rasti visuose ketu
riuose pakartotą identišką to 
paties autoriaus raštą! ....

“Nemuno kraštą”, kaip at
rodo, leidžia grupė žurnalis-. 
tų, kurie siekia tiesti kultūri
nio bendradarbiavimo tiltus į 
Lietuvą. 

• • •
New Yorko Moderniško 

meno muziejus, kuris skaito
mas svabiausiu šiuolaikinio 
meno muziejumi pasaulyje, 
pravedė generalinį remontą, 
išplėtė galerijų plotą. Turint 
daug daugiau vietos, muzie
jus pertvarkė pastovias pa-, 
rodąs, rodo daug paveikslų, 
kurie iki šiol buvo laikomi 
fonduose, muziejaus rūsyje. 
Bet atsirado ir viena didelė 
spraga: Picasso kūrinių gale
rijoje jau nesimato jo svar
biausio didžiulio kūrinio, 
“Guernicos”. Mat, pagal jo 
paties testamentą, paveiks
las perduotas Ispanijai, kur 
jis kąba Prado muziejuje. 
Toks buvo Picasso noras: 
kad atsteigus demokratiją 
Ispanijoje, “Guernica” grižtų 
namo (nors jis ją nutapė 
Prancūzijoje), į šalį, kurios 
kova prieš fašizmą tą istorinį 
paveikslą įkvėpė. 

• • •
“Guernica” radosi New 

Yorke pagal paties dailininko 
norą. Bet Vakarų muziejuose 
randasi daug meno ir archi
tektūros šedevrų, kurie fak- 
tinai priklauso kitur -L kur 
jie buvo sukurti. Taip, pa

vyzdžiui, Britanijos muziejus 
Londone saugo daug archi
tektūros šedevrų iš Graikijos 
ir Egipto, kurių tos šalys 
reikalauja sugrąžinti. Su lai* 
ku tas be abejo bus padary
ta, bet britai nesiskubina, 
nors socialdemokratinės 
Graikijos valdžios kultūros 
reikalų ministrė Melina Mer- 
kuri ypatingai reikalavo, kad 
britai grąžintų į Atėnus 
svarbius bareljefus iš klasiki
nio graikų meno periodo. 

• • •
Dar praeitais metais žur

nalas “Ateitis” atspausdino 
Gintos Remeikytės eilėraštį 
“Pasiklausykite Evangelijos 
pagal Jonę”. Pirmos dvi eilu
tės: “Kristus buvo Kristė. Ji 
gimė Betlejaus karvidėje.” 
Remeikytė talentinga poetė, 
ir jos eilėraštis sukėlė tikrą 
audrą, — ne dėl meninio 
lygio, o dėl turinio. Nemenka 
dalis žurnalo skaitytojų ne
galėjo priprasti prie minties, 
kad Kristus gali būti įsivaiz
duojamas moters pavidale.

Faktinai Remeikytė ne pio
nierė: tarp pažangesnių 
Amerikos jaunų katalikų, įs
kaitant kai kuriuos jėzuitų 
kunigus, jau senokai egzis
tuoja tendencija matyti Kris
tų socialinių siekių, radikaliz
mo, feminizmo idėjų švieso
je. 6-oje dekadoje buvo pla
čiai žinomas plakatas, kuris 
vaizdavo Kristų kaip polici
jos ieškomą nusikaltėlį. Po jo 
atvaizdu tekstas sakė:

“Barzdotas, hipis, 32 metų 
amžiaus, rausvų plaukų, vi
dutinio ūgio, vaikšto basas. 
Buvęs stalius, dabar nedir
ba, keliauja ir agituoja prie 
maldyklų ir miestų rinkose 
prieš religijos hierarchiją, 
reikalauja reformų, negerbia 
okupacinės romėnų val
džios ...”

Plakatą išleido ne katali
kai, nors daugelis jaunų ka
talikų tada identifikavosi su 
tomis mintimis. Bet tos min
tys, matyti, dar šokiruotų 
daugumą “Ateities” skaityto
jų./ • • •

Abstrakcijos ir konkretu
mo problema su kuria susi
tinka menininkai, yra panaši 
į problemą, su kuria susitin
ka teologai. Taip teigia V. 
Bgd (“Drauge”). Dailininkas, 
sako autorius, stebėdamas 
savo objektą, jį kontempliuo- ’ 
ja kaip atskirą savaimingą 
daiktą, tačiau jį atvaizduoda
mas, jis išreiškia kažką dau
giau, negu tas daiktas yra. 
Panašiai su teologija: dievas 
gali būti konkretizuotas 
(“Dievas yra Tėvas ar Sū
nus”), bet tuo pačiu laiku jis 
gali būti suabstraktintas, jis 
gali būti—“pati būtis”.

V. Bgd. konstrukcija logiš
ka. Tik apgailėtina, kad jis 
prieš pastato dailės intenciją 
primityvei mąstymo šakai: 
teologijai. Vienoje straipsnio 
vietoje jis pripažįsta filosofi
jos pranašumą, kalbėdamas 
apie “žmonių išdirbtas filoso
fines sąvokas. Jeigu jos “iš
dirbtos”, jos pranašesnės, ki
taip jis jas vadintų “iškraipy- 
tomos filosofinėmis sąvoko
mis”. Atsilikę tikintieji taip 
ir sako, bet tikintieji intelek
tualai kaip V. Bgd. to negali 
daryti — jie ne tokie primi
tyviai . . . Marksistai visuo
met suprato, kad kūrybinis 
(meno) pojūtis ir konkretus 
mąstymas veikia dialektiniai, 
bet neprieštarauja viens ki
tam. Teologija toje dialekti
koje stovi kiek nuošalyje, 
nes, iš vienos pusės, ji neįs
tengia pakilti iki meno jaus
mo, nes ji perdaug primity
viškai konkretiška, o iš kitos 
pusės negali pakilti iki mąs- ’ 
tymo jėgos, nes ji perdaug 
primityviai miglota. R. B.

, —————————
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Karštas lietuviškos knygos patriotas
V. KAZAKEVIČIUS

1947 m. minint 400 metų nuo pirmosios 
lietuviškos knygos pasirodymo sukaktį, 
nedideliame Masačūsetso valstijos Stauto- .< 
no (Stoughton) mieste buvo surengta lie- C- 
tu visk os knygos ir spaudos paroda. Gruo- 

) ’ džio 14 d. demonstruota daugybė senų ir 
' naujų lietuviškų knygų, laikraščių ir žur

nalų. 1948 m. sausio 13 d. „Laisvėje" ap
rašyta ši lietuviškos knygos šventė, per
teikti eksponatų sąrašai. Iš tikro tai buvo 
įspūdinga lituanistikos ekspozicija!

Kaip atsitiko, kad minėta paroda su
rengta nuošalioje Amerikos vietoje? Stau- 
tonas yra aštuoniolika mylių (arti 30 km) 
į pietus nuo Bostono, vieno didžiųjų ir 
garsiųjų JAV miestų, Naujosios Anglijos 
centre. Jis įkurtas 1726 m., o 1888 m. čia 
pasirodė pirmas lietuvis. XX a. -pradžioje 
ten mūsų tautiečių buvo jau aštuonios 
šeimos ir trisdešimt pavienių. 1904 m. čia 
įsikūrė pirma lietuviška organizacija. 
1913 m. susibūrė Lietuvių socialistų są
jungos 86" kuopa, formavosi ir kitos pa
žangios dąrbinrnkų organizacijos — LT .D. 
LDS, LMPS, taip pat SLA. 1913 m. buvo 
atidarytas lietuvių knygynas, 1926 m. pra
dėjo dainuoti choras.

į Ameriką P. Jatulis (Jatule^vičius) at
vyko iš Vabalninko miestelio (dab. Biržų 
raj). Gimė jis 1888 m. gegužės 15 d. 
siuvėjo šėmoje. Tėvas miestelio ir kaimo 
vaikus mokė lietuvių kalbos ir rašto, jis 
mėgo senas knygas, platino lietuvišką 
spaudą, bendravo su jaunais inteligentais. 
Gerai sugyvendamas su miestelio valdžia, 
padėdavo gelbėti studentus nuo persekio
jimo. Sūęių Povilą leido į pradžios mo
kyklą, kurią šis ir baigė Vabalninke. Ma
tyt, dar namuose Povilas ir pamėgo lie
tuvišką knygą. Mirus tėvui, visai dar jau
nas P. Jatulevidius 1906 m.
Ten nelengvomis sąlygomis siekė mokslo, 
iškilo kaip autoritetingąs JAV lietuvių 
darbininkų kultūros veikėjas.

Amerikoje P. Jatulis pirmiausia apsigy
veno Lorense (Lawrence). Beje, visas jo 
gyvenimas išeivijoje susijęs su Naujosios 
Anglijos, rytinio JAV pakraščio, mies
tais. Lorense jis 1914 m. įgijo vaistininko 
asistento diplomą ir pradėjo dirbti Bos
tone — amerikiečių ir lietuvių vaistinėse, 
drauge tęsdamas farmacijos mokslus. 1916 
m. tapo JAV piliečiu. įgijęs vaistininko 
specialybę, P. Jatulis grįžo į Lorensą, ati
darė vaistinę ir ėmė verstis iš savo pro
fesijos. Tačiau verslas neatitolino jo nuo 
jaunystės socialinių idealų, nuo pažangių 
organizacijų bei spaudos. R. Mizara, 
„Laisvėje" (1948.V.13) parašęs straipsnį 
apie P. Jatulį, nurodė, kad šis niekad 
nemėgęs „rimtų veikalų" ir tvirtai laikę
sis vieningos linijos, niekad nenukpypda
vęs nuo jos. Paklaustas, kaip tai atsitiko, 
P. Jatulis atsakė: „Darbininkų judėjimas 

: — tik vienas: su juo nuo pradžios Iki pa
baigos". Pažangioje spaudoje jis ištikimai 
bendradarbiavo visą gyvenimą. Kaip rašė 
jį gerai pažinojęs gydytojas J. Barisas 
(„Laisvė", 1948. VI. 23), P. Jatulis sakyda
vęs: „Abi gatvės aiškios 
ir darbininkų".

1923 m. įkūręs vaistinę
tūlis ypač energingai įsitraukė į kultūrinį 
darbą. J. Barisas rašė, k 
ūgio, bet labai guvus 
žmogus. Jo iniciatyva pasirodė pirmasis
tame mieste lietuviškas žurnaliukas vais
tininkams „Žeflmenija", kuriame pats ne
mažai rašė. Tačiau daugiausia laisvalaikio > 
atidavė literatūros ir knygos reikalams. , 
Pirmosios lietuviškos knygos 400-osioms 
metinėms skirta paroda pademonstravo tik 
dalį jo sukauptų kultūros lobių. P. Jatu
lis, kaip rodo jo raštai, tikėjosi ir toliau 
savo veiklą plėsti, turtinti archyvus. Tar 
čiau užmojus sutrukdė įsisenėjusi širdies 
liga. Farmacininko darbas sunkus: Ame
rikoje vaistinėse vaistai sudaro tik dalį, 
dažnai mažesnę, parduodamos produkcijos, 
jose prekiaujama ir maistą bei buities 
prekėmis, mažų vaistinių savininkai, kaip 
rašė R. Mizara, turėjo atlaikyti agresy
vią didžiųjų korporacijų konkurenciją, 
kovoti už klientą, tad buvo visokių rū
pesčių, o čia dar reikėdavo ištisas valan- . _ _____  ________________
das išstovėti savo parduotuvėj e-vaistinė j e. ' ' meilę, populiarino ją, ne vienu atveju 
Metai, kai dirbo ir drauge mokėsi, taip 
pat nuvargino.

Tada P. Jatulis nutarė parduoti vaistinę 
ir persikelti gyventi į fermą, bet buvo 
per vėlu: netrukus „Laisvės" redaktorius 
R. Mizara gavo P. Jatulio įsūnio Bernar
do telegramą, iš kurios dienraščio skai
tytojai sužinojo, kad 1948 m. gegužės 9 d.

atsidūrė JAV.

išnaudotojų

Stautone, P. Ja-

i jis buvo žemo 
r entuziastingas
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tad 
iškilti jo likimo klaus i-

nekroiogini$ žinomo seno- 
dailininko M. Šileikio

mirė „ilgametis gyventojas Amerikoje; vi* 
suomet pažangus, progresyvus, rėmęs dar
bininkų judėjimą; didis lietuvių tautos 

patriotas, nuolatinis „Laisvės" bendradar
bis per ilgus metus". Jo palikti lietuviškos 
spaudos ir knygų archyvai netrukus atsi
dūrė visuomenės dėmesio centre. Nors 
šeima labai gerbė jo pomėgį, tačiau ar
chyvas namuose tapo nereikalingas, 
netruko viešai 
mas.

Pradžią davė 
sios išeivijos
straipsnis, paskelbtas dešiniųjų socialistų 
„Naujienose". Dailininkas buvo vedęs vie
nintelę P. Jatulio seserį, kuri, beje, pa
dėjo šiam baigti Amerikoje mokslus. M. 
Šileikis iškėlė klausimą dėl velionio ar-

' chyvo likimo. Jo nuomone, P. Jatulis ne
buvęs „karštai atsidavęs nei vienai poli
tinei grupei", todėl esą reikia sudaryti 
„bešališką komisiją knygynui globoti, kad 
knygos nepatektų į kurios nors politinės 
grupės ar vieno asmens rankas, kad da
bar į Lietuvą nebūtų siunčiamos".

Tokie pasiūlymai sukėlė pagrįstą pažan
giosios JAV lietuvių spaudos protestą. R. 
Mizara išspausdino „Laisvėje" (1948. V. 27) 
didelį straipsnį „Dėl Povilo Jatulio kultū
rinio palikimo", kuriame rašė, jog velio
nis, priešingai* „Naujienų" tvirtinimams, 
būtent su pažangiaisiais JAV lietuviais 
buvo susijęs, daugiau kaip trisdešimt me
tų bendradarbiavo „Laisvėje", buvo karštas 
Tarybų Lietuvos šalininkas: „Jis rėmė, jis 
palaikė, jis bendradarbiavo su ta politine 
grupe, kuri remia Tarybų Lietuvą!" R. 
Mizara konkrečiai pasiūlė: „Prie Lietuvių 
literatūros draugijos yra suorganizuotas 

Lietuvių literatūros centralinis archyvas, 
kuris tokį turtą renka, kaupia ir, be abe
jojimo, prie pirmos progos perduos jį 
Lietuvai. Ar nebūtų praktiška ir P. Jatu
lio kultūrinį palikimą pervesti šiam ar
chyvui, įsakant, kad juo greičiau tas tur
tas būtų pasiųstas mūsų tėvų krašto Lie
tuvos sostinėn?"

Tarybų Lietuvos priešams nepavyko 
įkalbėti P. Jatulio šeimą palikti jo litera
tūrinius turtus emigracinei nežiniai. Dar 
1978 m. „Laisvės" redakcijoje, atrinkda
mas drauge su P. Venta Lietuvon siųsti 
užsilikusius archyvus, radau P. Jatulio 
dovanotų knygų. Sunku dabar pasakyti, 
kas iš P. Jatulio kolekcijų pateko į Lie
tuvą, tačiau šeima dalį Stautone sukrautų 
turtų perdavė pažangiečių archyvui „Lais
vės" name, o iš ten — į Vilnių. Tai, be 
abejo, atitiko P. Jatulio valią, nes jis, 
kaip matėme; visada buvo su pažangiai
siais JAV lietuviais. R. Mizara, prisimin
damas jo mirties metines („Laisvė", 1949. 
V. 14), dar sykį rašė, kad, nepaisant prieš
taringų pažangiojo judėjimo reiškinių, P. 

• Jatulis „visuomet stovėjo su „Laisvės" po
zicija", kad jis buvo profesionalas, visą 
gyvenimą susijęs su darbininkų klase. R. 
Mizara papasakojo, kad jiedu susipažinę 
dar 1914 ar 1915 m., kad susirašinėję, o 
P. Jatulis, užsukęs ko nors į Niujorką, 
visada stengdavęsis asmeniškai pabend
rauti. Beje, kaip priminė R. Mizara, vais
tininkas buvo ir entuziastingas filatelis
tas.

Praėjus tiek laiko, neįmanoma detaliau 
apibūdinti P. Jatulio archyvo, dažnai va
dinto knygynu, vertės, rasti, kas konkre
čiai liko mūsų kultūros vartosenai. Ar
chyvinių retenybių, dokumentų ar spau
dos unikumų . gal ir nebuvo, tačiau ten, 
kur kultūrinis palikimas taip lengvai iš
švaistomas, negerbiamas ir pražudomas, 
panašių kolekcionierių pastangos vertos 
didelės pagarbos. Jeigu išeivijoje -būtų 
buvę daugiau tokių literatūros ir apskritai 
kultūros pasišventėlių, kaip P. Jatulis, 
jeigu jų sukauptų turtų daugiau būtų pa
siekę Lietuvių literatūros centrinį archy
vų, o per jį — Lietuvos mokslo ir kul
tūros įstaigas, mūsų kultūrai liktų dau
giau išsaugota bendranacionalinės vertės 
turtų, būtų gausiau ir retenybių, reikš
mingesnių atradimų.

P. Jatulis buvo retas bibliofilinių polin
kių žmogus, skatino lietuvių literatūros

rašė apie savo sukauptas knygas ir spau
dos rinkinius. 1940 m. gegužės 15 d. 
„Laisvėje" jis paskelbė ^straipsnelį .^Ma
no archyve", kurį pradėjo žodžiais: „Daug 
ką būtų galima pasakyt apie mano ar
chyvą, kaip 
gos randasi, 
čiai". Ir ta

prasidėjo, kiek jame medžia- 
vienok tą Visą palieku at ei' 
proga išvardino 136 periodi-

* Jonas MAČIUKEVIČIUS

Žodis artojui
Jau vieną ra+ą apsukau... 
Ir netikėtai aš sustojau 
prie žemę ariančio artojo. 
Mokėk gyvent kitiem, sakiau. 
Mokėk gyvent ir sau, kartojau. 
Tik kam sakiau, 
tik kam kartojau — 
ar sau, 
ar ariančiam artojui?

Gulbės
Pasauli mano, tu visai ne mano, 
bet pats aš nežinau, kieno esi. 
Gal tų, kurie ilgai ilgai gyveno 
mano džiaugsme ir mano liūdesy?

Pasauli mano, nežhnau, ar laukti 
stebuklų tavo, visada šventų, 
ar džiaugtis tuo, kad gulbės štai 

priplaukti 
arti nebijo, kaip ir prie kitų?

Pasauli mano, laimė išsimėtė 
po tavo svetimas, tamsias kertes. 
Žinau tik tiek: dar daug reikės kentėti, 
kad išgiedočiau vardą tą, kurio užteks...

T

Poetas
Šitą naktį aš galėjau būti poetu: 
galva buvo kupina giliausių minčių, 
širdis buvo jautri kaip ašara, 
kurios niekas nematė.

šitą naktį aš galėjau būti poetu,

ŽMONIŲ SVEIKATAI IR ŽVALUMUI.
“Vilniaus Tiesa” Sanatorija „Pušynas" Druskininkuose. Algio Dirfio nuotr.

kos komplektus (1892—1940). Dar įspū
dingesni jo rašiniai apie išeivijos drama
turgiją ir sceninės saviveiklos istoriją, j 
kurią atkreipėme dėmesį anksčiau („Per
galė", 1983, iNr. 4). Kaip aiškėja, šis bib
liofilas su dideliu pasišventimu rinko lie
tuviškas dramaturgijos knygas ir infor
muodavo apie jas visuomenę. Kaip rodė 
jo rašiniai „Laisvėje" apie literatūrą sce
nai ir sceninę veiklą (1942.1.17; 1942. 
VIII. 29), P. Jatulis buvo gavęs atsakymų 
į savo paskelbtą anketą, kurioje prašė iš
eivijos teatro saviveiklininkus pateikti žlr 
nių apie vaidmenis, spektaklius ir kt. Va
dinasi, jo archyve gurėtų būti vertingos 
medžiagos apie lietuvių teatrą Amerikoje.

Didžioji P. Jatulio meilė — poezija. 
Viename savo rašinių jis dalijosi su „Lais
vės" skaitytojais (1943. VIII. 7 „Lietuviš
koji antologija") mintimis apie lietuvių 
poeziją ir paskelbė jos pluoštą. Iš publi
kacijų aiškėjo, jog jis per ilgą laiką (nuO 
1906 m.) buvo sudaręs savotišką rankraš
tinę lietuviškos poezijos antologiją — 16 
storų sąsiuvinių. Pirmą, 400—500 p. kny
gos rankraštį, jis buvo paruošęs spaudai, 
siūlė leisti prenumeratos būdu. „Išsiskir
damas, — kaip rašė, — su tūkstančiais 
laikraščių ir žurnalų", jis # kaupė iš jų 
poeziją ir įvairią įdomią medžiagą. Nors 
dėmesio šiai lietuvių kūrybos sričiai, kaip 
galima pastebėti, būta mėgėjiško, bet en
tuziazmas ir meilė, apsiskaitymas, intere
sų aktyvumas šioje srityje iš tikro gerb
tinas.

Pats P. Jatulis rašė ir spausdino eilė- 

rytoj teks važiuoti 
j literatūrinį vakarą.

Užgesinęs šviesą, savęs paklausiau: 
nejaugi visada taip bus? J
Nejaugi ir užmigti galėsiu?

Žirgai \
Neturėjau balto žirgo.
Neturėjau aš ir juodo.
Tau abu juos, mano miela, 
atiduodu.

Neturėjau. Jų nejodžiau. 
Tik svajonėse praskriejo. 
Ką dabar tau atiduočiau, 
jeigu būčiau juos turėjęs?

raščius socialistinėje, darbininkų spaudo
je. Pirmus jo eilėraščius užtikau „Kovos" 
savaitraštyje, kai jį redagavo K. Vddikas 
ir V. Kapsukas. Jie pažymėti 1916 m. dar 
tomis (1916.VII.28, — „Amžių keliu", para
šytas 1916. VII. 17). Vėliau jo eilėraščių 
užtinkama ir „Laisvės" laikraštyje.

P. Jatulis — vienas iš daugelio primirš
tų senosios išeivijos kultūrininkų sava
mokslių, kurde paged kuklias išgales siekė 
prisidėti prie gimtosios literatūros popu
liarinimo. Jų reikia ir toliau ieškoti. Tuos, 
kurie primiršti, dera priminti ne vien tam, 
kad aiškiau matytume pažangiosios išeivi
jos įnašą į lietuvių kultūrą, bet ir todėl, 
kad šis darbas yra ideologiškai principi
nis ir svarbus, tyrinėjant mūsų kultūros 
praeitį. Vadinamoji naujoji, pokarinė, iš
eivija, ypač jos sluoksniai, besiskelbian
tys intelektualiais šiandieninėje išeivijo
je, kai senoji Amerikos lietuvių karta, 
garbingai atlikusi savo istorinę kultūrinę 
misiją, traukiasi iš gyvenimo, mėgina ją 
ir jos reikšmingus ilgų dešimtmečių dar
bus poniškai suniekinti. Akivaizdus tokių 
tendencingų pastangų pavyzdys buvo pa
skelbtas „Akiračiuose" (1982, Nr. 10), kur 
vienas šio liberaliu besivadinančio leidi
nio redaktorių A. Bimbos mirtį tesugebė
jo prisiminti... rašinėliu, ištisai Ir piktai 
niekinančiu visą prpletarinę JAV lietuvių 
išeiviją, susiejusią savo veiklą su komu
nizmo idealais, su išsivaduojamąja JAV 
darbo žmonių kova, su Tarybų Lietuvos 
žmonių interesais.

Lietuvių ir 
rusų poetas

Šiais metais sukanka 110 
metų nuo lietuvių ir rusų 
poeto Jurgio Baltrušaičio gi
mimo. Jis gimė Paantvardy- 
je, netoli Skirsnemunės (Jur
barko raj.) 1873 metų gegu
žės antrą dieną. 1898 m. jis 
baigė Maskvos universiteto 
gamtos skyrių. Be to, jis 
studijavo ir literatūrą. 1900 
m. jis įsteigė “Skorpiono” 
leidyklą (kartu su S. Poli'ako- 
vu) ir bendradarbiavo jos 
leistuose leidiniuose. Po re
voliucijos vadovavo Maskvos 
rašytojų organizacijai, daly
vavo rašytojų veikloje. 1920- 
1922 m. buvo Lietuvos spe
cialiosios misijos vadovu, o 
nuo 1922 m. iki 1939 m. buvo 
Maskvoje Lietuvos nepa
prastuoju pasiuntiniu ir įga
liotuoju ministru. Prisidėjo 
prie Lietuvos ir Rusijos kul
tūrinio bendradarbiavimo 
plėtimo. Nuo 1939 m. dirbo 
Lietuvos atstovybėje Pary
žiuje. Čia ir mirė 1944 m. 
sausio 3 d.

1919 m. būdamas Rusijos 
rašytojų sąjungos pirminin
ku bendravo su rusų rašyto
jais. Artimai bendravo su M. 
Gorkin. Eilėraščius pradėjo 
rašyti ir spausdinti rusų kal
ba. Tai bene pirmas lietuvių 
poetas rašęs lietuviškai ir 
rusiškai. Išėjo trys jo poezi
jos rankiniai rusų kalba. Po 
1930 metų pradėjo intensy
viau rašyti lietuviškai. Jis 
gyveno senais Tėviškės pri
siminimais, ilgėjosi savo 
krašto, savo gimtinės: 
“Žinau, pažįstu

seną lūšnelę . . .
Prie pat jos slenksčio 

piktžolės želia . . .
Siauri langeliai,

lyg užsimerkę, 
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia. 
Tarsi stebėti, ką žemė rodo, 
Našlaitei vargšei

jau nusibodo.
• • •

Kurčia motutė
jau nebegirdi, 

Kas glostė būrė 
\ jaunystės širdį. . .”

Škaudi senatvės lemtis pri
slėgė motutė. Poetas liūdi, 
radęs Tėviškėje viską apleis
ta:
“Apėjęs darželį, kol dienos 

dar žiba
Ir vėl apsižvalgęs

po visą sodybą, 
Stebiu, kad nei rūtų,

• nei rožių vainiko
Beveik nebeliko”. . .
Visai natūralu: diskas 

sensta, atgyvena, jų vietoj 
^kyla naujas gyvenimas, nau
ja aplinka.

Su didele meile gimtam 
kraštui J. Baltrušaitis vaiz
duoja Tėviškės gamtą. Iš jo 
turi mokytis pradedantieji 
poetai. Jo eilėdara lengva, 
skambi, lengvai skaitoma, 
įsimenama. Visa poeto kūry
ba filosofinė, ieškanti amži
nosios tiesos, gyvenimo 
prasmės.

Be poezijos J. Baltrušaitis 
buvo ir vertėju. Į rusų kalba 
jis išvertė daugelio pasaulio 
rašytojų kūrinių. Jis buvo ne 
tik geras diplomatas, bet ir 
vertėjas poetas, darbštus 
žmogus. Jo vardas Lietuvoje 
neužmirštas: sukaktį minėjo 
televizija.

Kęstutis Balčiūnas
• • •

Jau seniai nutilo
mažo vaiko juokas, 

Toliuose paskendo
vyturio valia; 

Nebeskamba dainos
grįčioje prie šilo, 

0 širdy klajoja šmėkla— 
nežinia . . .

Tik švelnus vėjelis 
retkarčiais paglosto

Veidą padabintą
.laiko raukšlėmis, 

Kai kada nušluosto ašarą 
nuo skruosto, 

Kai siela nuklysta
tolių vagomis . . .
Kęstutis Balčiūnas
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KANADOS ŽINIOS Lietuvos bosų karaliaus netekus

Montreal, Que
Ir vėl netekome tautiečio
Liepos 25 d. staiga mirė 

Vladas (Walteris) Nomeikis, 
sulaukęs 77 metų amžiaus. 
Palaidotas liepos 29 d. Paliko 
blogos sveikatos padėtyje sa
vo gyvenimo draugę — Ane
lę Žinaitytę, žmonos sesutę 
P. Norkeliūnienę ir jos šeimą 
bei švogerį Tony Žinaitį.

Žmonai ir visiems artimie
siems gili užuojauta, o velio
niui amžina ramybė.

Ligoniai
Jonas Knistautas, 

keletą savaičių gydėsi
Victorija ligoninėje, šiuo lai
ku perkeltas į Montreal Con
valescence užbaigimui gydy
ti.

Justinas Svotelis St. Ga- 
briny ligoninėje pergyveno 
labai sunkią operaciją.

Adolfo Morkevičiaus jau 
seniai sveiksta sušlubavusi. 
Jis jau seniai negali dalyvau
ti veikloje su mumis. Žmonos 
sveikata taip pat neperge-

praleisti atosto-

Juzulaičius buvo 
sūnus Tony su

kuris
Royal

riausi.
Visiems^ ligoniams linkiu 

greit pasveikti ir dalyvauti 
kartu su4numis.

Atvyko-išvyko
Vic Kielo ir John Crombie 

buvo' išvykę į Jungtines 
Amerikos Valstijas pas H. 
N. Mitkus 
gas.

Pas T. Z. 
atvykęs jų
šeima iš Toronto praleisti 
savo atostogas su tėveliais.

Velionės Veros Verbylie- 
nės brolio duktė su vyru iš 
Jungtinių Valstijų lankėsi 
pas V. ir 0. Verbylus ir pas 
Ed. A. Matiukus.

K. Greibus iš Calgary lan
kėsi Montreale. Pasimatė su 
mamyte, broliu ir jo šeima ir 
su kitais pažįstamais.

Pas Marytę Salčiūnienę 
svečiuojasi jos brolis ir bro
liene iš Jungtinių Amerikos 
Valstijų ir pusseserė su vyru 
iš Detroito. P.

MONTREAL, QUE., CANADA

PATAISYMAS
Liepos 15 d. “Laisvėje” užuojautoje mirus A. 

Tamošiūnaitei-Alenskienei sekami vardai buvo 
parašyti klaidingai:

Atsiprašome.

M. A. Paragiai
K. J. Ambrasai
K. Jurgulienė

ADM.

MONTREAL, QUE., CANADA 
PADĖKA

Birželio 9 d. netikėtai mirė Aldona (Tamošiūnai
tė) Alenskienė.

Brangioji Aldona,palikai dideliam liūdesyje savo 
mylimą vyrą, dukreles, artimą draugą P. Bizoką.

Mes tavęs niekad nepamiršime.
Kasdieną Tave, Brangioji, prisimename, nes 

jaučiame didelę, tuščią spragą mūsų gyvenime.
Širdingas Ačiū visiems kurie lankėtės šermeny

se, už gėles, aukas vėžio ligai, šeimininkėms už 
paruoštus pusryčius, už užuojautas per “Laisvę” ir 
už viską, kad bet kuo prisidėjote pernešti tas 
skausmingas valandas. Nuoširdus Ačiū visiems.

Vyras—BILL
Dukros-JUDITH ir BRENDIE
Sesuo—VERA
Draugas-P. BIZOKAS

DREBINA IR LABINA
Darbininkas vargsta, prakaitą lieja, 
Kapitalistas lobsta, dykinėja. 
Vienas dėl darbelio kinkas drebina, 
Kitas gerą gyvenimą labina.’

TŪZAS IR KONFŪZAS
Vieni garbina pistoleto kultą, 
Kitiems atima paskutinį gultą. 
Vieni gamina branduolinį tūzą, 
Kiti primena Vietnamo konfūzą.
Vandalinas Junevičius

LTSR Nusipelnęs artistas A. 
Kučingis.

Nuotraukos: V. Gulmano

[VIETOJ NEKROLOGO
A. KUClNGIUI]

Šių metų liepos mėn. 7 d., 
eidamas 84 metus mirė 
LTSR nusipelnęs artistas, 
Lietuvos operos veteranas, 
paskutinis mūsų senosios ve
dančiųjų vokalistų gvardijos 
atstovas Antanas Kučingis. 
Mirė ramiai, prieš rytą pa
prašęs sausainio ir puodelio 
pieno. Išgėręs tvarkingai pa
statė i vietą, surinko trupi
nius^ ir.......... užmigo vi
siems laikams.

Apie A. Kučingį kaip dai
nininką, menininką, artistą, 
jo estetines pažiūras galima 
kalbėti daug, jo vardas vi
siems laikams auksinėm rai
dėm tapo įrašytas į Lietuvos 
muzikos istoriją. Reikalinga 
manyti, kad po muzikologės 
O. Narbutienės kuklios, bet 
labai šiltai parašytos knygu
tės, tapusios bibliografine 
retenybe, bus parašyta ir 
solidesnių darbų ne tik apie 
šį mūsų žymųjį maestro, bet 
ir apie kitus vokalistus.

Prieš karą A. Kučingį žino
jau esant neeilinį, neabejoti
nai talentingą, nesivaikiusį 
jokių užsienio vokalo mokyk
lų, dainininką, pasitenkinusį 
tik Kauno konservatorija, 
kurioje mokęsi pas A. Kutkų 
ir kurį pokalbiuose visad 
šiltai prisimindavo. Tada bu
vau žymiai jaunesnis, gimna
zistas, su maestro dukra Ra
sa (dabar gydytoja) kartais 
pačiuoždavom ąžuolyne, pa- 
šokdavom vakarėliuose, bet 
prie paties maestro prieiti, 
dargi jį užkalbinti, buvo ne
drąsu, vis tik amžiaus skirtu
mas, be to jis vienas žymiau
sių Lietuvos operos solis
tų .... Iš tų laikų itin gerai 
prisimenu 4 jo sukurtus 
vaidmenis, palikusius man 
neišdildomą įspūdį, kaip vis
pusiškai išbaigtus, nušlifuo
tus iki detalių. Tai buvo 
Gasparas iš “Kornevilio var
pų”, Varlaamas iš “Boriso 
Godunovo”, Kecalas iš “Par
duotos nuotakos” ir nepakar
tojamas, tikras šėtono įkūni
jimas, Mefistas iš “Fausto”. 
Žinoma, aš nekalbu jau apie 
kitus vaidmenis, kuriuos 
maestro sukūrė, nekreipda-

mas dėmesio, dideli jie ar 
maži, bet šitie kaip tai ypa
tingai įsirėžė. Todėl tikrai 
buvo įdomu stebėti per tele
viziją, kada A. Kučingis, 
švęsdamas savo 70 metų ir 
Lietuvos operos 50 metų 
jubiliejus, sukūrė tokį Mefis- 
tą, kad buvo į. ką pasižiūrėti 
ir pasimokyti jaunesniems.

Arčiau su šia įdomia ir 
šviesia asmenybe suartėjau 
apie 1969-70 metus. Nuo 
tada, progai pasitaikius, 
stengdavausi mielą maestro 
dažniau aplankyti, pasikalbė
ti meno, muzikos, gyveni
miškais klausimais.

O Maestro buvo geras pa
sakorius, su jumoro gyslele.

— Nuėjom mes keli kari- 
ninkėliai vieną sykį pasižiū
rėti “Traviatos”, — pasakoja 
A. Kučingis, — sėdim 4 ar 5 
eilėj. Žiūrim, į sceną išeina 
toks gražiai nuaugęs vyru
kas, o tai buvo Kipras Pe
trauskas, kurid tada dar as
meniškai nepažinojau, net 
negalvojau, kad vėliau teks 
toje pačioje scenoje dainuoti. 
Na, pagalvojom, dabar už- 
plėš, mūsiškai, liaudiškai, 
kokiu bosu ar baritonu. O jis 
pradėjo taip plonai, plo
nai ... . nevyriškai. Bet kuo 
toliau, tuo labiau jis pradėjo 
man patikti. Kaip tik čia, 
dūšioj, koks tai nelabasis 
suspurdėjo ir prabilo: 
“Męsk, Antanėli, tą karišką 
tarnybą, geriau eik pasimo-

kyk dainuoti”. Aš tai ir 
padariau, kol mokiausi dar 
tarnavau kariuomenėje, kad 
būtų iš ko gyventi, o baigęs 
mokslus išėjau į atsargą, tuo 
labiau, jog buvo nepriimta, 
kad karininkai dainuotų sce
noje. Nuo to viskas ir prasi
dėjo, o tolimesnis mano ke
lias pačiam aiškus.—

Maestro labai mylėjo liau
dies dainas, kurias puikiai 
interpretuodavo. To giliu įsi
tikinimu, žmogus, nemokąs 
bent kelių savo krašto liau
dies dainų, yra nepilnaver
tis.

A. Kučingis buvo pašarvo
tas Kauno muzikinio teatro 
scenoje, to teatro, kuriam jis 
pašventė beveik visą savo 
prasmingą gyvenimą.

Scenoje prieblanda, tik 
karstas su palaikais, pasken
dęs gėlėse, o iš tolo pritildy
tai atskrieja jo įdainuotos 
liaudies dainos. Sustingusi 
garbės sargyba atiduoda pa* 
skutinę pagarbą šiam nulū
žusiam ąžuolui, mūsų bosų 
karaliui.

Amžinam poilsiui A. Ku
čingis atsigulė Romainių ka
pinėse, greta savo žmonos.1 
Toks buvo jo pageidavimas.

Tebūnie, mielas Maestro, 
Jums lengva žemelė Lietu
vos, kurią Jūs taip mylėjot ir 
kuriai atidavėt visą savo

■ gražų gyvenimą.
V. Gulmanas

Os

Prie A. Kučingio kapo: žentas A. Šleinys, duktė Kučingy- 
tė, žmona Šleinienė ii’ artimieji.

Nuotrauka: V. Gulmano

NEIŠSENKANTIS 
KŪRYBOS ŠALTINIS

Lietuvos KP Centro Komi
tetas ir Lietuvos TSR Minis
trų Taryba paskyrė 1983 
metų Lietuvos TSR Valsty
bines premijas už įžymius 
mokslo ir technikos darbus, 
literatūros ir meno kūrinius. 
Premijos taip pat paskirtos 
didelei grupei gamybos pir
mūnų.

Apie Lietuvos TSR Valsty
binių premijų laureatus pa
sakoja Lietuvos TSR Valsty
binių literatūros ir meno 
premijų komiteto narys, Lie
tuvos TSR kultūros ministro 
pavaduotojas Dainius TRIN
KŪNAS:

Šiais metais Lietuvos TSR 
Valstybine premija apdova
noti žymūs T. Lietuvos res
publikos rašytojai, dalinin
kai, teatrinio meno atstovai, 
kurių vardai gerai žinomi 
plačiajai visuomenei.

Naujų knygų lentynose pa
sirodžiusį J. Mikelinsko ro
maną “Kur lygūs laukai ” 
gerai įvertino skaitytojai ir 
literatūros kritikai. Savo kū
rinyje autorius pasakoja apie 
buržuazinės Lietuvos kaimo 
gyvenimą, piešia ryškius 
įvairių socialinių sluoksnių 
atstovų paveikslus.

Vyresniosios kartos poeto 
A. Miškinio kūryba jau ne 
vieną dešimtmetį žavi savo 
eilių harmonija, poetinių 
vaizdų melodingumu. Premi
ja pažymėtoje eilėraščių kny
goje “Klevai prie kelio” rašy
tojas tarytum apžvelgia sa
vo — vyresniosios meninin
kų kartos — kūrybinį kelią, 
išaukština gimtąjį kraštą, jo 
darbščius žmones.

Nauja knyga vaikų biblio
tekėlę praturtino ir poetas J. 
Nekrošius. Eilėraščių rinki
nyje “Keturi žodžiai” atsi
skleidžia autoriaus sugebėji
mas pažinti savo mažojo 
skaitytojo mąstymą, vidinį 
pasaulį. Išvengdamas retori
kos, pamokymų, knygos 
autorius vaizdingais posmais 
ugdo vaiko vaizduotę, leng
vai bendrauja su savo ma
žuoju skaitytoju.

Neabejotinu įnašu į lietu

vių tarybinės literatūros ty
rinėjimų aruodą tapo V. 
Sventicko monografija “Al
fonso Maldonio lyrika”. Joje 
analizuojama poeto kūryba, 
jos gyvybingumo šaltiniai, 
ypatybės.

Respublikos teatro mylėto
jai gerai žino jauno režisie
riaus E. Nekrošiaus vardą. 
Lietuvos TSR jaunimo, Kau-' 
no dramos teatruose režisuo
ti jo spektakliai išsiskiria in
dividualiu režisieriaus brai
žu, meninių priemonių išreiš- 
kingumu ir tikslumu.

Dosnūs apdovanojimais šie 
metai buvo respublikos daili
ninkams. B. Bružui Valstybi
nė premija paskirta už vitra
žus Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos nuolatinės atstovy
bės prie TSRS Ministrų Ta
rybos rūmams Maskvoje, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos centrinei bibliotekai, 
respublikos Jaunimo teatrui 
ir “Raudonojo kryžiaus” res
publikinei ligoninei Vilniuje, 
Miniatiūrų muziejui Juod
krantėje.

Lietuvos TSR nusipelniusį 
6ieno veikėją A. Petrulį me
no mylėtojai pažįsta kaip 
nepakartojamą peizažo meis
trą. Jo teptukas, tarsi met
raštininko plunksna, užfiksa
vo kaime įvykusias permai
nas. Savitas tapytojas per 
pastarąjį dešimtmetį pasiekė 
tikrų meninės išraiškos, kū
rybinio brandumo aukštumų.

Platus Lietuvos TSR nusi
pelniusio meno veikėjo, Lie
tuvos TSR dailės instituto 
docento J. Galkaus kūrybi
nių temų ratas. Autoriaus 
sukurti plakatai puošia Tary
bų Lietuvos miestus valsty
binių švenčių dienomis, pa
žymi reikšmingus ^politinius 
ir kultūrinio gyvenimo įvy
kius. Darbai, už kuriuos dai
lininkas apdovanotas Valsty
bine premija, buvo ekspo
nuojami TSRS ir užsienio 
parodose, kur susilaukė 
aukšto specialistų ir žiūrovų 
įvertinimo.

PRITARIU MONSINJORUI Č. KRIVAIČIUI
Žmogaus gyvenimas tartum šventė, ku

rios programos vainikas supintas iš įvairių 
įvairiausių vertybių. Jas pažinti ir pasiekti 
vien noro neužtenka, reikia darbo, pasiau
kojimo, valios ryžto, o žmogų visada ir 
traukė sunkumai, nes juos nugalėjus vėl 
išsitiesi, pakyli. Radus vertybes vien 
džiaugtis jomis, branginti neužtenka, bet 
reikia mokėti jas apginti, kovoti už jų Iš
saugojimą, protingai naudotis jomis.

Ir teisingai pasakė monsinjoras Č. Kri
vaitis, kad talka — tai viena didžiausių ver
tybių žemėje, Ir ne tik asmeniniame gy
venime, bet Ir visuomenės. Tai darbas, 
duona, meilė, kūryba, kultūra... Todėl ją 
išsaugoti neužtenka vien talkos aktą pasi
rašyti bei skambių žodžių, — tam reikia 
visos žmonijos didelių pastangų Ir darbų.

Taika — tai tarpusavio bendradarbiavi
mo pirmoji sąlyga. Todėl natūralu, kad vi
sų tautų įvairiausių įsitikinimų, pažiūrų 
žmonės siekia taikiai gyventi ir dirbti, da
lintis duonos rieke, auginti vaikus, mokyti 
juos mylėti tiesą, gėrį. Kaip rugio varpos

visiems turi užtekti: ir paukščiui. Ir žmo
gui, ir naujai varpai išauginti. Tiktai taikiai 
turi gyventi valstybės.k

Mes žinome, kad bet kokie karai viso
keriopai nusiaubia valstybes, žmonių są
monę. Ypač paskutinieji pasauliniai karai 
atnešė daug kančių, netekimų. Vis dar ne- 
nudžiūsta ašaros, neišblėsta širdyse skaus
mas atsimenantiems žuvusius. Ir karta, ne
mačiusi karo, su nerimu žiūri kino juostas, 
skaito frontininkų prisiminimus, nes 
vienur, tai kitur įsižiebia karo židiniai,
akcingosios pasaulio jėgos nenori nė 
klausyti apie taikų tautų sambūvį.

Ypač sveikintina, kad didžioji dauguma 
pasaulio žmonių nori taikiai gyventi, au
ginti rugį, kvietį, giliau pažinti žemės tur
tus, gamtos ir visatos dėsnius, įgalinančius 
visiems turėti šiltą duonos riekę.

Teisingai C. Krivaitis pabrėžė mūsų visų, 
taip pat ir tikinčiųjų, žmogiškąją pilietinę 
pareigą saugoti didžiausią vertybę — Tai
ką. .

J. JANKEVIČIŪTĖ,
Vilnius 

[Komunistas]

N’Djamena, Chad. — Li
bijos lakūnas, kurio lėktuvą 
pašovė vakariečių, o ypač 
JAV, remiamos valdžios 
priešlėktuvinės pajėgos, pra
nešė, kad pats Libijos vado
vas pulk. Qaddafi yra davęs 
parėdymą numušti Amerikos 
ĄWACS (šnipinėjimo lėktu
vus), jei jie kištųsi į Libijos 
veiksmus. ♦

tai 
Re- Washington. — Reaganb 

administracija, kuri aktyviai 
užsiangažavusi tiekti Chadui 
karinę pagalbą prieš Libijos 
remiamą prezidento oponen
tą, patyrė antrą smūgį, ga
vusi žinią, kad Libijos vado
vo pulk. Qaddafi sąjunginin
kas kap. Thomas Sankara 
nuvertė Viršutinės Voltos 
prezidentą Jean-Baptiste 
Ouedraogo.

PRABĖGOMIS
Tėvelio paslauga
Myli tėvelis sūnų didį.
Dažnai restoranan jį lydi.

Purvina sąžinė
Jis dar brenda per baltą sniegą, 
O sąžinė jau purve miega.

Ankstyvas noras
Pagal metus ji dar piemenė, 
O jau tekėti užsimanė.

Vienoda moralė
Ką sutikai—šunį ar kalę, 
Abiejų vienoda moralė.

Žuvėdrų stichija
Žuvėdros ant pušų netupia.
Jų stichija—jūra ir upė.

Žvirblių pabaisa
Čirška žvirbliai, pritaria tonas, • 
Kad katinas baisus tironas.

Vandalinas Junevičius

Čia buvo viena 
gyvenviečių, čia

ŽMOGUI, užaugusiam didelio 

miesto dideliame mūre, kariais 
ima ir suspaudžia širdį, bežiū

rint j ramų gėlėtą miestelį. Nevienodi 
jie. Vieni atrodo tarsi spalvinga de
koracija, sukurta pakeleivio akiai pa
linksminti. Kiti — kelia smalsumą, 
norą sustoti bent pusvalandžiui. Ne 
vien grynas oras traukia. Rūpi sužino
ti, kaip ir kuo čia gyvena žmonės. 
Tokia viliojanti yra Merkinė.

Graži šio miestelio istorija, siekian
ti net 10, tūkstantmetį prieš mūsų erą.

seniausių Lietuvos 
XIV,—XV amžiuje 

nuo kryžiuočių ganėsi lietuvių karžy
giai. Dešiniajame Nemuno krante, ties 
Merkio žiotimis, praeitį saugo pilia
kalnis. Ramybė, gerumas apima po 
Merkinės apylinkės besidairant. . . Mes, 
atvykę iš didelių miestų, tokį malo
numą patiriam tik retkarčiais. Mano 
pašnekovės, R. Mizaros vidurinės mo* 
kyklos mergaitės, be Merkinės save 
kol kas sunkiai įsivaizduo a. Ka'ba- 
mės ir apie matytus miestus, jų malo
numus. ' . i

— Merkinėje ramiau, — sako Irena 
Judickaitė.

Pramogas, pasilinksminimus žmogus

Piliakalnio kaimynystėje
pats sau turi susikurti. Niekas neatneš 
jų apt lėkštelės. O svarbiausia, nub- «
bodūlys niekada nekamuos žmogaus,
mokančio ir mėgstančio dirbti.

Dabar, vasarą, Irena vadovauja 
jungtiniam gėlininkių būriui? Nuo 
ankstyvo pavasario iki vėlyvo, rudens 
marguoja darželis prie jos namų. O 
kambary, lentynoje, saugomos knygos 
apie gė'ininkyslę. Gražūs ir kitų mer
gaičių darželiai. Mažosios gėlininkės I' 
dažnos viešnios mokyto,os Marijos 
Mąlukonytės namuose. Ilgamelei pe-;! 
dagogei, dabar jau pensininkei, labai 
praverčia mergaičių pagalba. Mergai
tėms — mokyto,os patarimai, pamo
kymai. Daug naudingo jau išmokla: , 
mezgli, siūti. Su mokytoja galima to-j f 
kį karnavalinį kostiumą pasisiūti, kad/, 
visą gyvenimą šventės nepamirši.

60 metų mokė pradinukus Marija 
Mafukonytė. Rūpestingai saugodavo 
pirmuosius piešinius, pirmuosius są$iu-» 
vinius, kad galėtų jau išaugusiems 
įteikti. Ir dabar mokytoja mokyk!o,e , 

na viešnia, o laukiamas, reikalingas 
žmcjgus.

Kiras gėlininkių rūpestis — karių 
kapai. Ant aukšto kalno ilsisi Merki
nės vaduolo,ai. Vienoms mergaitėms 
būtų sunku į tokį kalną vandenį ne
šioti. | pagalbą ateina Kęstas Kaupi
nis, darbštus berniukas, uolus darbi
nių operacijų vykdyto,as. Netingėda
mas dirba ir draugovės tarybos pirmi
ninkas Kęstas Danavičius.

Yra Merkinėje ir junginis daržinin
kų būrys. Vadovauja ;am smarki ir 
energinga Regina Vinarskaitė. Regina 
geru žodžiu minėjo Ričardą Sinkevi
čių, Alvydą Palevičių. Vaikai žino: 
rudenį jų -laukia smagi Dėdės Derliaus 
šventė. Rudenį savo darbus skaičiuos 
žemdirbiai, o kartu su jais — ir Mer
kinės pionieriai.

O mokyklos , kaimynystėje — pi'ia- 
kalnis. Čia pirmiausia vedamas Mer
kinės svečias, čia ateinama iškilmingą 
dieną. Vyresnioji pionie’ij vadovė 
Adelė Karlonienė sakė:

— Neturėtume teisės didžiuotis pi
liakalniu, jej/juo nesirūpintume..

Dažnai čia suklega talkininkų bal
sai.

Toli toli matyti nuo piliakalnio... 
Kad taip aiškiai ir toli galėtum atgal į 
istoriją dirstelėti. Ir į ateitį smalsu bū
tų pažiūrėti... Jolanta Starovoitova 
save įsivaizduoja vaistininke, tokia, 
kaip jos mamytė. Daiva Lukaševičiūtė 
irgi eis mamos pėdomis, dirbs vaikų 
darželyje. Reginai Černiauskaitei pa
tiktų būti agronome, Jūratei Jazers- 
k a it e i — mokyto,a. Regina Vinarskai
tė, jau dabar šauniai sukanti rankinę 
mašiną, bus siuvėja. Tapti gėlininke 
nusprendė Irena Judickaitė.

Norai aiškūs ir suprantami. Vis dėl
to — didžiosios gyvenimo paslaptys 
šioms mergaitėms dar prieš akis. Aiš
ku viena: tie įgūdžiai, kuriuos ir šią, 
ir kitas vasaras įgys mergaitės, kiek
vienai pravers. Ir piliakalnis savo pa
slaptinga ramybe vilios sugrįžti į 
gimtąją Merkinę.

Gintarė ADOMAITYTĖ
Mūsų korespondentė

Varėnoj rajonas,
Merkinės R. Mizaros vidurinė 
mokykla “Lietuvos Pionierius”
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Kaip tautininkai persekiojo kunigus
Kol dar atsimenu, norisi 

pasidalinti būdingesniais 
praeities įvykiais. Daugiau 
kaip prįeš 50 metų, studijuo
damas Kauno universitete, 
aš buvau nuo studentų hu
manitarų draugijos išrinktas 
į Studentų atstovybę — stu
dentų parlamentą, ir paskiau 
net į jos prezidiumą — kaip 
ministrų tarybą, iždininko 
pareigoms.

Tuomet ateitininkų atsto
vai buvo opozicijoje, bet vis 
tiek dalyvavo posėdžiuose ir 
reiškė savo nuomonę įvai
riais studentų gyvenimo 
klausimais. Mes, studentų 
atstovybės prezidiumas (pir
mininkas buvo B. Širvins- 
kas), susidurdavome su ne
maloniu klausimu — ateiti
ninkų persekiojimu. Negana, 
kad buvo persekiojami ko
munistai, eserai, socialdemo
kratai, bet štai prisidėjo ka
talikai! Darėme žygių jiems 
išvaduoti. Pamenu, buvo 
suimti studentai — medikas 
J. Meškauskas ir technikas 
A. Domaševičius (vėliau pa
sivadinęs Damušiu). Jie bu
vo studentų atstovybės na
riai, todėl prezidiumas turėjo 
reaguoti dėl jų arešto.

Betgi tuomet buvo repre
suojami ne tik studentai atei
tininkai, bet ir kunigai. Net 
vyskupas! Besidomintieji 
Lietuvos istorija gali pa
klausi: kas atsitiko? Juk 
prieš keletą metų ir studen
tai ateitininkai kartu su neo- 
lituanais padėjo įvykdyti fa
šistinį perversmą.

Kad nebūčiau tušČiažodis, 
pasiremiu pačių katalikų 
spauda — savaitraščiu “Mū
sų laikraštis”, kuris buvo 
Katalikų veikimo centro or
ganas. Pateiksiu iš jo infor
macinių žinučių, kurių pabai
goje skliaustuose nurodau

/ Petrėno liternturiniti
mhyvti—į Lietuvą

Juozui Petrėnui — P. Ty
ruliui Bronkse •' (Niujorke) 
1980.02.06 mirus, išeivių 
spauda paskelbė, jog yra 
likęs rašytojo archyvas, 
jog iš nespausdintų rank- 
raščių numatyta išleisti 
knygą, jog rūpinamasi ra
šytojo palikimu.

Tačiau, kaip dažnai atsi
tinka išeiviškame literatū
riniame gyvenime, tokie 
pažadai nerealūs, jie grei
tai dingsta užmarštyje, nes 
nėra kam rimčiau domėtis 
literatūrinio palikimo su
tvarkymu ir jo paskelbimu. 
Jeigu dar tuo reikalu i rū
pinasi velionies šeima, tie
siogiai globojanti jo lite
ratūrinį palikimą, jeigu ji 
apmoka bent dalį redaga
vimo bei leidybos išlaidų, 
galima dar laukti to pali
kimo pasirodymo rinkti
niais ar pomirtiniais raš
tais.

Deja, net ir tokiu atveju 
šis darbas nebūna spartus 
(tai liudija. pavyzdžiui, 
kalbininko A. Salio raštų 
leidimas). O štai jau ne 
vienas projektas ir paža
das liko nerealizuoti, nors 
apie juos daug rašyta 
spaudoje. P. Andriulio 
rinktinių raštų t tomas pa 
slrodė 1968 m., o po to 
viskas nutrūko. A. Škėmos 
„Raštų“ I tomas išėjo 
1967 m., II tomas 
1970 m., o III tomo li
ko tik pabadai: ilgai buvo 
užsimenama apie jo ren
gimu o dabar sužinota, 
kad sudarytojas ir redak
torius buvo priverstas at
sisakyti šio rūpesčio. La
bai seniai rašyta apie J.

■ Kaupo raštų rengimą, apie 
lėšų rinkimą, apie vieną 
redaktorių, apie kitą, o 
dabar išgirsta, jog viskas 

laikraščio numerį. Antraš
tės — iš “Mūsų laikraščio”. 
Prašome:

Nutarė kovoti su 
katalikiškuoju veikimu

b

Laikraščiai pranešė, kad 
Lietuvos Tautininkų partijos 
tarybos posėdis, įvykęs va
sario mėn. 1 d., nutarė 
paraginti vyriausybę kovoje 
su katalikiškuoju veikimu 
nenusileisti ir imtis dar 
griežtesnių priemonių, iš
siunčiant katalikų veikime 
daugiau pasireiškusius asme
nis į Varnius ir bausti kuni
gus už pamokslus, sudarant 
jiems bylas.

Be to, nutarta leisti naujas 
laikraštis kovai su katalikais.

Istorija rodo, kad Vokieti
joj valdant Bismarkui pana
šių posėdžių taip pat labai 
daug būdavo daroma ir kal
bamasi panašiomis temomis 
(Nr.'6).

“Mūsų laikraščio” Nr. 5 
įdėtas popiežiaus Pijaus XI 
laiškas Lietuvos katalikams, 
kuriame reiškiama užuojauta 
dėl persekiojimų ir varžymų. 
Nr. 6 spausdinamas ir Lietu
vos episkopato laiškas, pasi
rašytas arkivyskupo ir visų 
vyskupų. Jame taip pat guo
džiamas! dėl sunkios katalikų 
padėties. Nr. 8 rašoma, kad 
išlydint katalikų veikėją dr. 
P. Karvelį, į Varnius tremia
mą, dalyvavusieji asmenys 
taip pat nubausti — suimti: 
“Ryto” redaktorius Pr. Ra
dzevičius, viceredaktorė / O. 
Labanauskaitė, federantas 
dr. K. Ambrozaitis, “Ryto” 
ir “Mūsų laikraščio” adminis
tratorius J. R. Valaitis. Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime 
atsidūrę 10 žmonių. Į Var
nius ištremtas ateitininkų 
centro valdybos pirmininkas 
A. Domaševičius. Nr. 9 rašo

liko šeimos rankose ir 
apie jokią rinktinę knygą 
neberašoma — ji neruo
šiama (beje, vilniškė „Va
ga“ jau tūri J. Kaupo pa
sakų ir apsakymų rinki
nio rankraštį...). Pasirodė 
žinelės, jog A. Tūlio žmo
na, pasikvietusi literatūri
nių talkininkų, numato iš
leisti pomirtinius Šio se
nosios išeivijos rašytojo 
raštus (išėjo vienas apsa
kymų rinkinys, kurį paren
gė VI. Kulbokas), bet sun
ku užtikrinti, jog tikrai pa
sirodys gerai redaguoti 

^visi likę A. Tūlio raštai. ..
J. Petrėno paliktas ar

chyvas taip pat galėjo už
sigulėti be naudos ir veik
los. Tuo labiau, kad, kaip 
tenka patirti, jo atrinkimui 
ir sutvarkymui reikėjo la
bai daug laiko: nors rašy
tojas kaupė rankraščius ir 
laiškus, bet jo archyve ne
liko net užuominos apie 
kokio nors rinkinio projek
tą ar parengimą. ,,Darbo" 
žurnale kadaise buvo skel
biama, jog J. Petrėnas yra 
paruošęs spaudai apsaky
mų apie senuosius emi
grantus rinkinį, pavadintą 
„Niujorko žvirbliukas". Ta
čiau ir praėjus po to dar 
bemaž dvidešimčiai melų, 
rašytojas minėjo, kad tokį 
rinkinį rengia, tačiau jo 
archyve nebuvo užtikta 
nieko panašaus.

Archyvas liko J. Petrėno 
sūnaus žinioje. Kai jis per
sikėlė po tėvo mirties iš 
Niujorko j Virdžinijos val
stiją, archyvas atsidūrė to
li nuo išelviškų centrų. Ta
da sūnaus buvo susirūpin
ta, kad literatūrinis paliki
mas atsidurtų Lietuvoje, 
kur palaidoti tėvo palaikai. 
Privačiu iškvietimu j Ame

ma, jog iš Varnių paleistas 
Juozas Meškauskas, studen
tų ateitininkų sąjungos pir
mininkas. i.

J. D. vyskupo Reinio ir 
kun. M. Krupavičiaus byla

Dėl pasakytų kalbų 1930 
m. rugpjūčio 31 d. Ukmergės 
katalikų kongrese byla per
duota Ukmergės I nuovados 
taikos teisėjui (Nr. 15).

Kunigų bylos

Kun. Paulavičius, Alytaus 
Vilniaus pusės klebonas nu
baustas 200 litų arba 2 sa- 
vait. arešto.

Kunigas Markauskas, Šė
tos vidurinės mokyklos kape
lionas, už “Pavasario” kuo
pos susirinkimo darymą ad
ministraciniu būdu nubaus
tas 300 lt. Kuopos narys 
Ruša Pr. už tą nubaustas 200 
lt.

Ir kapelionus baudžia
Kun. Markauskas, Šėtos 

vikaras ir kapelionas, Kėdai
nių taikos teisėjo nubaustas 
300 litų arba 2 savaitėm 
arešto (Nr. 26).

Pastebėtina, jog minimas 
kun. Markauskas vėliau me
tė kunigystę, pasivadino 
Markoniu ir buvo aktyvus 
ateizmo propaguotojas tary
biniais laikais (suorganizavo 
Ateizmo muziejų Vilniuje).

Kelmė. Birželio 20 d. Kel
mės taikos teisėjas Atkočai- 
tis nagrinėjo bylas Katalikų 
veikimo centro Kelmės rajo
no reikalų vedėjo kun. St. 
Telksnio ir Lydavėnų klebo
no kun. L. Skabeikos.

Kun. Telksnį nubaudė 1000 
lt. arba 3 sav. arešto. Ska
beikos byla atidėta dėl 2 
liudininkų neatvykimo (Nr. 
26).

riką išvyko Kaune gyve* 
nanti J. Petrėno duktė •e 
na • Budnikienė. ’ Ji tėh 
kruopščiai peržiūrėjo tėvty 
archyvus ir, ką tik radb 
tinkamo, persiuntė paštu J 

. Vilnių, į Lietuvos TSR už- 
/ stenio reikalų ministeriją, 
K kad būtų panaudota kultū

riniams ir literatūriniams 
reikalams rašytojo gimta
jame krašte.

Tarp rankraščių yra ne
užbaigti prisiminimai apie 
Kazį Binkį ir „Keturis vė
jus", apie Juozą Tysliavą.

Ypač gausus J. Petrėno 
susirašinėjimas su išeivijos 
ir Tarybų Lietuvos litera
tais. Tai — jo gauti laiš
kai, o neretai — ir jo laiš
kų nuorašai. Vien kores
pondenciją su užsienio lie
tuviais sudaro arti šimto 
laiškų. Tai — susirašinėji
mas su K. Barėnu, P. Buk- 
šnaičiu, P. Lapiene, Br. Rai
la, J. Grinium, A. Skrups- 
keliene, A Vaičiulaičiu, V. 
Sruogiene. S Zobarsku Ir 
kt. Lietuvoje jo aktyviau
siais korespondentais bu
vo A. Gricius, V. Kazake
vičius, R Samulevičius; ar
chyve randami ir kiti L 
Petrėno laiškai Tarybų Lie
tuvon ir iš jos. Tuo būdu 
J. Petrėnas paliko turtingą 
laiškų rinkinį, galintį pa
teikti medžiagos mūsų li
teratūros tyrinėtojams.

J. Petrėno archyvo liki
mas galėtų paskatinti ir ki
tus Išeivijos rašytojus pasi
rūpinti, kad visa tai, kas 
jų sukaupta mūsų kultūrai, 
jos tolesniems tyrinėji
mams, taip pat pasiektų 
Vilnių, kur susilauktų de
ramos pagarbos ir dėme
sio VYTAUTAI

KAZAKEVIČIUS
“Gimtasis Kraštas”

Vėl teis kariuomenės 
teismas kunigą

Anykščių vikaro kun. J. 
Būbo byla perduodama ka
riuomenės teismui. Obelių 
kleb. kun. Virkučiui iškėlė 
bylą už įvykusį balandžio 12 
d. šyėntoriuje Susirinkimą 
(nr. 29).

J. E. vyskupo Reinio byla
Už pamokslą J. E. vysku

pui M. Reiniui buvo iškelta 
byla ir dabar nenumarinta ir 
randasi kariuomenės teisme 
prokuratūroje.

Kun. St. Telksnys antrą 
kartą bus baudžiamas (Nr. 
30). ■

Vėl teis kunigus 
kariuomenės teismas

Kariuomenės teisme ran
dasi kun. St. Kiškio ir kun. 
Matulevičiaus bylos. Viena 
bus nagrinėjama kariuome
nės teisme, kita kariuomenės 
teismo išvažiuojamojoje sesi
joje Panevėžyje (Nr. 34).

Vėl kunigo byla 
i kariuomenės teisme

Kan. kun. Varno iš Kaišia
dorių bylą kariuomenės teis
mo prokuroras perdavė na
grinėti kariuomenės teismui 
(Nr. 38).

Nubaudė kunigą
Panevėžio taikos teisėjas 

nubaudė kun. Vladą Butvilą 
10 parų arešto arba 200 lt. 
pinigine bauda. Nubaustasis 
pasirinko areštą (Nr. 41).

Vėl nubaudė kunigą
RJetavo taikos teisėjas 

Darbėnų vikarą kun. Jocių 
nubaudė 10Č0 lt. arba atsė
dėti arešte (Nr. 50).

Per visus 1931 metus vyko 
kunigų bylos. Įdomu, kodėl 
emigracijoje atsidūrę “veikė
jai!’ šito neprisimena. Ir ko
dėl visas pasaulis anuomet 
tylėjo, nereagavo? Modernūs 
teologai amžininkai turėtų 
šitai paaiškinti, nes po 100 
metų nebus kam.

Julius Būtėnas

Išvarė Britų 
žurnalistus

Harare. — Pagal nuo rug
pjūčio įsigalėjusį įstatymą 
Zimbabvės vyriausybė parei
kalavo, kad trys britų BBC 
žurnalistai, atvykę čia iš Pie
tų Afrikos, paliktų Šalį.

Dar ir kitos penkios Afri
kos šalys—Angola, Bosvana, 
Mozambique, Tanzanija ir 
Zambija tokį įstatymą priė
mė pereitą sekmadienį Ka- 
doma mieste, Zimbabvėje, 
įvykusiame tų kraštų užsie
nių reikalų ministrų pasitari
me. Įstatymas bus taikomas 
visiems korespondentams, 
kurie tik atvyks į tas šalis iš 
Pietų Afrikos,.kurios rasisti
nę politiką smerkia Afrikos 
ir kitų kontinentų šalys.

Pasigirdus nepasitenkini
mui iš užsienio koresponden
tų organizacijų, Zimbabvės 
vyriausybės atstovai aiškino, 
kad Pietų Afrikoje gyvenan
tys korespondentai negali tu
rėti teisingo vaizdo ir jų 
žinios dažhai esti iškraipy
tos. Bet daugelis užsienio 
spaudos ir radijo agentūrų 
savo centrus laiko Johannes- 
burghe, kur yra geresnės 

i žinioms perteikti sąlygos.
Naujieji suvaržymai nelies 

tų žurnalistų, kurių centrai 
yra tose šešiose valstybėse. 
Be to, jie nelies ir tų žurna
listų, kuriuos pačios tu šešių 
valstybių vyriausybės pa
kvies.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos parlamentarinė grupė iš
leido atsišaukimą, kuriame 
reiškia susirūpinimą ir pasi
piktinimą dėl JAV agresyvių 
veiksmų Centrinėje Ameri
koje. Tarybiniai parlamenta
rai karštai Solidarizuojasi su 
Nikaragvos liaudimi ir ragi
na viso pasaulio parlamenta
rus protestuoti prieš JAV 
kišimąsi į Centrinės Ameri
kos tautų vidaus reikalus.I

Trumpai MIRĖ
Buenos Aires. — Argenti

nos vidaus ministeris Liamil 
Reston, kalbėdamas pereitą 
savaitę pagrindinių politinių 
partijų vadų susirinkime, 
pranešė, kad vyriausybė 
suėmė apie 200 savo polici
ninkų, įtariamų nusikalti
mais prieš gyventojus. Tie 
nusikaltimai siekia 1970-uo- 
sius metus, kada šalyje buvo 
gaudomi ir suiminėjami visi 
kairiųjų pažiūrų veikėjai. 
Žmogaus teisių komisijos ži
niomis, Argentinoje tada 
dingę be žinios apie šeši 
tūkstančiai žmonių.

Ministras taip pat pranešė į 
kad šiuo metu vyriausybė 
kalėjimuose laiko 545 politi
nius kalinius, iš kurių 360 
yra teismo nubausti, o 185 
laikomi be teismo.

Vyriausybė ruošiasi am
nestijai ir nori patirti įvairių 
partijų vadų nuomonę bei 
susilaukti palankumo būsi
mam dekretui, kuriuo nori
ma išteisinti policijos ir ka
riuomenės atstovus.

Varšuva. — Savaitraštis 
“Polityka” rašo, kad Lenkijo
je per tą laikotarpį, kai veikė 
karo stovio įstatymai, dau
giau kaip šeši tūkstančiai 
internuotųjų ir opozicijos 
veikėjų buvo padavę pareiš
kimus išemigruoti. Viso iš
duota 5,727 užsienio pasai, jų 
tarpe yra 2,357 asmenys, 
kurie išvyko į užsienį karo 
įstatymų veikimo metu.

San Antonio. — Čia buvo 
suvažiavę 200 ispanų kilmės 
amerikiečių vadų. Jie nutarė 
pravesti vajų, kad ispanų 
kilmės piliečiai registruotųsi 
dalyvauti ateinančių metų 
prezidentiniuose rinkimuose. 
Jie tikisi, kad tokia akcija 
gali bent vienu milijonu padi
dinti balsuotojų skaičių. Jie 
mano, kad jų balsai gali daug 
nulemti, renkant ne tik vieti
nius pareigūnus, bet ir šalies 
prezidentą.

t

Sekmadieni, rugpjūčio 7 d. 
mirė Marytė Petronienė, il
gametė “Laisvės” skaitytoja 
ir rėmėja.

Petroniai ilgus metus gy
veno Maspethe, bet paskuti
niu laiku Marytė persikraus
tė į Middle Village, netoli 
nuo Maspetho.

Ji buvo palaidota trečiadie
nį, rugpjūčio 10 d. iš Maspe
tho bažnyčios į St. John’s 
kapines. Liko nuliūdime su
miš" Longin ir penki anūkai. 
Laidotuvėmis rūpinosi 
August Kodis šermeninė, 
63-06 Flushing Ave., Mas- 
peth, N. Y.

Prieš kelis metus Marytės 
dukrelė Dolores mirė. Dolo
res dainuodavo mūsų koncer
tuose, buvo Aido Choro na
rė, ji turėjo puikų balsą. 

. o o o

Pirmadienį, rugpjūčio 8 d. 
mirė Petras Šolomskas su
laukęs 93 metų amžiaus. Jis 
buvo palaidotas ketvirtadie
nį, rugpjūčio 11 d. Forest

PAGERBTAS ATLANTO 
NUGALĖTOJI} ATMINIMAS

Prieš penkiasdešimt metų, 
liepos 15 dienos rytą iš New 
Yorko Bennett aerodromo 
skridimui per Atlantą pakilo 
lietuviai lakūnai Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas. Jie 
buvo pasiryžę nenutūpę nu
skristi į Kauną. Tačiau “Li- 
tuanica” sudžo, kai iki trokš
tamo tikslo buvo likę 650 
kilometrų — vos kelios va
landos skrydžio.

Tarybų Lietuvoje šventai 
saugomas drąsiųjų lakūnų 
.atminimas, jų vardais pava
dinti aviacijos klubai, respu
blikos miestų gatvės. Nuo 
1969 metų dėl Dariaus ir 
Girėno taurės varžosi geriau
si aukštojo pilotažo meistrai.

Šią vasarą Lietuvoje pla
čiai pažymimos transatlanti
nio skrydžio 50-osios. meti
nės. Ta proga Lietuvos TSR 
ryšių ministerija dideliu tira
žu išleido gražiai apipavida

Lawn Memorial Gardens, 
Iselin, N. J. Jo šermenimis 
rūpinosi giminaitė Joan 
Ryan pas kurią jis per pasta
ruosius kelis metus gyveno.

Petras buvo “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas per 
ilgus metus ir mažai buvo 
koks darbas bei mašina kurių 
jis nemokėjo valdyti.

Paskutiniu laiku jis buvo 
senelių namuose Staten Is
lande, nes reikėjo jam slau
gių ir gydytojų priežiūros, 

o o o

Antradienį, rugpjūčio 9 d. 
mirė “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja, Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo narė Vera 
Urbonienė. Ji buvo palaidota 
rugpjūčio 11 d.

Vera gyveno Coney Islan
de, bet prieš kokį mėnesį 
persikėlė gyventi Bayville, 
N. Y. pas dukrą.

Reiškiame užuojautą liku
siems šeimos nariams bei 
draugams šių mirusių drau
gų. IM

lintus vokus ir atvirukus su 
Atlanto nugalėtojų atvaizdu, 
“Dailės” kombinate pagamin
ti medaliai ir ženkliukai.

Atmintinam skrydžiui ne
maža savo kūrinių paskyrė 
respublikos menininkai. Įvy
ko R. Verbos dviejų dalių 
dokumentinio filmo “Lituani- 
cos spranai” premjera, ne
trukus kino teatrų ekranuose 
pasirodys režisieriaus R. Va
balo vaidybinis filmas “Skry
dis per Atlantą”. “Vagos” 
leidykla išleido rašytojo J. 
Dovydaičio dokumentinę 
apysaką “Atlanto nugalėto
jai”. Daug straipsnių, prisi
minimų paskelbta laikraš
čiuose ir žurnaluose.

Šiomis dienomis ypač gau
su lankytojų Kauno valstybi
niame istorijos muziejuje. 
Čia, pažymint narsiųjų lakū
nų skrydžio per Atlantą 50- 
metų, atnaujinta jų atmini
mui skirta ekspozicija. Dė
mesį patraukia retos, dar 
niekur neeksponuotos foto
nuotraukos, S. Dariaus ir S. 
Girėno asmeniniai daiktai. 
Ekspoziciją papildo tapybos, 
grafikos, skulptūros kūriniai.

Liepos 15-16 dienomis jubi
liejinės iškilmės įvyko lakū
nų gimtinėse — Judrėnuose 
ir Vytogaloje. Aviacijos ve
teranai, susirinkę Anykš
čiuose prie Puntuko, prisimi
nė trumpą, bet prasmingą 
Atlanto nugalėtojų gyveni
mą. Rolandas Barysas

Kovas prieš hitlerinius 
grobikus primena skulptūrų 
ansamblis Rokiškio rajono 
Miliūnų kaime. Jas sukūrė iš 
ąžuolų kamienų liaudies 
meistrai Žemaitės partizanų 
junginio atminimui. Sis jun
ginys čia veikė Antrojo pa
saulinio karo metais. Netoli 
Miliūnų kaimo pastatytas pa
minklas 1941 metų liepos 
mėnesį nužudytiems Rokiš
kio apskrities tarybiniams 
aktyvistams.

Nuotraukoje: Medžio
skulptūros Miliūnų kaime.

Nuotraukoje: Paminklas 
Rokiškio apskrities tarybinių 
aktyvistų atminimui.

A. Sabaliausko nuotraukos




