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KRISLAI
Maršo laimėjimas 
Socialdemokratai . . .
J. G alkaus kūryba 
Lėto eilėraščiai

R. BARANIKAS
Maršas į Washington^ bu

vo nemenkas laimėjimas: 
virš 250,000 demonstrantų 
ten suplaukė iš visų mūsų 
krašto kampų. Bet maršas 
galėjo būti dar didesnis, jei-’ 
gu ne kai kurių grupių iškel
tos kliūtys. Apskaičiuojama, 
kad demonstracijoje dalyva
vo apie 60,000 unijistų, dai
giausia iš auto-darbininkų 
unijos, angliakasių, ligoninių 
darbininkų; savivaldybių tar
nautojų . . . Bet aukštoji 
AFL-CIO vadovybė maršui 
nelabai padėjo, — AFL-CIO 
vadovybė paskelbė “paramos 
laišką“ ir paaukojo $5,000, 
bet tuo pačiu laiku pabrėžė, 
kad unijinis judėjimas turi 
labiausiai koncentruotis or
ganizuojant Darbo dieną (La
bor Day) manifestaciją New 
Yorke. Kitaip sakant — vyk
ti reikia į New Yorką, ne 
taip jau būtinai į Washingto- 
ną . . . >

Panašiai, o gal dar blogiau, 
pasielgė socialdemokratai. 
Jūodųjų veikėjas Bayard 
Rustin 20 metų atgal buvo 
vienas didžiojo maršo į Wa- 
shingtoną rengėjų. Dabar jis 
aktyvus kaip JAV socialde
mokratų lyderis ir tos orga: 
nizacijos vardu faktinai skel
bė to maršo boikotą. O kai 
kurios sionistinės grupės 
(nors ne visos) atsisakė daly
vauti marše, nes jos sakė, 
kad maršas turi “anti-izrae- 
lietišką toną“.

Lankantis šios vasaros 
pradžioje Vilniuje, teko arti
miau susipažinti su dailinin
ko J. Galkaus kūryba, taipgi 
susitikti su pačiu dailininku. 
Ta proga jis man padovanojo- 
gerą skaičių jo puikių plaka
tų, kurie dabar mane pasiekė 
per transatlantinį paštą.

Plakatinis menas tradici
niai stiprus socialistiniuose 
kraštuose (mano nuomone jis 
stipriausias Kuboje ir Lenki
joje) bet iki mano pirmaran- 
kio susipažinimo su Galkaus 
kūryba nežinojau, kokius 
aukšto lygio plakatus turi ir 
Lietuva. Galkaus temos įvai
rios ir jis visur pasirodo kaip 
spalvų meistras, ypatingai 
tokiuose plakatuose kaip 
“Gegužė — knygų platinimo 
mėnuo” arba “Vilniui — 
aukštą kultūrą, pavyzdingą 
viešąją tvarką!” (vėsaus ko
lorito versija). Bet stipriau
sieji jo plakatai yra tie, kur 
pati tema reikalauja stipru^ 
mo, kaip tai atsimintiname 
“KARUI NE!“

Šioje skiltyje jau teko mi
nėti Leono Lėto eilėraščių 
rinkinį “Trakas“. Kaip tai 
žinoma, Lėtas yra slapyvar- 
dė Vytauto Adamkevičiaus, 
brolių Mekų bendradarbio ir 
draugo. Dar pirmaisiais me
tais po Antrojo pasaulinio 
karo, kai šie trys jauni gabūs 
lietuviai atsidūrę Vokietijo
je, sudarė taip vadinamą 
“Mėlynojo kambario grupę“ 
(kambarėlis, kur jie susitik
davo buvo nydažytas mėly
nai ...) ir jie diskutuodavo 
Heidegerio filosofiją, meną, 
filmus. Tai tame kambaryje^ 
lietuvių kalboje, tarp kitko

Norėjo įvykdyti 
valstybės perversmų 

aukštutinėje
Voltoįe

Kotonus. — Pranešimais iš 
Uagadugaus, Aukštutinėje 
Voltoje buvo mėginta įvyk
dyti valstybės perversmą.

Kaip pareiškė nacionalinės^ 
revoliucijos tarybos vadovas 
Tomas Sankara, naktį iš rug
pjūčio 9 į 40 dieną grupė 
ginkluotų asmenų užpuolė jo 
rezidenciją ir nacionalinio ra- 
diję pastatą. Yra sužeistų. 
Du kariniai vadovai, kuriems 
buvo uždėtas namų areš
tas, — buvęs ginkluotųjų- 
pajėgų generalinio štabo vir
šininkas Gabrielis Jornianas 
ir desantininkų pulko Dedu- 
gaus mieste vadas • Gebrė 
Fidelė — nukauti, kai mėgi
no pabėgti. Nacionalinės re
voliucijos tarybos komunika
te nurodoma, jog “kontrre
voliucionieriai mėgino ginklo 
jėga išvaduoti šiuos ankstes
nio režimo atstovus”. Taryba 
paragino gyventojus nepa
žeidinėti rimties ir budriai 
sekti priešiškų elementų in
trigas.

Kovai su nacionalinės re
voliucijos tarybos priešinin
kais Uagadugaus miesto 
kvartaluose T. Sankaros ra
ginimu sudaryti revoliucijos 
gynimo komitetai. Praneša
ma, kad į nacionalines revo
liucijos tarybos pusę perėjo 
provincijoje esančios gink
luotųjų pajėgų dalys.

Pradėta reorganizuoti 
Aukštutinės Voltos armija. 
Šalies ginkluotųjų pajėgų vy
riausiuoju vadu paskirtas Ža
nas Batistas Linganis. Res
publikos gvardija peritvarky- 
ta į nacionalinę revoliucinę 
gvardiją. Paleistas ankstes
nio režimo ministrų kabine
tas. T. Sankara susitiko su 
atsakingais ministerijų dar
buotojais ir pasiūlė jiems 
vadovauti atitinkamoms ži
nyboms, kol bus paskirtas 
naujas kabinetas.

Aukštutinės Voltos gyven
tojai remia šalies naująją va
dovybę, atėjusią į valdžią šių 
metų rugpjūčio 4 dieną. Tai 
rodo manifestacijos, vyku
sios sostinėje ir kituose 
miestuose.

Traukia 
atsakomybėn 

t
Varšuva. — Vyriąusybė 

patraukė atsakomybėn du 
policininkus ir du ambulanso 
vairuotojus ir juos kaltina 
ryšium su jaunuoli^ mirtimi. 
Tasai jaunuolis, 19 metų am
žiaus Grzegorz Przemyk pe
reito gegužės mėnesį buvo 
suimtas, kai jis dalyvavo 
savo mokslo metu pabaigos 
minėjime. 

1 f ■ .......
gimė ir pirmieji daigai, iš 
kurių vėliau išsivystė naujos 
pažiūros į avangardinius fil
mus Amerikoje, Filmų anto
logija, raštai “Village Voice” 
puslapiuose . . . Stebėtinai 
mažas šis mūsų pasaulis.

Pacituokime kelias eiles iš 
Leono Lėto lėtų, ramių, san
tūrių, lyriškų'eilėraščių:

Rami, romi ramunė 
Atskleidė lapus, Ūmus 
Geltoni mas
Išsiliejo pro pirštus.

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje Tarptautinis incidentas dėl 
Pietų Korėjos lėktuvo

Amerikos ir Tarybų Sąjungos ambasadoriai gina savo reikalą. Kairėje Tarybų 
Sąjungos atstovas Oleg Trojanovsky, dešinėje — JAV ambasadorė Jeane J. 
Kirkpatrick.

------------------------------------ —----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 1— 

NATO DARO SPAUDIMĄ VISUOMENEI
Paryžius. — NATO būsti

nėje parengtas planas, kuria
me numaton/a, artėjant 
Amerikos “Peršingų-2” ir 
sparnuotųjų raketų disloka
vimo Vakarų Europoje ter
minui, suvienyti visų šio blo- 
l$o šalių informacijos ir pro
pagandos tarnybų pastan
gas.

Pranešama, kad NATO 
būstinėje svarstomos, prie
monės, kuriomis siekiama 
priešintis antiraketiniam ju
dėjimui Vakarų Europos ša
lyse. Stiprinama ir pačios 
Amerikos tarnybų informaci
nė propagandinė veikla. JAV 
centrinė žvalgybos valdyba 
naudojama, siekiant sukom
promituoti visuomenės judė
jimą prieš naujo Amerikos 
raketinio branduolinio ginklo 
dislokavimą Vakarų Europo
je. JAV iniciatyva visoms 
bloko šalių vyriausybėms nu
rodyta parengti informacinės 
propagandinės veiklos liniją, 
kurios turi būti laikomasi 
remiant Šiaurės Atlanto blo
ko priemones atsižvelgiant į 
kiekvienos šalies, ypatumus.

Šios kampanijos tikslas — 
įtikinti Vakarų Europos vi
suomenę, kad esą militaristi
nė NATO strategija — “ge- 

f

ZIMBABVĖS MINISTRAS NORI JAV PAGALBOS

Amerikoje lankėsi Zimbabvės ministras pirmininkas Ro
bert Mugabe ir su JAV Valstybės ministru George Shultz 
aptarė visas aktualijas.

riausia taikos garantija”. Jos 
organizatoriai užplanavo su
rengti įvairiose bloko šalyse 
savo žygius kaip atsvarą 
visuomenės judėjimui prieš 
branduolinį ginklavimąsi.

Vykdant kampaniją Jung
tinėse Amerikos Valstijose 
įsteigtas informacijos saugu^ 
mo klausimais biuras, Di
džiojoje Britanijoje — komi
tetas, pavadintas “Taika per 
NATO“, Vakarų Vokietijoje 
KDS partija numatė sureng
ti sueigas, pavadintas 10 
tūkstančių NATO rėmimo 
“dienų už taika ir saugumą 
su ./‘Peršingais’^. VFR vy
riausybė savo ruožtu pritarė 
įstatymo projektui, kuriuo 
smarkiai apribojama Vakarų 
Vokietijos piliečių teisė reng
ti protesto demonstracijas 
prieš grėsmingus NATO pla
nus. Pasak Šiaurės Reino- 
Vestfalijos krašto vidaus rei
kalų ministro H. Šnoro 
(VSDP), šio įstatymo pro
jekto tikslas — sulyginti tai
kių demonstracijų dalyvius 
su kriminaliniais nusikaltė
liais.

Bonoje įsteigtas specialus 
propagandos štabas. Į jį įei
na užsienio reikalų ir gyny
bos ministerijų, taip pat 

spaudos ir informacijos žiny
bos atstovai. Štabui vado
vaus oficialaus vyriausybės 
atstovo pavaduotojas J. Zu- 
dhofas.

VFR vidaus reikalų minis
terija ketina apginkluoti poli
ciją naujais šaunamaisiais 
ginklais su plastikinėmis kul
komis taikioms demonstraci
joms išvaikyti, taip pat su
teikti federalinės pasienio 
sargybos dalims policijos 
funkcijas.

Protestas
JAV ambasadai

Maskva. — Pastarosiomis 
dienomis Tarybų Sąjungos 
prekybos laivas “Aleksand
ras Uljanovas”, atliekantis 
įprastinį komercinį reisą Ra
miajame vandenyne Centri
nės Amerikos rajone,- tapo 
Amerikos karo laivų įžūlių 
veiksmų objektu.

Pažeisdami \?isų pripažin
tas jūrų laivininkystės lais
vės normas, JAV karo laivy
no pajėgų laivai — eskadri
niai minininkai, kurių nume
riai “8” ir “991”, fregata, 
kurios numeris “1066“ — 
priartėjo nedideliu nuotoliu 
prie Tarybų Sąjungos laivo 
ir griebėsi jo atžvilgiu neleis
tinos ir nepriimtinos apklau
sos, kas nesuderinama su 
tarptautinės laivininkystės 
praktika. Dar daugiau, iš 
vieno eskadrinio minininko į 
orą pakilo sraigtasparnis, 
kuris skraidė virš laivo ir 
fotografavo.

Rugpjūčio 11 d. Amerikos 
ambasadai Maskvoje įteikta 
TSRS užsienio reikalų minis
terijos nota, kurioje reiškia
mas protestas ryšium su 
JAV karo laivyno pajėgų 
laivų provokaciniais veiks
mais Tarybų Sąjungos pre
kybos laivo atžvilgiu. Notoje 
pabrėžiama, kad šie veiks
mai yra ne kas kita, kaip 
atviras teisėtumo pažeidimas 
ir pavojingas savavaliavi
mas. JAV vyriausybei turi 
būti aišku, kad visa atsako
mybe už galimus tokių veiks
mų padarinius teks Ameri
kai. fP •

Jungtinės Tautos. — Čia 
devynios šalys, sykiu su 
JAV, pabalsavo už tai, kad 
Jungtinės Tautos ištirtų, kas 
tikrumoje atsitiko su Pietų 
Korėjos lėktuvu, kuris buvo 
nušautas rugsėjo 1 d., kai jis 
peržengė Tarybų Sąjungos 
oro erdvę. Su Amerika ėjo 
visos vakarietiškos šalys, kai 

zXuo tarpu Tarybų Sąjunga, 
sykiu su Lenkija pabalsavo 
prieš tokią rezoliuciją, o Ki
nija, Nikaragva, Guyana ir 
Zimbabwe susilaikė.

' •>

JAV įneštas^ pasiūlymas, 
tiesa, laimėjo devynis bal
sus, bet jis nepraėjo kaip 
Saugumo Tarybos ' rezoliuci
ja, nes ji gavo Tarybų Sąjun
gos neigiamą balsą, kuris 
šiuo atveju laikomas kaip 
veto teisės panaudojimas.

Rezoliucijos tekste ameri
kiečiai stengėsi kiek galima 
mažiau panaudoti neigiamų 
pasisakymų, bet vistiek no
rėjo suversti kąltę už Korė
jos lėktuvo pašovimą Tarybų 
Sąjungai. Tarybų Sąjunga, 
kaip žinia, pripažino, kad 
toks lėktuvas buvo nušautas, 
bet visą atsakomybę suvertė 
Amerikai, kuri tuo pačiu 
laiku toje pačioje vietoje su 
Korėjos lėktuvu turėjo ir 
savo šnipinėjimo lėktuvą. Be 
to, Tarybų Sąjunga visą lai
ką tebetvirtina, kad tas Ko
rėjos keleivinis lėktuvas gru
biai pažeidė Tarybų Sąjun
gos oro erdvę ir beveik dvi

Tarybų Sąjungos armijos vadas Nikolai Ogarkov informuo 
ja spaudą apie Pietų Korėjos lėktuvo skridimą.

VALIUTOS BIRŽOSE
f

Paryžius. — Tarptautinėse 
valiutos biržose nesilpnėja 
dolerio spaudimas kitų Vaka
rų šalių piniginiams viene
tams. Nepaisant Prancūzijos 
banko įsikišimo, Paryžiaus 
biržoje Amerikos valiutos 
keitimo kursas jau aukštes
nis kaip 8,23 franko už dole
rį. Viršytas rekordas, kuris 
buvo pasiektas tik išvakarė
se. Frankfurte prie Maino 
pirmą kartą per pastaruosius 
dešimt metų doleris buvo 
keičiamas už 2,73 markes 
(prieš dieną — 2.71 markes). 
Kad susilpnintų spaudimą 
nacionaliniam valiutos viene
tui, VFR federalinis bankas 
pardavė daugiau kaip 54 mi
lijonus dolerių.

Iki rekordiškai žemo lygio 
Amerikos valiutos atžvilgiu 

valandas joje neatsakingai 
skraidė.

Amerika pradėjo didelę 
kampaniją dėl šito incidento 
ir sumobilizavo labai nepa
lankius atsiliepimus ir veiklą 
prieš Tarybų Sąjungos avia
ciją bei K organizavo boikotą 
prieš Tatybų Sąjungos oro 
linijas—Aeroflotą.

Tarptautinių pilotų organi
zacija paskelbė, kad įvairios 
šalys įvairiais laikotarpiais 
boikotuos Tarybų Sąjungos 
oro linijas, bet apgailestavo, 
kad ne visos šalys tokį boiko
tą remia. Pavyzdžiui, Pran
cūzijos oro Linijos Air 
France tokio boikoto suma
nymą visiškai atmetė, pana
šiai pasielgė ir Graikija. 
Amerikai pataikaudama pir
miausia prisidėjo prie boiko
to Kanada, paskui nuėjo Bri
tanija. Bet visi savotiškai 
nepritaria dviejų mėnesių 
boikotui, o kai kurie vakarie
čiai, kad ir pritardami Ame
rikai, boikotą tebetęs tik 
dešimt dienų ar daugiausia 
dvi savaites.

Tuo tarpu dar nežinia, kaip 
iš tikrųjų atsitiko^ su tuo 
Pietų Korėjos lėktuvu, kad 
jis buvo pašautas ir kai žuvo 
269 žmonės. Amerika kalti
na Tąrybų Sąjungą, o Tary
bų Sąjunga kaltina Ameriką. 
Nelaimė įvyko, daug žmonių 
nukentėjo, bet kalta tarptau
tinė politika. Artimiausiu lai
ku gal ir daugiau kas paaiš
kės.

krito Belgijos franko ir Ispa
nijos pesetos kursai.

Savo komentaruose Pran
cūzijos spauda pabrėžia, jog 
naują “dolerio karštligės” 
paūmėjimą tiesiogiai nulėmė 
tąi, kad JAV vėl padidintos 
bankų diskonto normos. To
kiomis priemonėmis, rašo 
Paryžiaus “Jumanitė”, Va
šingtonas perpumpuoja iš 
Vakarų Europos į JAV kapi
talus, kuriais Reagano admi
nistracija tikisi sumažinti fe
deralinio biudžeto deficitą, 
kurį nuolat didina milžiniš
kos karinės išlaidos. Taigi, 
pažymi laikraštis, JAV part
neriams Vakarų Europoje 
faktiškai tenka finansuoti 
Amerikos karines progra
mas.
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Apie orlaivio tragediją
Per praeitas kelias savaites, kuomet mūsų laikraštis 

neišėjo del personalo atostogų, pasaulis buvo atkreipęs 
savo dėmesį į orlaivinę tragediją, kuri atsitiko mėnesio 
pradžioje: kaip žinia, Pietų /Korėjos didelis sprausminis 
orlaivis buvo pašautas virš tarybinės teritorijos, Sachalino 
salos ore, Tolimuose Rytuose. JAV ir Pietų Korėja teigia, 
kad tai buvo paprastas keleivinis orlaivis ir 240 keleivių bei 
29 įgulos nariai žuvo. JAV ir Pietų Korėjos pusė 
pripažįsta, kad orlaivis skrido virš TSRS teritorijos, apie 
500 kilometrų į vakarus nuo jam nustatytos kelionės 
linijos. Kaip ir kodėl taip atsitiko, neaiškinama. TSRS 
teigia, kad orlaivis tiksliai paliko savo kelionės trąšą, 
skrido virš tarybinės teritorijos Kamčatkos pusiasalyje ir 
paskui virš Sachalino salos, kad per dvi su puse valandos 
tarybiniai kariniai orlaiviai su susitartais tarptautiniais 
signalais bandė įsakyti korėjiečių orlaiviui nusileisti, bet 
orlaivis neatsakė į jokius signalus, skrido be nakties 
šviesų, tiksliai skrido kaip tik virš tarybinių karinių 
įrengimų punktų . . .

TSRS sako, kad jos oro gynyba, jos lakūnai, negalėjo 
prieiti prie kitos išvados: jie įsitikino, kad korėjiečių 
^rlaivis atlieka specialinę šnipinėjimo ir provokacijos 
misiją, kad jis nėra paprastas keleivinis orlaivis, nežiūrint 
kokie ant jo užrašai, ir kad jo negalima toleruoti.

Maskvoje Tarybų Sąjungos generalinio štabo viršininkas 
maršalas N. V. Ogarkovas spaudos konferencijoje išdėstė 
faktus, kaip juos supranta TSRS. Washingtone prezidentas 
Reaganas ir kiti administracijos nariai nenustoja kartoti, 
kad tai bus “žmogžudystė ore”, ir jie kelia visokias 
sankcijas prieš TSRS. Bet ką besakytų administracija, 
Amerikos žmonės vis labiau susipranta, kad dalykai ne 
tokie paprasti. Kaip tos abejonės vis labiau ryškėja JAV 
žmonių galiojime, mes galime pamatyti iš straipsnio, kuris 
rugpjūčio 10 tilpo New York “Times” pirmame puslapyje. 
Ten paduotos dvi “versijos” apie tą tragediją — iš TSRS 
pusės ir iš JAV. Atsiminkime, kad tos versijos paduotos, 
kaip jas supranta “Times”, o ne iš originalių pareiškimų. 
Visgi, “Times” bandė laikytis bent daug daugiau bešališku
mo, negu laikosi Reagano administracija. Mes cituojame —

TARYBINĖ VERSIJA v
Pietų Korėjos sprausminis lėktuvas tiksliai įskrido į 

TSRS orą plotą ir tęsė savo skrydį “po amerikiečių 
kontroliuojamų elektrinių įtaisų ir skridimo kontrolės 
sistemomis”.

AMERIKOS VERSIJA
(JAV) pareigūnai patvirtino, kad 747 (lėktuvas) įskrido į 

> tarybinį oro plotą, bet jie nedarė spėliojimų dėl priežasčių. 
Prezidentas Reaganas savo pirmadienio kalboje sakė, kad 
“niekas niekad nežinos, ar lėktuvo kompiuteriai blogai 
funkcionavo”.

TARYBINĖ VERSIJA
747 lėktuvas vykdė šnipinėjimo misiją JAV naudai, nes 

skrido kaip tik virš svarbiųjų karinių instaliacijų.
AMERIKOS VERSIJA
Amerikiečiai paneigia, kad* lėktuvas buvo įsivėlęs į 

žvalgybinę misiją. “TSRS tam neturi įrodymų,” teigia 
JAV.' •

TARYBINĖ VERSIJA
Oro kontrolieriai (JAV, Japonijos, Korėjos. Red.) nedavė 

aliarmo, kuomet pasidarė aišku, kad lėktuvas skrenda 
klaidinga linija.

AMERIKOS VERSIJA
Japonijos ir Korėjos šaltiniai dar nepridavė duomenų 

apie jų oro kontrolierių atsiliepimą į lėktuvo padėtį.

SPAUDOS KURIOZAI
1975-ais metais kažkokia 

leidykla “Maltese Cross 
Press” Wilkes-Barre mieste
lyje Pennsylvanijoje išleįdo 
knygą “Samogitia”, kas reiš
kia — “Žemaitija”. Knygos 
autorius yra kažkoks Charles 
Louis Thourot Pichel (nesu- 
maištyi su kitu autorium, 
Chicagoje gyvenančiu 
Charles P. Kai!) Kas tas 
Pichel ir kokia tai knyga apie 
Žemaitiją?

“Draugo” bendradarbis m. 
dr. spėja, kad tas prašmat
naus prancūziško pasivadini- 
mo “Louis Thourot Pichel” 
faktinai yra Kazys Pikelis, 
lietuvių imigrantų sūnus, ku
ris per ilgus metus buvo 
viekas Wilkes-Barre polici
ninkų, nors dabar jis jau 
pasitraukė pensijon. Tai tas 
lietuvis policininkas tapo 
autorium ir parašė neva isto
riją apie Žemaitiją. “Neva 
istorija” yra švelnus išsireiš
kimas, nes Pichelio knyga 
yra tikrai stebėtina. Anot 
autoriaus Žemaitija yra kaip 
ir atskira karalija. Dargi iki 
šios dienos egzistuoja kokia 
tai “Saulės dinastija”, kuri 
yra seniausia pasaulyje, kilu
si tiesiai iš biblinio Nojaus 
sūnaus Jafeto. Yra dar iki 
šios dienos kokie tai “Žemai
tijos seniūnai”, kurie saugo 
kažkur “žemaičių lobį”, o to 
lobio dalimi yra kažkoks sim
boliškas žemaičių auksinis 
kalavijas . . .

Žemaičių seniūnai, sako 
autorius, niekad nenustojo 
kovoti už nepriklausomą ar
ba bent autonominę Žemaiti
ją. Taip, pavyzdžiui, tie se
niūnai laikė posėdį 1932-ais 
metais ir reikalavo iš Smeto
nos valdžios, kad Žemaitijai 
būtų suteiktos savivaldos 
teisės. Žemaičiai separatistai 
net siūlė Lietuvos respubli
kai atiduoti jai “žemaičių 
lobį” (įskaitant kalaviją!), jei
gu tik būtų pripažinta savi
valda. Beje, tikėkite ar ne, 

’tas slaptas žemaičių seniūnų 
posėdis įvyko . . . viename 
ūkyje Connecticut valstijoje,

Taigi, kaip mes matome tik iš tų trijų paduotų punktų, 
net remiantis tuom, ką sako JAV pusė, negalima kaltinti 
Tarybų Sąjungos, kad šiaip sau šaltai pašovė didelį 
keleivinį orlaivį. .

Abi pusi sutinka, kad per dvi su puse valandos tarybiniai 
kariniai lėktuvai “sekė” ore Korėjos lėktuvą. Ką tas reiškia 
“sekė”? Argi galima įsivaizduoti, kad korėjiečių orlaiviui 
skrendant per Kamčatką ir Sachaliną tarybiniai kovos 
lėktuvai skrido šalia nieko nedarydami lyg kokioje garbės 
sargyboje? Juk ir vaikas supras, kad jie bandė korėjiečių 
įsiveržėlį. ore priversti nusileisti. Bet orlaivis neatsakė. 
Juk, jeigu jis buvo tik “paklydęs” ir radosi pavojuje, jis 
būtų atsakęs, bent būtų signalavęs oro kontrolieriams 
Japonijoje ir Korėjoje, prašydamas patarimo, pagalbos ar 
ko nors. Bet jis tylėjo ir skrido toliau per TSRS teritoriją— 
jeigu kaip nebūtų buvę, kodėl slepiama, ką tas orlaivis 
signalavo?

Ir dar kitas dalykas: tie amerikiečiai, kurie atydžiai 
klausosi žinių, atsimena, kad pirmieji pranešimai apie 
korėjiečių 747 sakė, kad jis buvo priverstas nusileisti 
Sachaline ir, kad keleiviai ir įgula, įskaitant Kongreso narį 
MacDonald, randasi TSRS pareigūnų žinioje. Žinios 
pabaigoje buvo pažymėta, kad jos šaltinis yra “prie ČIA 
artimi”. Milijonai amerikiečių klausėsi tos žinios per 
televiziją.

Reikėtų paklausti: iš kur tie šaltiniai taip anksti žinojo, 
kad orlaivis buvo priverstas nusileisti Sachaline? Gal toks 
buvo planas, kad taip įvyks—ir tai tokia bus provokacija?

Vienaip ar kitaip, Amerikos žmonės tiesos ir padorumo

Kaip dabar atrodo Kauno 
zoologijos sodas, kitaip sa
kant, žvėrynas? Birutė Dro- 
bavičiūtė:

1938 metais profesoriaus 
Tado Ivanausko iniciatyva 
Kaune, gražiame A. Micke
vičiaus slėnyje, buvo surink
ti keturiasdešimties rūšių 
eksponatai. Pradėjo veikti 
pirmoji nedidelė, neįvairi 
Lietuvos faunos ekspozicija. 
Ši vieta pavadinta zoologijos 
sodu. Bet jam nebuvo lemta 
augti ir plėstis. Antrasis 
pasaulinis karas sustabdė 
zoologijos sodo darbą. Buvo 
sunaikinti įdomiausi ekspo
natai, o sodais paverstas pa
silinksminimų vieta.

1950 metais pradėta for
muoti nauja ekspozicija, o 
1955 metais pirmą kartą Lie
tuvą aplankė bengališkoji 
tigrė ir liūtų porelė. Po 
trejeto metų čia jau gyveno 
baltosios ir Himalajų meš
kos. 1958 metais sodas 
perorganizuotas į respubliki
nės reikšmės Kauno zoologi
jos sodą.

Kasmet įvairūs gyvūnai at
siveda jauniklių. Tik ar visi 
mažyliai sugeba aklimatizuo
tis ne po savo gimtinės 
saule? Deja, ne visi.į Apie 
trečdalis sodo naujagimių 
neišlieka. O gimusieji sode 
ne visi čia ir pasilieka: dalis 

sumetimais turėtų žiūrėti į šaltus faktus, o neleisti 
demagogams kiršinti juos prieš TSRS.

Ši orlaivio nelaimė yta tragedija ne tik viena prasme. 
Mes ne tik apgailestaujame, kad buvo pakirstos žmonių 
gyvastys, — mes taipgi apgailestaujame, kad šis incidentas 
naudojamas, tikslu sabotuoti taikos reikalą, nusiginklavimo 
reikalą, žmonių ir tautų taikingo sugyvenimo reikalą.

Amerikoje! Connecticut ne 
vienintelė tolima nuo Žemai
tijos vieta, kuri įvelta į tą 
pasaką: nepražiūrėtas ir Pa
ryžius. Esą, 1819-ais metais 
Žemaitijos sosto įpėdinis 
“kronprincas Romualdas Bla
zes” buvo prisaikdintas Pa
ryžiuje, kur gyveno nemen
kas skaičius nuo caro pabė
gusių žemaičių seniūnų ...

Beje, kas atsitiko, kai Že
maitijos seniūnai pareikalavo 
iš Smetonos' autonomijos? 
Ogi, jis tik pasijuokė, ir 
pareiškė, kad jeigu yra koks 
nors “žemaičių lobis”, jis 
priklauso Lietuvos respubli
kos iždui. Žemaitijos seniū
nai taip įniršo, kad jie, anot 
Pichelio, “prisiekė kerštą”.

Ar kerštas buvo išpildy
tas? Pichel aiškiai į tą neat
sako, bet jis duoda suprasti, 
kad jis žino gilų, sekretą. Jis 
pasakoja, kad kai Smetona 
pabėgo iš Liętuvos ir paskui 
atvyko į JAV, “1944-ais me
tais Chicagoje jį užklupo mir
tis, kad įtartinomis aplinky
bėmis jo miegamajame kilo 
gaisras. Kitur kai kuriuos 
buvusius jo vyriausybės na
rius ištiko mirtis nemažiau 
įtartinomis aplinkybė
mis ...”

“Draugo” bendradarbis m. 
dr. Pašventė net du straips
niu Pichelio knygai. Jis lyg 
sako, kad jam neaišku, ar 
“Samogitia” puslapiuose yra 
kokius nors istorinės tiesos. 
Susirusinęs jis sako:

“Klausimas gena klausi- _ — ” mą.
Iš tikro? Mums atrodo, kad 

čia klausimo nėra: Charles 
Louis Thourot Pichel gerai 
sunaudoja savo laisvas die
nias pasitraukęs į pensiją — 
jis turi, (lakią vaizduotę ir 
sukūrė gan/humoristinę kny
gą. Tuo atžvilgiu jis žymiai 
pralenkia savo kolegą Chica
goje, Charles P. Kai, kurio 
vaizduotė daug skurdesnė: 
tas vis, rašo ir rašo apie 
baimę, kad ^“juodasis meras” 
uždarys lietuviškas įstai
gas .. .

jų parduodama mėgėjams, 
kitiems zoologijos sodams.

Nelengva zoologijos “sodi
nuko” dalia. Hieninis šuo 
labai norėtų sugrįžti į Sacha
rą, o poliarinis vilkas — į 
gūdžiąją Aliaskos tundrą. 
Ten — jų namai. Todėl taip 
nenoriai jie dauginasi (iš 
1000 pasaulio zoologijos sodų 
tik 55 susilaukė hieninio šuns 
palikuonių). Sunkiai veisiasi 
ir gepardai. Tačiau Kauno 
zoologijos sodui pasisekė. 
Prieš pat 1983 metus Kauną 
pasveikino gępardukas. Kiek 
vėliau pasaulį išvydo jagua
ras, po to — Bengalijos ka
čiukas.

Visi žvėrys su savo charak
teriu. Pikti ir, viskam prie
šiški leopardai, jaguarai. Jie 
nemėgsta net savo prižiūrė
tojų: su pasauliu bendrauja 
tik per geležinę sienelę. Šių 
gyvūnų prijaukinimas reika
lauja daug pastangų, laiko ir 
noro. Ne tokios priešiškos 
yra beždžionės, elniai. Drau
giški yra paukščiai ir žuvys. 
Beje, dabar Kauno zoologijos 
sode yra apie 100 rūšių žuvų 
ir apie 120 rūšių paukščių. 
Čia galima pasigrožėti gra
žiąja Indijos žąsimi ir rožiniu 
pelikanu, kurie jau įrašyti į 
Raudonąją knygą.

Kasmet zoologijos sodą ap
lanko apie, pusė milijono

melžėjų konkurso nugalėtojos po priėmimo Lietuvos KPNuotraukoje: Sąjunginio 
Centro Komitete.

‘ Su puikia pergale iš sąjun
ginių mechanizuoto melžimo 
varžybų Tūlos srityje (Rusi
jos Federacija) sugrįžo Tary
bų Lietuvos atstovės. Ko
mandinėje įskaitoje jos iško
vojo pirmąją vietą. Tuokia 
graži pergalė pasiekta pirmą 
kartą. Komanda apdovanota 
TSRS žemės ūkio ministeri
jos prizu ir pirmojo laipsnio 
diplomu.

Absoliučiai geriausios ša
lies melžėjos vardą iškovojo 
Jolanta Olberkienė, dirbanti 
Lietuvos veterinarijos aka
demijos mokomajame bandy
mų ūkyje. Prizines vietas 
užėmė Šiaulių rajono kolūkio 
“Pirmyn” melžėja Leontina 
Bakanauskienė, Šakių rajono 
“Taikos” kolūkio atstovė Ge
novaitė Krapavickienė įr Da
lia Litvaitienė iš Kapsuko 
rajono “Pavasario” kolūkio. 
Taškus kpmandai taip pat 
pelnė Šiaulių rajono “Energi
jos” kolūkio operatorė Nijolė 
Beleckienė.

Sutinkamai su varžybų 
nuostatais J. Olberkienei ir 
G. Krapavickienei suteikta 
mechanizuoto melžimo in- 

žmonių. Bet ar visi lankyto
jai šiame gyvūnijos pasauly
je moka protingai elgtis? 
Sodo darbuotojams kelia rū
pesčių, kad jie būna per 
daug dosnūs — šeria gyvū
nus atsineštu maistu ir 
per tai juos susangdina. O 
kartais būna ir taip: tėveliai, 
be galo mylintys savo atža
las, jiems viską, kas įmano
ma ir kas ne . . .

Gyvūnas —- ne žmogus, jis 
negali norimu momentu po
zuoti. Ir nereikia stengtis, 
kad necivilizuotas padaras 
atliktų “civilizuotą” funkciją. 
Reikėtų suprasti jį tokį, koks 
jis yra, platesnės informaci
jos paprašyti iš ekskursijų 
vadovo.

Sode, kuriam dabar vado
vauja A. Andriuškevičius, 
gyvena atstovai iš visų že
mynų. Tai labai reikšminga.

Zoologijos sodo veterinari
niame sektoriuje dirba vyr. 
veterinarijos gydytoja A. 
Puodžiūnienė, veterinarijos 
gydytojas V. Masiulis. Jų 
budri akis pastebi kiekvieną 
gyvūno “nusiskundimą”. 
Darbuotojai rūpinasi, kad vi
sad šviežias būtų jų maistas. 
Jį gauna iš įvairių kolūkių, 
tarybinių ūkių, taip pat iš 
vietinio vivariumo. Įvairiems 
gyvūnams reikalingas įvai
rus maistas.

Kokia gi Kauno zoologijos 
sodo gyvūnijos įvairovė? 
Eksponuojami visų klasių at
stovai, priklausantys njaž- 
daug 120 rūšių. z

Sodas palaiko draugiškus 
ryšius su daugeliu šalies ir 
užsienio zoologijos sodų. Lie
tuvos cirko žvėrių dresi
ruotojai 'visiškai patenkinti 
Kauno auklėtiniais. 

struktorių kvalifikacija. Vi
sos prizines vietas užėmusios 
melžėjos apdovanotos TSRS 
Liaudies ūkio pasiekimų pa
rodos medaliais.

Šauniosioms melžėjos iškil
mingai buvo pagerbtos Lie
tuvos KP Centro Komitete. 
Nuoširdžiai ir šiltai jas pa
sveikino Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmasis sekreto- 
riųs_Petras Griškevičius. Bu- 
yo pareikšta nuomonė, kad į 
geriausias melžėjas lygiuosis 
visi Lietuvos gyvulininkys
tės darbuotojai, kad jų pa
vyzdys skatins siekti dar ge
resnių. rezultatų, patrauks 
jaunimą<rinktis šią profesiją.
Pelnė Sąjungines premijas
Kalniečiai — tarsi miestas 

Kauno mieste. Gerai supla
nuoti jo mikrorajonai, pato
giai išdėstyti gyventojų ap
tarnavimo centrai, poilsio zo
nos, išradingai panaudotas 
vietovės reljefas. Nors Kal
niečių kūrėjai — architektai, 
projektuotojai, statybininkai 
naudojo vien tipinius stam
biaplokščių gyvenamųjų na
mų bei visuomeninių pastatų 
projektus, jiems pavyko su
kurti^ savitą ir išraiškingą 
architektūrinį vaizdą, suteik
ti kuo daugiau patogumų 
gyventojams. Didelei grupei 
darbuotojų, projektavusių ir 
stačiusių Kalniečių gyvena
mąjį rajoną, paskirta šių 
metų TSRS Ministrų Tary
bos premija.• • •

Ištisus metus iš Vilniaus 
šiltnamių kombinato į /Tary
bų Lietuvos sostinės parduo
tuves keliauja pomidorai, 
agurkai ir kitos daržovės bei 
žalumynai. Kasmet plantaci
jose po stogu jų užauginama 
per 5 tūkstančius tonų. Kom
binate išaugiriama-taip pat 
daug gėlių.

Žymiai padidinti “žaliųjų 
vitaminų” produkciją pasta
raisiais metais leido naujai 
pastatyti šiltnamiai, kurie 
užima daugiau kaip 20 hekta
rų. Čia dirvos įdirbamos, 
laistomos, tręšiamos mecha
nizuotai. Taip pat įrengtos 
tobulesnės šildymo ir kitos 
daržovių auginimo sistemos. 
Daržovių augintojams suda
rytos geros darbo ir poilsio 
sąlygos.

Už naujų šiltnamių supro
jektavimą, statybą Žemės 
ūkio statybos projektavimo 
instituto, “Vilniaus statybos” 
tresto ir Vilniaus šiltnamių 
kombinato kolektyvai apdo
vanoti TSRS Ministrų Tary
bos premija.

Lietuvos pedagogų 
patirtis

Daugiau kaip trisdešimt 
metų Šilutės pirmojoje vidu
rinėje mokykloje matemati
ką dėsto Adolfina ir Juozas 
Baniai. Ne vienas auklėtinis 
šiltu žodžiu mini savo peda
gogus, gerai paruošusius 
tiksliųjų mokslų studijoms 

aukštojoje mokykloje. Prieš 
kelerius metus ’ į tą pačią 
mokyklą dirbti matematikos 
mokytojomis sugrįžo buvu
sios jų auklėtinės Vitalija 
Jurienė ir Tatjana Mikalaus
kienė.

Su Šilutės mokytojų patir
timi ruošiant jaunimą peda
gogo profesijai, teikiant 
jiems paramą pirmaisiais 
darbo metais susipažino 
TSRS liaudies ūkio pasieki
mų parodos lankytojai Mask
voje. Liaudies švietimo pa
viljone buvo surengta paro
da, atskleidžianti geriausią 
broliškų respublikų darbo .su 
jaunaisiais mokytojais patir
tį. Tarybų Lietuvos ekspona
tai pasakojo apie jaunų kad
rų ugdymą mokyklos^ kolek
tyve, rajone, visoje respubli
koje. Susidomėjimo susilau
kė V arenos rajono Liaudies 
švietimo skyriaus patyrimas 
orientuojant vyresniųjų kla
sių moksleivius į pedagogi
nes profesijas. Dar neseniai į 
šį rajoną sugrįždavo nedaug 
jaunimo, o štai praėjusiais 
metais visi atvykusieji dirbti 
jaunieji mokytojai — buvę 
rajono vidurinių mokyklų 
abiturientai.

Rinkinėlį sudarė
V. Petkevičienė

PSICHIATRAI
TIRIA STRESĄ

Paryžiuje įkurtas kovos su 
stresu ir nuovargiu centras. 
Stresas nė vieno neaplenkia. 
Darbe, namuose, bendraujant 
su kitais žmonėmis beveik 
kiekvienas žmogus nuolat pa
tiria įvairias perkrovas, ku
rios silpnina jo organizmą ir 
sudaro palankias sąlygas li
goms, tarp jų ir sunkioms. 
Nemiga, galvos skausmas, 
nuovargis — labiausiai papli
tę streso požymiai. Kai kada, 
sutrikdydamas organizmo 
biologinę pusiausvyrą, jis su
kelia ir kitokių neigiamų pa
sekmių.

Negalima sakyti, kad medi
cina neturi priemonių nuo šios 
negerovės; Esant reikalui, ski
riami raminamieji ir migdo
mieji vaistai, nors ir esa
ma rizikos priprasti prie vais
tų. Plačiai taikoma ir psicho
terapija.

Centro specialistai remiasi 
tuo, kad raumenų ir nervų sis
temos susijusios ir veikia 
viena kitą. Streso būklėje 
žmogaus raumenys būna per
tempti kaip ir smegenys. To
dėl, norint sumažinti nervų 
sistemos įtampą, reikia atpa
laiduoti raumenis. Tik tada 
smegenų ląstelės pailsi.

Naujasis centras stengiasi 
išaiškinti ir streso priežastį, 
kuri ne visada būna aiški. 
Šiam reikalui sukurtas prie
taisas, teikiantis informaciją 
apie žmogaus būklę. Trys ant 
galvos uždėti elektrodai siun
čia impulsus į aparatą, kuris 
keičia juos dvigubu signalu 
— šviesos ir garso. Taip nu
statoma, kokios mintys ir 
asociacijos sukelia neigiamas 
emocijas. Centre parengta 
metodika galima nustatyti 
streso dydį. Pacientas gali 
sėkti gydymą, lygindamas sa
vijautą su prietaiso parody
mais.
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M. K. Čiurlionio muziejus Druskininkuose**—čia jis gyveno.
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ČIURLIONIO MUZIEJUS IR JO VADOVAS A. NEDZELSKIS Draugystės adresai

Čiurlionio skulptūra prie jo muziejaus.

Prof. V. K. Jonynas ir M. K. Čiurlionio muziejaus dir. A. 
Nedzelskis Druskininkuose.

VYT. ALSEIKA 
Mūsų bendradarbis Vilniuje

Kas tik nuvyksta į gražųjį 
Lietuvos kurortą Druskinin
kus prie Nemuno, negali 
neapsilankyti M. K. Čiurlio
nio nameliuose, kur kruopš
čiai saugojamas didžiojo me
nininko atminimas, kur gali
ma pamatyti jo paveikslų, 
visą jo bei jo šeimos gyventą 
aplinką ir pianiną, kuriuo 
skambino ir jis ir visos jo 
seserys bei broliai. Jau keli 
metai Čiurlionio muziejų 
tvarko direktorius-dailinin- 
kas Adalbertas Nedželskis. 
Pirmą kartą su juo kalbėjau
si 1978 m., o antrą — nese
niai. Su juo visuomet įdomu 
pasikalbėti, juo labiau, kad 
jis jau ne pirmi metai — 
svarbus žmogus Druskinin
kuose.
70,000 lankytojų per metus
Adalbertas Nedzelskis pir

miausia nurodė, kad Čiurlio
nio muziejų per metus ap
lanko tūkstančiai — ir iš 
Lietuvos, ir iš kitų šalių, 
kaip Amerikos, net Japoni
jos. 1982 metais tų lankytojų 
buvo 70,000, o šiais metais 
jau galės siekti dar daugiau. 
Juk prieš 10 metų tų lanky
tojų buvo vos 30,000. “Kaip 
matote—jis sako — lankytojų 
skaičius sparčiai auga”. Per 
1982 metus muziejų aplankė 
daugiau kaip 2,000 ekskursi
jų ir jos buyo iš viso pasau
lio. Labai populiarus tapo 
vadinamas “Čiurlionio ke
lias”, kai ekskursantai vežio
jami po visas tas vietas 
mieste ir už jo, kur Čiurlio
nis buvojo, gyveno, kūrė. 
Labai didelį susidomėjimą 
kelia tie liaudies menininkų 
sukurti lietuviški stulpai — 
žinau, kiek daug Amerikos 
lietuvių turistų šią ir kitomis 
vasaromis gėrėjosi tais stul
pais.

Pakely, važiuojant į Drus
kininkus, numatoma, kad 
svečiams, turistams bus vis 
daugiau ir daugiau įvairių 
atrakcijų, įdomybių.

Turistai turės vis daugiau 
patogumų ir tai jau buvo 
pastebėta šią vasarą, kai tiek 
daug atsilankė Amerikos tu
ristų. Atvykęs į Druskinin
kus čia ilsėjosi svečias iš 
New Yorko dailininkas Ka
zys Žoromskis, kurio kūrinių 
paroda daug savaičių vyko 
Vilniaus Dailės muziejuje ir 
sukėlė didelį vilniečių susido
mėjimą. Įdomu tai, kad 
Druskininkus ir jo Čiurlionio 
muziejų aplanko daug žmo
nių iš gretimos Gudijos ir jie 
sužino, kad lietuvių tauta 
turėjo tokio masto dailininką 
ir muziką, kaip Čiurlionį.

Dailės dienos, 
dailės mokykla

Muziejaus direktorius man 
papasakojo apie naujovę. Pa
sirodo, dabar kas dveji metai 
bus rengiamos “Čiurlionio 
dienos” — susirinks dailinin
kai, jie bendraus su miesto 
visuomene, jie sukurs naujus 
kūrinius, parodys parodo
se. — Vėliau jie padovanos 
tuos kūrinius ir taip atsiras 
busimasis Dailės muziejus 
Druskininkuose. Jau veikia 
čia dailininkų sekcija, dau
giau 10 žmonių. Juk verta 
priminti, kad mieste veikia 
Dailės mokykla, kurioje mo
kosi apie 80 vaikų. 1982 m. 
du auklėtiniai įstojo į Dailės 
institutą Vilniuje, dar du į 
technikumus. Tai jau nema
žas pasiekimas — teigia Ne
dzelskis. Jau žinome, kad ne 
taip seniai mirė paskutinioji 
M. K. Čiurlionio sesuo Vale
rija Karužienė, o jos nuopel
nai tam muziejui — labai 
dideli.

Muziejaus vedėjas dar pri
minė, kad toji Čiurlionio at- 
minčiai skirta, pasakyčiau, 
šventovė, tie du paprasti na
meliai ir trečias naujai pasta-

Stulpas prie kelio.

M. K. Čiurlionio paminklas. Skulp. V. Vildžiūnas

tytas lankytojams namas, 
buvo įkurta 1963 metais — 
abu pirmieji nameliai savo 
laiku priklausė Čiurlionio šei
mai. Kiek daug buvo darbo, 
kai reikėjo surankioti visus 
eksponatus, paveikslus, raš
tus, eskizus, fotografi
jas .... Ir čia daug ir 
begaliniai nuoširdžiai prisi
dėjo jau mirusi V. Karužie- 
nė-Ciurlionytė, sulaukusi ne
toli 88 m. amžiaus.

Nereikia pamiršti gražios 
tradicijoj — jos, muzikinio 
pobūdžio, yra dvi. Tai vasa
romis rengiami piano koncer
tai. Suvažiuoja patys geriau
si pianistai iš Vilniaus, skam
bina namelyje prie atviro 
lango, o publika klausosi sė
dėdama darželyje. Kita tra
dicija, tai “Muzikos ruduo”, 
kai kas metai suvažiuoja iš 
sostinės žymūs lietuviai mu
zikai, įvyksta iškilmės prie 
Čiurlionio gražaus paminklo, 
susirienka minia žmonių, sa
komos kalbos, pilna lietuvai
čių su tautiniais kostiumais. 
Būna koncertai prie pamink
lo, po to įvairiose sanatorijų 
salėse. Vėliau visa grupė 
labai žinomų muzikų išsivaži
nėja po miestelius, Suvalki
joje ar Aukštaitjoje, Žemai
tijoje ir būna svarbūs susiti
kimai su žemdirbiais, su vi
sais muzikos mylėtojais, su
rengiama daug puikių kon
certų.

A, Nedzelskis—Jubiliatas
Sužinojau, kad šio mažo, 

bet reikšmingo muziejaus di
rektoriui dailininkui A. Ne- 
dzelskiui sueina šiais metais, 
rugsėjo 21 dien^, 50 metų. 
Aišku, kad daug kas jį nuo
širdžiai sveikins. Dar prieš 6 
metus mačiau jo kūrinių pa
rodą “Nemuno” sanatorijos 
salėje, buvo jo parodos ir 
geriausioje “Lietuvos” sana
torijoje ir kitur. Prieš 6 
metus jisi man pasakojo, kad 
dirba tik laisvalaikiu, kad va
sarą dirba tik su akvarele, 
žinojau, kad jis jau tada pro
pagavo Čiurlionio kūrybą, 

skaitė paskaitas. Dabar jis, 
visai logiškai, jau veda mu
ziejų. Jo gimimo artėjančios 
sukakties proga paprašiau 
papasakoti kiek apie save ir 
sužinojau štai ką:

Jis gimęs 1933 m. rugsėjo 
21 d. Rietave, Žemaitijoje. 
Su akvarele pradėjo darbą 
dar 1963 metais. Jis yra 
baigęs Telšių Taikomosios 
dailės mokyklą, dirbo medžio 
apdirbimo skyriuje. Baigęs 
Vilniaus Dailės institutą, me
no istorijos fakultetą. Nuo 
1963 m. jau įsikūrė Druski
ninkuose, taigi čia ir kitas 20 
metų jubiliejus:

Jis dirbo miesto Dailės 
mokykloje, kur vedė medžio 
apdirbimo būrelį (ruošiami 
ten įvairūs suvenyrai iš me
džio). Tai štai ir atsirado 
meilė medžio kūrybai, bet 
pagrindiniai darbai lieka — 
akvarelė. Tai žmogus, visa 
savo siela suaugės su Drus
kininkais, o patį Čiurlionį jis 
gerbia nepaprastai (kaip ir 
visa Lietuva). Taigi dabajr 
suteikime jam keletą žodžių:\

“Patinka man Čiurlionis, jo 
asmenybės turtingumas, dia
pazono platumas . . . Žinau, 
kad meno tyrinėtoju nebū
siu, nors ir studijavau meno 
istoriją, o visas jėgas skirsiu 
Čiurlionio populiarinimui. Jį 
turi daugiau pažinti mūsų 
jaunimas! Jis turi prisiminti 
Čiurlionio žodžius, kurie bu
vo tokie: “Aš noriu, kad bū
tum žmogus, kuris siekia 
grožio”.

Na, laikas bėga, vis ruošia
mos naujos A. Nedželskio 
parodos, mokykloje jis dėsto 
meno istoriją, o jo du vaikai 
mokosi. Jis pasakė: “Nėra 
kuo pasidžiaugti”. Visai ne, 
jis nudirbo nemažai, jis ver
tinamas, o labiausia reikia 
pasidžiaugti, kad A. Ne
dzelskis vadovauja tam svar
biam meno židiniui, tuose 
gražiuose, jaukiuose Lietu
vos žmonių ir tūkstančių 
turistų pamėgtuose Druski
ninkuose.

Tarybų Sąjunga nuolat 
plečia ekonominius ir moksli
nius techninius bendradar
biavimo ryšius su socialisti
nės sandraugos šalimis. Sia
me bendradarbiavime, atve- 
riančįame plačias galimybes 
keistis gamybos patyrimu, 
vertingiausiais įrengimais, 
mokslo ir technikos naujovė
mis, aktyviai dalyvauja ir 
Tarybų Lietuva.

Apsilankykime Panevėžio 
“Ekrano” gamykloje. Jos di
rektoriaus Vaclovo Morkūno 
kabinete galima pamatyti te
levizoriaus kineskopą, ant 
kurio užrašytas skaičius 
“1,000,000”. Tai milijonasis 
ekranas, pagamintas ekspor
tui. Pagal tradiciją “jubilieji
nė” kineskopų siunta išsiųsta 
draugams iš Vokietijos De
mokratinės Respublikos — 
Berlyno “Fernzeelktronik” 
televizorių gamyklos kolek
tyvui. Daugiau kaip dešimtį 
metų bendradarbiauja šios 
įmonės, gaminančios pasauli
nio lygio produkciją. VDR 
inžinieriai, pavyzdžiui, padė
jo pritaikyti “Ekrane” ekono
mišką kineskopų transporta
vimo sistemą, aparatūrą 
automatizuotai kineskopų 
kokybės kontrolei. Savo 
ruožtu Lietuvos specialistai 
konsultuoja kolegas, kaip 
plačiau įjungti į pagalbinius 
darbus robotus — automa
tus: šioje srityje ekraniečiai 
pirmauja visoje Tarybų Są
jungoje.

Geros patirties mokykla 
socialistinės Kubos specialis
tams tapo “Akmencemento” 
gamybinis susivienijimas. Si 
įmonė, kurios kasmetinės 
produkcijos pakaktų pastaty
ti vos ne milijoniniam mies
tui, dabar plačiai žinoma ir 
Laisvės saloje — čia kelia 
savo kvalifikaciją jau kelinta 
kubiečių cemento gamintojų 
grupė. “Mes daug ko išmoko
me iš Tarybų Lietuvos spe
cialistų. Įgytas žinias ir pa
tirtį panaudosime savo Tėvy
nėje, įgyvendinančioje plačią 
miestų ir kaimų statybos 
programą” — tokiais žodžiais 

Čia jis dirbo.

Klausos: Čiurlionio kūrinių prie jo muziejaus Druskinin
kuose.

kino viena iš Kubos specia
listų grupių.

O dabar užsukime j Pane
vėžio rajono TSRS 60-mečio 
kolūkį, kur dirbį garsus bri
gadininkas, šių tpetų Lietu
vos TSR Valstybinės premi
jos laureatas Vytautas Kulai- 
tis. Jo brigada, kaip papras
tai, augina didelius cukrinių 
runkelių plotus. Ir žemės 
tam tinkamos/ ir cukraus 
fabrikas nebetoli — Panevė
žyje, tik štai su darbo jėga 
būdavo problema . . .

— Reikalai pasitaisė, — 
patenkintas pastebi brigadi
ninkas, — kai iš Čekoslova
kijos gavome cukrinių runke- 
lių retinimo mašiną, kuri nuo 
sunkaus ir varginančio darbo 
pavadavo apie keturiasde
šimt laukininkystės darbinin
kų. Labai gerai veikia ir 
cukrinių runkelių kasimo 
kombainai, kuriais šiemet 
nuimsime visą saldžiųjų šak
nų derlių.,

Beje, susipažinti su naujos 
technikos efektyviu naudoji-r 
mu kolūkio specialistams ne
reikėjo važiuoti į Čekoslova
kiją. Našiai dirbti ir prižiū
rėti mašinas mechanizatoriai 
išmoko Vilniuje, čia veikian
čiame CekoslovakijosMjužsie- 
nio prekybos susivienijimo 
centre. I Į

Trumpame pasakojime neį
manoma nors kiek plačiau 
supažindinti su ryšiais, kurie 
sieja Tarybų Lietuvos ir so
cialistinių šalių specialistus ir 
gamybininkus. Tik norėtume 
pažymėti, kad savo produk
ciją į socialistines šalis siun
čia daugiau kaip šimtas res
publikos pramonės įmonių ir 
susivienijimų, kad už dešim
tis milijonų rublių iš šių šalių 
kasmet įsivežame mums rei
kalingų mašinų ir įrengimų. 
Labai vaisingas ir mokslinin
kų kūrybinis bendradarbiavi
mas, leidžiantis nespręsti 
vienų ir tų pačių problemų, 
plačiai naudoti kolegų pasie
kimais. Visa tai tarnauja 
draugystei ir pažangai.

Romualdas Cėsna
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^Kultūros Atgarsiai Rokiškyje, kai atidarė Pažaislis: renesansas ir atradimai
Latvijos Mokslų akademi- 

josjeidykla “Zinatne” Rygo
je prieš kokius du metus 

• atspausdino E. Kokarės 
kruopščiai paruoštą knygą 
“Latviešu un lietuviešu sa- 
kamvardu paralėles” (“Lat
vių ir lietuvių patarlių para
lelės”)

Tos paralelės, aišku, įdo
mios. Liaudies posakiai turi 
daug panašumo visame pa
saulyje, bet tokiose dviejose 
artimose tautose jie dažnai 
pasireiškia pilnai bendrose 
šaknyse galvojime ir kalbi
niame styliuje. Pavyzdžiui, 
mūsų “Verkia duona, tingi
nio valgoma”, turi identišką 
latvišką versiją: “Raud mal- 

r ze/slinka ėdama”. Keli kiti 
pavyzdžiai — lietuviškai: 
Diena dieną moko; latviškai: 
Diena dienu maca; lietuviš
kai: “Arklys ir ant keturių 
kojų suklumpa; ^latviškai 
“Žirgs klūp ari ar četram 
kajam; lietuviškai: Devyni 
amatai, dešimtas badas: lat
viškai: Devini amati, dešim
tais bads; lietuviškai: Tur
tingam pats velnias padeda; 
latviškai: Bagaiam pats 
veins palidz.

Si arti 400 puslapių knyga 
šalia konkrečių pavyzdžių tu
ri ir daugybę kitos informa
cijos: Ilgoką įvadą (latvių 
kalboje) išsamią bibliografi
ją, tipų rodyklę (net keturio
se kalbose: latvių, lietuvių, 
rusų ir vokiečių) ir pagrindi
nių žodžių rodyklę abiejose 
kalbose, latvių ir lietuvių. 

^ų Beje, prie kiekvienos patar- 
/ lės pažymėta, kokioje Lietu- 
3- vos arba Latvijos vietovėje ji 

■* užrašyta. Knygoje paduod|a- 
mi ir pavyzdžiai, kurių versi
jos ne taip jau pilnai atitin
ka. Kalbant apie kelio sura
dimą, lietuviai ir latviai visai 
panašiai sako: Moki žodį — 
žinai kelią; Maki vardu, zini 
celu. Bet lietuviai labiau 
mėgsta minėti vietovardžius, 
ir Rokiškyje užrašyta patar
lė: Su liežuviu ir Rygą atla
ši, o latviai tos versijos 
neturi...

W. Sarojanas (William Sa
royan) dabar plačiai nagrinė
jamas Amerikos literatūri
niuose leidiniuose. Sarojanas 
mirė prieš dviejus metus 
turėdamas 72 metus ąmžiaus 
ir jis tada jau buvo skaito
mas šiuolaikiniu klasiku, bet 

, dabar, dar dviems jo kny- 
goms pasirodžius, recenzijos 
ir straipsniai apie jį visur 
mirgėti mirga. Viena tų kny-, 
gų vadinasi “Mano vardas 
Sarojanas” o antroji, tfa- 
skiausiųjų jo raštų rinkinys, 
“Gimimai”.

Sarojanas yra vienas to 
nežymaus skaičiaus JAV ra
šytojų, kurių kelias į mūsų 
šaljes literatūrą ėjo per sve- 
timkalbę spaudą. Amerikoje, 
žinoma, yrą daugybė rašyto
jų, kurie patys emigravo į 
JAV iš kitur arba yra imi
grantų vaikai. Daugelis tų 
rašytojų vienu ar kitu metu 
spausdino savo kūrinius lei
diniuose, kurie surišti su jų 
tautine grupe Amerikoje, 
nors jie rašė anglų kalboje. 
Bet Sarojanas yra tarp tų 
nedaugelio, kurie per ilgą 
laiką beveik išimtinai spaus
dino savo raštus svetimkal-* 
bių spaudos angliškuose sky
riuose.

Gimęs armėnų imigrantų 
šeimoje Bostone, Sarojanas 
pradėjo rašyti dar būdamas' 
visai jaunas ir pagarsėjo tu
rėdamas tik 25 metus am
žiaus. Nuo 1933 m. iki 1954 
m. visi jo eilėraščiai, apsaky
mai, veikalai ir kiti kūriniai 
tilpo armėnų kalbos Bostono 
laikraštyje “Harenik” (“Tė
viškė"), nors angliškame 
skyriuje. Su laiku “Harenik” 
pradėjo • spausdinti atskirą 
anglų kalbos savaitraštį, kurį 
beveik užpildė Sarojanas 
raštais, o dar vėliau savait
raštis pavirto į literatūrinį

žurnalą, Pavadintą “The Ar
menian Review”. Kitas Ame
rikos klasikas, kurio kelias 
visuomt buvo surištas su 
svetimkalbe spauda, .yra 
I. B. Singeris, Nobelio pre
mijos laimėtojas, kuris rašo 
žydų (idiš) kalbojė.

O O O

Viename New Yorko cen
triniame teatre prie Brodvė
jaus dabar vaidinama pjesė 
“Night mother”. Pavadini
mas turi. dvi reikšmes: jį 
galima suprasti kaip “Naktis, 
motina” ir kaip “Labąnakt, 
motin ...” Tema: sena, ma
žo miestelio arba fermos naš
lė ir jos duktė praleidžia 
kartu- vienišos vakarą, — 
duktė pasiryžusi nusižudyti 
ir taip įspėja motiną, o moti
na desperatiškai, atkalbinėji
mu, maldavimu, bando ją 
sulaikyti nuo to galutino 
žingsnio. Veikale tik šios dvi 
asmenybės, dvi aktorės. Fi
nalas: duktė nusižudo.

Pjesės autorė Marsha Nor
man sukūrė scenos veikalą, 
kuris santūrus ir tuo pačiu 
laiku giliai dramatiškas. Ak
torės Kathy Bates (duktė) ir 
Anne Pitoniak (motina) vai
dina savo rolėse gyvenimiš
kai ir pilnai įtikinančiai. Pu
blika, salto kritikai, apleidžia 
salę giliai sukrėsta.

Vienas kritikas pažymėjo, 
kad “labąnakt, motin . .. .” 
g^li tarnauti pavyzdžiu, kaip 
plačioji publika nebijo rimtų 
ir taip vadinamų “prislėgian- 
čių”\ temų. Brodvėjaus teatrų 
vedėjai paprastai vengia to
kios rūšies veikalų, kurie 
atsiduria off-Broadway ma
žuose teatruose. Bet John 
Golden teatras, kuris persta
ta “Labąnakt, motin . . .” 
kas vakaras beveik pilnas, 

o o o

Vienas įdomiausių Lietu
vos kultūrinių leidinių yra 
Kaune leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Nemunas”. Žurna
las save apibūdina kaip “lite
ratūros, meno ir visuomeni
nis-politinis žurnalas jauni
mui”. Jį leidžia Komjaunimo 
Centro komitetas ir Rašytojų 
sąjunga. Bet žurnalas nesto
vi šiaip sau kur nors tarp 
“Pergalės” ir “Jaunimo gre
tų” — “Nemunas” turi savo 
ypatingą veidą, kuris išplau
kia iš jaunatviškos, ieškan
čios tos kartos kultūros.

Beje, kalbant apie teatrą: 
“Nemunas” savo šių metų 
šešto numerio viršelį puošia 
įspūdingu, neformaliu, šešių 
jaunų Klaipėdos dramos 
teatro aktorių — K. Žvink- 
lio, A. Bartašiūno, E. Kau- 
zaitės, K. Macijausko, K. 
Žilinsko ir V. Jakimausko 
grupiniu portretu. Ta grupė 
jaunų aktorių neseniai baigė 
Valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakulteto kursus. 

» Dar trečiame kurse ta ga
bių jaunų žmonių grupelė 
vystė savo estetiką, svajojo 
apie darbą “tikrame teatre”, 
jei jiems ten pavyks pasiek
ti,-ir savo iniciatyva pastatė 
ištraukas iš Beketo “Belau
kiant Godo”.

. Veikalas dabar įtrauktas į 
Klaipėdos teatro repertuarą
ir jame vaidina šie jauni 
aktoriai. . .

“Nemunas” įsteigtas 
1967-ais metais. Tad ne tik 
turtingo tūrinio, bet ir įdo
miai apipavidalintas leidinys 
(tarp kito, jis kvadratinio 
formato, panašus į JAV žur
nalą “Artforum”). Jis turėtų 
būti plačiau žinomas JAV 
lietuvių inteligentijoje, nes 
jis kalba ne vien į jaunus.

R. B.

Skaitykite

ir renkite
aisvę

naują II okyklą
ALGIS JUODUPIS

Po dviejų metų pertraukos 
vėl sukame Rokiškio pusėn. 
Ieva Mizarienė gerai prisi
mena aną viešnagę, kai ro
kiškėnai prie savo rajono 
sienos pasitiko su muzika, 
miežinio alaus puta, braškių 
pintine. Anais, 1981-aisiais, 
metais, minint '‘Laisvės” 
laikraščio 70-metį, į Rokiškį 
buvo atvykę kartu su Ieva 
Mizariene Povilas Venta, lie
tuvis iš Argentinos Juozas 
Baltušis, lydimi “‘Laisvės” bi
čiulių Lietuvoje.

Mes vėl Rokiškyje. Šilta 
saulėta rugsėjo pirmosios 
diena. Rajono vykdomajame 
komitete mus pasitinka ko
miteto pirmininkas Vytautas 
Sketeris. Jis pirmiausia — 
kol dar neprasidėjo mokslo 
metų atidarymo iškilmės, — 
kviečia pavažiuoti iki Pane-
munėlio. Keliolika minučių 
kelio, ir mes stovime prie 
neseniai miestelio kapinėse 
iškilusio paminklinio akmens 
žymiam JAV komunistinio 
judėjimo veikėjui, ilgamečiu! 
“Laisvės” redaktoriui Anta
nui Bimbai. Gražiai prižiūri
mas kapas, į jį veda kryžke
lėje pritvirtinta rodyklė. Ro- 
kiškiečiai pagarbiai saugo sa
vo žemės sūnaus atmini
mą .. .

Ieva Mizarienė Rokiškyje 
pirmąkart lankėsi 4929-ai- 
siais, grįždama iš kelionės po 
Tarybų šalį. Kai Rokiškį pa
matė po pusės šimtmečio, 
savaime suprantama, jo ne
bepažino, — kaimelis buvo 
tapęs nemažu miestu. Jo pir- 
mynžengą liudija ir poros 
praėjusių metų pakitimai, 
kurių liudininkai — nauja po
liklinika, nauja vidurinė mo
kykla. Į jos atidarymą mes ir 
atvykome.

Naujoji mokykla — tai jau 
ketvirta vidurinė Rokišky
je — pastatyta naujame gy- 
venamajamevrajone. Joje ga
lės mokytis 1000 su viršum 
vaikų. Bemaž 800 jaunųjų jos 
šeimininkų, atsisveikinę su 
ankstesne mokykla, kur jau 
sunkokai tilpo, lydimi orkes
tro štai jau atžygiuoja. Juos 
sveikina rajono vadovai, į 
iškilmes atvykęs respublikos 
švietimo ministras, Socialis
tinio darbo didvyris Valenti
nas Spurga.

— Vaikučiai, — krėipda- 
masi į šventės dalyvius sako 
viešnia “Laisvės” redaktorė 
Ieva Mizarienė, — aš pavy
džiu jums šios laimės. Ame-

rikoje labai daug vaikų nega
li siekti mokslo vien todėl, 
kad jie neturtingi ar yra 
spalvotieji, daug jaunų žmo
nių kad ir baigę mokslus, 
negauna darbo. Mylėkite 
Lietuvą, visą socialistinę šalį 
už suteiktą galimybę siekti 
mokslo, už ateitį, kur nėra 
vietos nedarbo grėsmei.

Dūzgia šurmuliu mokykla, 
puslankiu apgulta laimingų 
vaikų, jų tėvelių. Mirga 
linksmi veidai, drabužiai, gė
lės. Gražiausi žiedai — ir 
mielai viešniai iš New Yorko 
Ievai Mizarienei. Ak, kaip 
gražiai švyti ^visų šventės 
dalyvių veidai, laimės nuo
taikai atitaria ir saulė — 
rodos, pačįa žeme ridinėja. 
Apie ją ir vaikučių daina “Te 
visad šviečia saulė ...” Te 
visad būna taika, kaip ką tik
pasakė Ieva Mizarienė — tas 
svarbiausias pasaulio žmo
nėms dalykas.

Ir kai ministras V. Spurga 
perkerpa juostelę, tuomi ati
darydamas naują mokyklą, 
kai visi apžiūri šviesias mo
derniai įrengtas klases ir ka
binetus, tuoj prasideda svar
biausioji pamoka — pirmoji. 
Ji šiandien nepaprasta — 
taikos pamoka vadinama.

Kalba mokytojai, vaikai, 
kalba karo veteranas, pergy
venęs visus jo žiaurumus. Ir 
visų lūpose dabar tik tas 
žodis — taika, visų širdyse ir 
mintyse tik vienas sieki
mas—taika.

Kai pavakare grįžtame į 
Vilnių, mūsų akyse tebestovi 
šviesi diena Rokiškyje, kai 
atidarė naują mokyklą. Vie
na iš Ievos Mizarienės vieš
nagės Tarybų Lietuvoje ke
liolikos dienų, nuspalvinta 
nerūpestingos vaikystės 
krykštavimo, įprasminta ta
rybinių žmonių siekimo įtvir
tinti taiką. Ji vienodai reika
linga ir Amerikos, ir Tarybų 
Sąjungos žmonėms. Tegu 
būna giedra padangė ir virš 
Rokiškio, kurio vadovai taip 
rūpinasi savo kraštu, kurio 
žmonės negaili darbo puošti 
savo gimtąją žemę.

9 Zonas labai pavėlavo j 
mokyklą.

— Kas atsitiko? — klau
sia mokytoja.

— Mane užpuolė ginkluoti 
banditas.

— Dievel Ir kq gi jis iš ta. 
vęs atėmė?

— Namų datbus.

Nūotraukoje: Restauruojamas Pažaislio bažnyčios kupolas.
V. Gulevičiaus nuotraukos

Gera žinia mus pasiek^ iš 

 

senojo pakaunės vienuolyno. 

 

Į telefoninį klausimą — kaip 

 

sekasi restauratoriams?7 Ką 

 

naujo jie išvydo, nubraukę 
šimtmečių dulkes? - ansam
blio direktorius, dailininkas 
Stasys Meškauskas, neslėp
damas džiaugsmo, atsakė:

— Dar tris Mikelandželo 
Palonio freskas.
, Ir štai mes prie aukštų 
vienuolyno sienų. Lėtai ve
riasi metalu kaustyti vartai. 
Dangų remia šimtametės lie
pos. Gelsvu smėliu pabarsty
ta ūksminga alėja. Retas 
žmogus seniau peržengdavo 
šio uždaro pasaulio slenkstį.

Per žalią kiemo veją sku
bame į bažnyčią. Čia, iki pat 
šviesos užlieto kupolo — 
išlakūs statybiniai pastoliai. 
Specialistai centimetras po 
centimetro atsargiai nuimi- 
nėja pusantro šimtmečio 
freskas dengusį glaisto ir 
dažų sluoksnį. Švelnus fres
kų koloritas, dominuojantys 
juose šviesiai rudi, rausvi ir 
geltoni tanai gražiai derinasi 
su raudonu marmuru.

Mikelandželo Paloni — vie
nas žymiausių XVII šimtme
čio Florencijos mokyklos ta
pytojų. Pažaislio vienuolyno 
fundatoriaus Lietuvos Di
džiosios kunigaikštystės 
kanclerio Kristupo Paco 
kvietimu šis italų dailinįnkas 
atvyko į, Lietuvą. Čia 1674- 
1684 dekoravo vienuolyno 
pastatą. Jo darbai taip pat 
puošia Vilniaus Petro ir Po
vilo bažnyčią, Vilniaus ka
tedros Kazimiero koplyčią,

Nuotraukoje: Pažaislio architektūrinis ansamblis.

i. mFWJ

keletą didikų rūmų ir bažny
čių Lenkijoje.

Šiandien Pažaislyje — šia
me neįkainojamo grožio Lie
tuvos baroko ansamblyje — 
kiekviename žingsnyje jau
čiama gero šeimininko ran
ka. Valstybė negaili lėšų, 
kad Pažaisliui būtų grąžinta 
senoji šlovė. Amžių bėgyje 
ne kartą keitėsi jo savinin
kai, vyko rekonstrukcijos. 
Svetur iškeliavo nemaža jo 
vertybių. Todėl prieš prade
dant restauravimo darbus, 
mūsų istorikams, menotyri
ninkams, architektams teko 
nemažai padirbėti archyvuo
se. Vadovaujant kaunietei 
architektei Stefanijai Cerš- 
kutei, buvo paruoštas an
samblio restauracijos projek
tas. Dabar Pažaislis perduo
tas Kauno M. K. Čiurlionio 
dailės muziejui.

ntensyviai

Rudens daina Neringai
Meilė KUDARAU5KAITE

Iš merių miglos — gėlynai

virš kopų.
Tie gojai gubojų kamanėm

Į giedrą saulėlydį kregždės

Įi, geltoji fu, Neringa mano.

dūzgena.

pašoko

VApspžrdyfi^ jų žalčiai karūnuoti

Prie šelmenio gegnių — nuo 

arnžių, per amžius.

Tarp jūrų ir marių kaip supamas 

luotas

Čia gintaro inkarą žemėn

Kamanių medau, marių

[gremžei.

mėlynas piene,

Dangau lyg žvejienės akis — 
padūmavęs,

Gimtinės kasoj — nenužydinti 
piene,

Šiltoji, geltoji tu, Neringa mano!

Darbų ir rūpesčių dar 
daug. Nelaukdami restaura
vimo pabaigos, muziejininkai 
šiandien jau sutinka lankyto
jus iš visos Tarybų Sąjungos 
ir užsienio šalių. Rūmuose 
veikia seno lietuviško portre
to, XVII-XVIII amžiaus 
prancūzų graviūrų, vokiečių . 
ir rusų porceliano, senovinių 
baldų ekspozicija. Šiai paro
dai eksponatus atrinko dau
gelis Lietuvos muziejų.

Pasinaudodami proga, Sta
sio Meškausko lydimi, apžiū
rėjome ir kitus restauruoja
mus pastatus,
dabar dirbama zakrastijoje ir 
kapituloje (susirinkimų salė
je). Dailininkai restaurato
riai čia gyvenimui vėl prikėlė 
garsiųjų Lombardijos gipsa
tūros meistrų lipdinius, nu- 
vąlė nemaža senųjų freskų. 
Neužilgo vario skarda bus 
^lengjiama bažnyčia. Varį nuo 
jos stogo Pirmojo pasaulinio 
karo metais nuplėšė vokie
čiai. Buvusioje vienuolyno 
kalvėje įrengta taverna mu
ziejaus lankytojams, malū
ne — administracinis cen
tras. Ateityje čia įsikurs 
dailininkų — restauratorių 
mokslinio tyrimo laboratori
ja, kauniečių tapytojų, grafi
kų, skulptorių dirbtuvės.

Pažaislis — ne tik žymus 
architektūros paminklas. Į jo 
kompleksą taip pat įeina tur
tingas landšaftas. Atnauji
nant ir praturtinant jo aug
meniją, drauge su mokslinin
kais ir restauratoriais čia 
nemaža darbo tur^s dendro- 
logai, landšafto architektai.

Henrikas Labanauskas

Kurilų nerijos kopos. A. Belovo nuotr.

Tėvas .Mūnui:
— <4 jums šiandien liepė 

išmokti namie?
— Nieko.
— Gaila, — atsiduso tėvas

— Tuomet man teks plauti in
dus.

Tėvas sako sūnui:
— Tu greit baigsi mokyklą, 

Karlai, ir mudu su mama no
rėtume, kad taptumei gydy
toju.

— Kq tu, tėtuši, jūs gi pui
kiai žinote, kad aš negaliu 
net musės užmušti!
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Que.
Trys nauji kapai

Rugpjūčio 15 d. Royal Vic
toria ligoninėje mirė Mary 
Žemaitis, prancūzų tautos. 
Paliko vyrą ir sūnų. Jų 
duktė mirusi prieš kelis me
tus. Ji buvo Antonetės 
Skrupskienės — Moterų klu
bo sekretorės brolienė.

Rugpjūčio 16 d., po sun
kios ligos Readdy Memorial 
ligoninėje mirė Justinas Svo
telis, 76 metų amžiaus. Jo 
žmona mirė prieš kelis me
tus. Paliko sūnų ir dukrą su 
šeimomis, broli Jungtinėse 
Valstijose, sesutę T. Lietu- 

' voje ir pusbroli P. Botyrių 
Montrealy.

Rugpjūčio 18 d. staiga mi
rė Vincas Bukauskas, sulau- 

- kęs 60 metų amžiaus. Paliko 
' žmoną ir tris dukras, du 

brolius ir dvi seseris T. Lie
tuvoje ir vieną brolį Austra
lijoj,

Visų mirusių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o mirusiems amžina ramybė.

Rūpestinga “Laisvės” 
skaitytoja

Noriu geru žodžiu prisi
minti drg. Mary Tamkevičie- 
nę, kuri skaito ir užprenume
ravus Lietuvon “Laisvę”. Vi
suomet iš kalno rūpinasi jos 
atnaujinimu. Kad visi skaity
tojai būtų toki rūpestingi, 
kiek daug palengvintų darbą 
vajininkams!

Sunkiai susirgo
Beslaugydama savo ser

ganti vyrą, sunkiai susirgo 
Elenutė Morkevičienė. Jai 
teko ligoninėje pergyventi 
visą eilę skaudžių tyrimų. 
Nors būdama labai silpnos 
sveikatos, skubėjo grįžti na
mo padėti sergančiam vyrui.

Linkiu jai ir jos vyrui greit 
sutvirtėti.

♦ ♦ ♦

K. Žižiūnienė su savo 
draugu neseniai grįžo iš 
viešnagės po Jungtines 
Amerikos Valstijas ir Kana
dą.

Dana Kaušylytė su savo 
vyru išvyko į Italiją, Šveica
riją ir į Londoną praleisti 
savo ilgas atostogas.

Mokslininkų kongresas
Čia neseniai įvyko viso 

pasaulio filosofijos ir kultū
ros mokslininkų kongresas, 
kuriame vien iš T. Sąjungoj 

•dalyvavo 28 mokslininkai, at-1 
stovaudami visas respubli
kas. Jų sudėtyje blivo džiugu 
sutikti ir mūsų tautietį — 
filosofijos ir kultūros veikė
ją, Vilniaus Filosofijos kated
ros vedėją Jokūbą Minkevi
čių, kuris šiame kongrese 
skaitė paskaitą.

Po kongreso dalis moksli
ninkų dar vyko į Romą su 
paskaitomis. Kartu vyko ir 
mūs tautietis.

J. Minkevičius, būdamas 
Montrealyje, nors ir buvo 
labai užimtas kongresu, bet 
kiekvieną laisvą valandėlę iš
naudojo, norėdamas susitikti 
su tautiečiais. Jam daugiau
sia paslaugų suteikė J. J. 
Vilkeliai ir kiti tautiečiai.

Mirę tautiečiai
Rugpjūčio 29 d. staiga mi

rė Jonas Maskaliūnas, sulau
kęs 38 metų amžiaus. Paliko 
vienišą motiną. Tėvas mirė 
prieš ąštuoniš metus. Velio
nis iš profesijos buvo moky
tojas, bet jau keli metai, kai 
dėl sveikatos, nedirbo. Jo 
laidotuvėmis ir kitais reika
lais rūpinosi J. Urbanavi
čius. Po laidotuvių dalyviai 
buvo pavaišinti.

♦ ♦

Rugsėjo 2 d. staiga mirė 
Petras Bizokas, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Buvo vien
gungis. Gyveno St. Lin ūky
je. Buvo anksčiau globoja
mas velionės Aldonos ir Bilo 
Alenskų. Velioniui mirus, jo 
laidojimu rūpinosi B. Alens- 
kas.

Velionis buvo uolus pažan
gios spaudos skaitytojas ir ją 
paremdavo.

Abiejų velionių artimie
siems gili užuojauta, o velio
niams amžina ramybė.

Neteko kojos
Verdūniečiui L. Giedraičiui 

Montreal General ligoninėje 
neseniai nupjovė koją. Ligo
niui linkiu kuogreičiausiai 
pasveikti. P.

London, Ont.
Išvyksta į Lietuvą

Iš London, Ont. ruošiasi 
vykti į Lietuvą grupė tautie
čių: S. ir P. Pajuodžiai, E. A. 
Byrai ir S. Aleliūnienė. Tiki
si praleisti ilgesnį laiką Lie
tuvoj, pasimatyt su savo 
artimaisiais, ir gal jau pasku
tinį karta kai kuriems teks 
pamatyti savo gimtąjį kraš
tą, Ciętuvą.

Baigiasi mūsų kartos tau
tiečių amžius. Dar prieš mir
tį dauguma trokšta nuvykti į 
Lietuvą, pasimatyti su savo 
artimais ir pamatyti tas vie
toves kur praleido jaunystė
je, tuos takus, kuriais teko 
vaikščiot, tuos kelius, miš
kus kur uogavo ar grybavo, 
žydinčiąsias pievas, kurios 
žavėjo akį įvairių įvairiausių 
spalvų gėlių, gėlelių žiedais. 
Prisiminimai vilioja išeivius, 
tie malonūs prisiminimai! Vi
siems norisi dar kartą išvysti 
tą kraštą ir kartu susitikti su 
savo žmonėmis, savo tautie
čiais.

Deja, ne visiems tenka nu
vykti į tas jaunystėj praleis
tas vietas ir atgaivint tuos 
prisiminimus, nors ir nuvy
kusi savo šalį.

Juk ne blogais norais va
žiuojama, daugumoj, kuoge- 
riausiais, bet tiems asme
nims, kurie to nepergyveno, 
negali atjausti ir suprasti 
mūsų senųjų išeivių ir į visa 
tai žiūrima su nepasitikėji
mu. Galbūt, pasitaiko ir blo
gos valios žmonių (kur jų 
nėra?), bet, ar tos pačios 
taisyklės tinka ir visiems ki
tiems žmonėms?

Yra žinoma ir suprantama, 
kad kaip mūsų dabartinėj 
šalyje yra daug kas pasikei
tę, taip ir Lietuvoj. Tos 
bakūžės ar pasenę namai 
nugriauti ir pastatyti nauji 
namai su patogumais, tie 
keliai ir keleliai išnykę ir 
pravesti moderniški plentai, 
taipgi pasikeitę laukai ir 
pievos. Kad ir yra daug 
pakaitų, bet dar idomu pa
matyti jaunystėj praleistą
sias vietas, atgaivinti prisi
minimus ir išgirsti lietuvių 
kalbą ir dainas.

Su tokiomis viltimis keliau
ja mūsų tautiečiai į savo 
kraštą—Lietuvą tėvynę.

Linkiu laimingos kelionės 
savo tautiečiams ir parsivež
ti malonių įspūdžių.

J. Narusevičienė

Šiaulių mieste Gulfport, Fla.
Mirė

TQRONTIECIU KRONIKA
Ligoniai

A. pūdžiauskas susižeidė 
koją, buvo savaitę ligoninėj, 
o dabar gydosi namie, gydy
tojo priežiūrėj. Žmona —
Akvilė — jau ilgokai taipgi 
nesveikuoja, gydytojo prie
žiūroj.

Onutė Pajuodienė puolė ir 
susilaužė ranką. Gydosi na
mie.

Rožytė Kuktarienė buvo 
/užsigavus! nugarą, gydosi 

namie, gydytojo priežiūroj.

Kuktarų anūkas Jeffry 
pergyveno sunkią veido ope
raciją, teks ilgokai pasirgti, 
kol sugis. Ligonis gydosi na
mie.

Savaitę laiko sirgo S. Pa- 
beralis, bet, kai šias žinias 
skaitysite, jau bus susvei- 
kęs.

♦ ♦ ♦

Klubo reikalai
Po vasaros atostogų pir

masis Sūnų ir Dukterų Klu
bo susirinkimas įvyks spalio- 
October 2 d. Nepamirškit 
atsilankyti.

Nors vasaros metu narių 
susirinkimai nevyko, bet val
dyba visą laiką rūpinosi Klu
bo reikalais, atliko reikalin
gus darbus. Bet dar bus 
darbų, kuriuos teks atlikti 
pradėjus Klubo veiklą* Susi
rinkime bus daug svarbių 
reikalų aptarti. A. Y.

Rugpjūčio 7 d. Cibirkų 
farmoj įvyko Sūnų ir Dukte
rų Pensininkų klubo pikni
kas. Tai Toronto progresy
vių lietuvių vienintelis pikni
kas šiais metais.

Diena buvo saulėta. Šios 
vasaros nepaprasta šiluma, 
sausra ir saulėtos dienos 
išsilaikė ir iki šio pikniko.

Dalyvių nebuvo gausu ir jų 
kasmet mažėja, nes artėjant 
senatvei atsiranda įvairių ne
galavimų ir kasmet po keletą 
tautiečių išsiskiria iš gyvųjų 
tarpo.

Piknikas įvyko 60 mylių 
nuo Toronto. Nesant kitos 
transportacijos kaip tik ma
šina, nėra galimybės vykti 
tiems kurie neturi mašinų ar 
negali vairuot.

Atsilankę gražiai laiką pra
leido, gavo progą dar kartą 
sueit, pasivaišint. Kas gali 
žinot, ar kitais me/ais teks 
pasimatyt. Nors metai greit 
bėga, bet keliaujant tų “me
tų” keliu, tenka susidurt su 
įvairiais įvykiais ir nelaimė
mis, ligomis ir mirčiai, arti
nantis “saulėleidžiui” mūsų 
kartos tautiečiams. Ne vie
nas klausia savęs — “Ar ilgai 
dar teks man gyventi?”

Didelių malonumų nebesu- 
teikia šis pasaulis ir gyveni
mas, kai artėja senatvė, bet 
smagus suėjimas daug pade
da pakelti nupuolusį ūpą ar 
nusiminimą; pamiršti nema
lonumus, negalavimus nors

,f Nuotraukoje: Naujasis Šiaulių mikrorajonas—Dainai.

■ *

Liepos 29 d. Nursing 
Home mirė Maria Judžentie- 
nė sulaukusi 74 metų am
žiaus. Po paralyžiaus smūgio 
ji buvo nuvežta į Bayfront 
Center ligoninę. Ten išbuvo 
keletą savaičių be sąmonės. 
Vėliau buvo perkelta į sene
lių namus, kur neatgavus 
sąmonės ir mirė,.
^Velionė buvo gimusi 
Brooklyn, N. Y. Turėjo 3 
dukras, 11 anūkų ir 3 proa- 
nūkus, gyvenančius Connec
ticut valstijoje, sesutę Or
lando, Floridoj. Prieš keletą 
metų ji buvo paraližuota, bet 
palaipsniui jos sveikata pa
gerėjo ir atgavo kalbą.

Juozui mirus viena gyveno 
savo namuose. Maistą gavo

ir trumpam laikui. Tad pikni
kas, ar kokia kita pramoga 
yra lyg saulės spindulys, iš
lindęs iš po debesų, mums 
suteikia šviesą ir malonumą.

Suruošti pikniką pasidar
bavo darbštusis Sūnų ir 
Dukterų klubo pirmininkas 
J. Morkis. Dalyviams padėjo 
kava A. Poškus ir vaišėmis 
pasirūpino B. Janauskienė.

Išlaimėjimams aukojo: A. 
Poškus, V. Masienė, E. Pa- 
beralienė, J. Narusevičienė 
ir buvo paties klubo dovana.

Be vietinių ir torontiečių, į 
pikniką buvo atvykęs svetys 
Jonas Gresh iš St. Peters^ 
burg, Floridos, lietuvių klu
bo choro narys, kuris buvo 
apsistojęs pas V. Masienę, o 
ji buvo tik ką grįžusi iš 
ligoninės po akių operacijos, 
jau sulaukusi 96-erių metų 
amžiaus, darbšti ir dar vikri 
klubo narė. Dalyvavo ir M. 
Daugėlienė su vyru. Ji yra 
ilgą laiką sunkiai sirgusi.

Buvo paminėti ir kelių da
lyvių gimtadieniai ir sudai
nuota “Linksmo gimtadie; 
nio”, tai Eva La Rose Že- 
brauskaitės ir J. Narusevi- 
čienės.

Dalyviai išsiskirstė geroj 
nuotaikoj, tikėdamiesi vėl 
pasimatyti ateinančiais me
tais pas Cibirkus, kurie tau
tiečius visada maloniai prii
ma. Šeimininkė juos pavaiši
na savo paruoštais .skanumy
nais. J. N.

Nuotraukoje: Šiaulių statybininkai — dažni parodų lankytojai. Dažytoja Janina 
Narašytė, Inžinierė Antanina Kaniauskytė, vyresnioji inž. Valerija Bakienė, 
brigadininkas Zigmas Andriušaitis ir komjaunimo komiteto sekretorius Rimantas 
Bražiūnas miesto parodų rūmuose susitiko su dailininku iš Vilniaus Broniumi Grušu 
[antras kairėje], kuris čia eksponavo savo kūrinius.

iš gelbiančios organizacijos 
nelaimingiems “Meals on 
wheels”. Taip ir vargo.

Buvo pažangi motėris. Do
mėjosi lietuvių veikla. Skaitė 
“Laisvę” ir “Vilnį”, taipgi 
anglišką spaudą, rūpinosi pa
saulio problemomis ir džiau
gėsi darbo žmonių laimėji
mais.

Velionės palaikai sukre- 
muoti.

Šia proga taipgi norisi pri
siminti apie Juozą Judžentą, 
buvusį taurų lietuvį. Jam 
mirus tuo laiku mūsų kores
pondentai kažkodėl praleido 
visai neparašę apie jo gyve
nimą. Dabar Lietuvoje isto
rikai ieško žinių iš užsienyje 
gyvenusių veikėjų.

Juozas Judžentas buvo gi
męs Lietuvoje 1892 metais 
rugsėjo 2 dieną Alytaus apy
linkėje. Mirė 1974 metais 
spalio 29 dieną Gulfport, 
Fla., po ilgos sunkios ligos 
sirgęs per septynis metus.

Į JAV atvyko 1910 metais į 
Ansonia, Conn, būdamas vos 
18 metų ąmžiaus jaunuolis, 
ieškodamas'igeresnių gyveni
mo sąlygų ir duonos kąsnio. 
Lietuvoje turėjo 3 brolius ir 
vieną seserį.

Buvo vedęs du kartu. Ais
trą kartą su Maria Agurįpfe- 
ne. Jie gyveno Vajley 
Stream, N. Y. Abu priklausė 
prie pažangiųjų organizacijų 
LLD 1 ’ kuopos Brooklyn, 
N. Y., “Aido” choro ir Liau
dies Teatro grupės. Mėgo 
rašyt korespondencijas ir 
šiaip straipsnelius.

Juozas nuėjo platų kelią 
meno baruose. Pasižymėjo 
kaip talentingas aktorius ko
miškose rolėse. Vaidino dau
gelyje veikalų ir operečių, 
nors tolokai gyveno nuo 
“Laisvės”, kur vyko kultūri
nė veikla.

Pas jį buvo didelis polinkis 
ir ryžtas prisidėti prie orga
nizacijų veiklos. Nors dirbo

Jau greitai rugsėjis . . .
Jau greitai rugsėjis. Gervių pulkai 
Klegėdami trikampiais skries į pietus. 
Aidės iš padangės jų skardūs balsai 
Lyg pašnekesys kelionėj jaukus.

t

Jos gerviną stiprų vadu išsirinks’ 
Viršūnėje trikampio skristi jam leis, 
Jis taką įžvalgiai per jūras joms skins, 
Sparnais ištvermingais tikėjimą skleis^/

Padangių skrajūnai kelionėj tuojau 
Pajunta, kuris pranašesnis iš jų 
Ir skrist su kuriuo jam bus saugiau 
Keliu, kai kam neišmėgintų nauju.

Tačiau istorijoj, kada į ateitį grėsmingą 
Žmonėms prireikia skintis naują kelią, 
Jie nenujaučia^kas iš jų protingi, 
Kas vest taufas įžvalgiai priekin gali,— 
Jie veržiasi kiekvienas trikampio viršūnėn: 
Kad tik išliktų pats—kiti tegu pražūna! 
Mokėti smagintis—jiems pats didžiausias menas! 
Jiems visko dar užteks, o po jų nors tVanas!

J. Subata

• UGNIKALNIAMS 
NEPATINKA 
LĖKTUVAI

Ugnikalniai Indonezijoj e
laikomi šventais: juose gy
veną dievai. Pastaruoju me
tu dievams, matyt, įsipyko 
oro transportas. Praeitų me
tų liepos mėnesj Javos vul
kanas Galungungas po dau
gelio ramybės metų išmetė 
karštų dulkių' debesį tiesiai 
į virš jo skrendantį „British 
Airways" kompanijos lėktu
vą „Boing-747". Salone už
geso šviesa, nutilo motorai, 
ir lėktuvas su 155 keleiviais 
ėmė kristi iš 9 tūkst. m au
kščio. Lakūnams vargais ne
galais pavyko užvesti du iš 
keturių motorų 3 tūkst. m 
aukštyje ir nutūpti Džakarto- 
je. Po kelių dienų taip pat 
atsitiko „Singapore Airlines" 
kompanijos lėktuvui, Indo
nezijos valdžios įsakymu oro 
trasos virš pavojingų vulka
nų pakeistos.

sunkų darbą,tiesiog ateidavo 
iš darbo į repeticijas ir vėlai 
grįždavo namo. Toks buvo jo 
pasiaukojimas.

Per gyvenimą flirbo įvai
rius darbus. Paskiausia 
Brooklyne Domino cukraus 
gamykloje prie laivų įkrovi
mo kroviku.

Maria ir Juozas Judžentai 
persikėlė į Floridą 1963 me
tais, apsigyveno Gulfport 
miestelyje arti jūros. Tuo 
laiku šioje apylinkėje jau 
gyveno daug lietuvių.

Tuojau įsijungė į vietinę 
lietuvių veiklą, tapo LLD 45 
kp. nariais. Abu dalyvavo 
“Dainos Mylėtojų” chore. Iki 
sveikata leido lankėsi rengi
niuose.

Juozas buvo pirmojo pa
saulinio karo veteranas.

Aldona Aleknienė

♦ Tėvas bara dukterį:

♦ Klientė — parduotuvė* 
šeimininkui:

— Vakar, kai pirkau Iš jū
sų litą magztinj, jūs tvirtino
te, kad jis grynos vilnos, o 
namie pamačiau etiketę, ku
rioje parašyta „Gryna med
vilnė*.

+ žmona:

— Skaičiau, kad kažkokio
je pietų saloje galima pirkti 
įmonę už 5 dolerius.

Vyras:

— Ir ten spekuliuoja...

# Naujas Teksaso milijo
nierius pranešė savo bičiu
liui, jog yra pasamdęs spe
cialistę, kad šis sukurtų įo 

< genealogijos medj. Po metų 
skundėsi:

— įsivaizduoji, šis vaikmas 
surinko visus dokumentus, 
dabar turiu mokėti jam tik 
už tai, kad jis laikytų prikan. 
dęs liežuvį!

— Tu Išprotėja!? Apsižval
gyk! čiaupai laša, tinkas by
ra, televizorius sugedęs, šal
dytuvas neveikia, o tu ketini 
tekėti už poeto!

♦ Skotas šoko savo sūnui 
moksleiviui:

— Pasakyk mokytojui, kad 
pinigų pasaulio atlasui pirkti 
neduosiu, kol tarptautinė 
padėtis tokia netikra...
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PROFESORIUS STANYS LAZUTKA
Vilniaus valstybinio Vinco 

Kapsuko universiteto rekto
rato posėdžių salėj 1983 m. 
gegužės 6 d. buvo susi
rinkę universiteto humanita
rinių katedrų, Vilniaus aukš
tųjų mokyklų istorijos kated
rų atstovai pasveikinti uni
versiteto Istorijos fakulteto 
profesorių Stasį Lazutką jo 
60-ųjų gimimo metinių pro
ga.

i ‘ Specializuotos mokslinės 
tarybos istorijos mokslų dak
taro moksliniams laipsniams 
teikti posėdį, skirtą jubiliato 
garbei, atidarė fakulteto de
kanas doc. Vytautas Leščius. 
Pranešimą apie profesoriaus 
S. Lazutkos nueitą gyvenimo 
kelią padarė universiteto 
Lietuvos TSR istorijos ka
tedros vyresnioji dėstytoja 
Irena Valikonytė.

S.Lą^utka yra gimęs 1923 
m. gegužės 7 d. Novosibirs
ko srities Vengerovo rajono 
Baisogalos kaime mažažemių 
valstiečių šeimoje. Jo sene
liai už dalyvavimą 1863 metų 
sukilime Lietuvoje caro val
džios buvo ištremti į Sibirą. 
Ištremtieji Lietuvos gyven
tojai vertėsi žemės ūkio dar
bais, o savo gyvenvietę pa
vadino lietuvišku Baisogalos 
vardu.

Stasys baigė Vengerovo 
vidurinę mokyklą, gavo 
brandos atestatą. O po trijų 
dienų hitlerinės Vokietijos 
kariauna užpuolė Tarybų ša-' 
lį. Abiturientai buvo pašauk
ti į kariuomenę.

— Idėjiškai karui buvome 
parengti dar vidurinėje mo
kykloje, — pasakojo susirin
kime jubiliatas. — Tačiau 
praktinių karinių žinių dar 
teko mokytis. Mane pasiuntė 
į Krasnojarsko kafro mokyk
lą, kurioje mokiausi 11 mė
nesių, tapau karininku. Teko 
dalyvauti mūšiuose Vorone
žo, Briansko frontuose. Bu
vau du kartus lengvai sužeis
tas ir kartą sunkiai kontūzy
tas. Artimieji buvo jau mane 
apraudoję kaip žuvusį, bet 
gydytojai pastatė ant kojų. 
Karą baigiau teturėdamas 22 
metus ir vyresniojo leitenan
to karinį laipsnį.

Po demobilizacijos S. La
zutka 1946 m. įstojo į Vil
niaus universitetą studijuoti 
TSRS istorijos ir 1950 m. su 
pagyrimu jį baigė, gavęs 
istoriko specialybę.

Jauną Tėvynės karo vete
raną, apdovanotą fronte 
Raudonosios žvaigždės ordi
nu ir trimis kovos ihedaliais, 
gerbė mokslo draugai, visiš
kai juo pasitikėjo. Dar bū
nant antrame kurse, S. La
zutką draugai išrinko kom
jaunimo fakulteto komiteto 
sekretorium. Kiek vėliau, 
nuo 1950 m. birželio iki 1951 
m. rugpjūčio, S. Lazutka, 
Komunistų partinio biuro 
sekretorium, nemaža padėjo 
universiteto vaji^vybei tobu
linti mokymo procesą.
~h951 metų rugpjūčio mėn. 

S. Lazutką pakvietė dirbti į 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komitetą. Jis buvo 
paskirtas mokslo ir aukštųjų 
mokyklų, vėliau — ir kultū
ros skyriaus vedėju. LKP 
VII suvažiavimę jis buvo iš
rinktas kandidatu į LKP CK 
narius, o VIII ir X suvažiavi
muose — LKP CK nariu. Jis 
užmezgė ryšius su Maskvos 
ir Leningrado aukštosiomis 
mokyklomis, rekomendavo 
respublikos vadovybei siųsti 
ten iš Lietuvos mokytis per
spektyvius darbuotojus, kad 
jie, vadovaujami gerų spe
cialistų į apsigintų disertaci- 

žę į gimtąjį kraštą 
okslo ir mokymo

siprašė pasiunčiamas į Mask
vos Visuomenės mokslų aka
demijos aspirantūrą. 1954- 
1958 m. mokydamasis akade
mijoje parašė disertaciją 
“Revoliucinė situacija Lietu
voje 1859-1862 m.” Ją sėk
mingai apgynęs gavo istori
jos mokslų kandidato moksli
ni laipsnį. Šiuo pavadinimu 
1961 m. Maskvoje išėjo iš 
spaudos jo 260 p. monografi
ja. Tyrinėdamas toliau savo 
pasirinktąją temą S. Lazutka 
parašė keletą šimtų puslapių 
teksto naujai monografijai 
“1863 m. sukilimo istoriogra
fija”.

Tačiau netrukus S. Lazut
ka “pabėgo” į Lietuvos isto
rijos XVI amžių ir ėmė studi
juoti reikšmingą to meto 
istorijos šaltinį — Lietuvos 
statutą. Tų studijų vąisius 
buvo monografija “Pirpiasis 
Lietuvos statutas 
vos Didžiosios Kunigaikštys
tės feodalinis kodeksas”. Šis 
13 spaudos lankų darbas, pa
daugintas rotaprintu, išėjo iš 
spaudos Vilniuje 1973 m. Šia 
tema 1974 m. vasario 13 d. 
Vilniaus universiteto Istori
jos fakultet^ mokslinėje ta
ryboje S. Lazutka apgynė 
daktaro disertaciją — Jam 
1974 m. buvo suteiktas isto
rijos mokslų daktaro moksli
nis laipsnis, o 1977 m. —- 
profesoriaus mokslinis var
das.

Mokslinės tarybos nariai 
profesoriai Mečislovas Jučas, 
Bronius Dundulis ir kiti savo 
pasisakymuose jubiliejiniame 
susirinkime pažymėjo, kad 
S. Lazutka sukūrė savo mo
kyklą, sutelkė visą istorikų 
grupę, kuri studijuoja pirmą
jį Lietuvos statutą ir rengia 
jo naują publikaciją. Lietu
vos Statutas yra svarbus 
istorijos šaltinis. Jis išeina 
už Tarybų Sąjungos ribų, 
yra žinomas Prancūzijoje, 
Anglijoje, Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Jo tekstas 
buvo skelbtas Minske, Lon
done, o Vilniuje dabar lei
džiamas akademinis statuto 
keturių tomų leidimas. Dau
gelis istorikų mėgino įveikti 
Lietuvos statutą, bet pajėgė 
išstudijuoti ir parengti pu
blikaciją tik prof. S. Lazutka 
su savo draugais. 1983 me
tais turi pasirodyti fos- publi
kacijos du tomai.

Artėjant Vilniaus universi
teto 400 metų jubiliejui Lie
tuvos istorikai, tarp jų ir S. 
Lazutka, pirmą kartą paren
gė Vilniaus universiteto isto
rijos lietuvių kalba tritomį. 
1979 m. pasirodė S. Lazut
kos ir kitų istorikų kolekty
viai parengta ir S. Lazutkos

ietu-

redaguota 375 psl. “Vilniaus 
universiteto istorija” rusų 
kalba, skirta sąjunginiam 
skaitytojui. Už Vilniaus uni
versiteto istorijos tritomį 
svarbiausiems jo autorių ko
lektyvo nariams A. Bendžiui, 
S. Lazutkai ir kitiems 1981 
m. buvo suteiktas Lietuvos 
TSR valstybinės premijos 
laureato vardas.

Vilniaus universitete vei
kia specializuota mokslinė ta
ryba istorijos mokslų dakta
ro moksliniams laipsniams 
teikti. Šioje prof. S. Lazut
kos pirmininkaujamoje spe
cializuotoje taryboje Lietu
vos, kartais ir Latvijos, isto
rikai gina savo disertacijas. 
Si 17 žymiausių Lietuvos 
istorikų mokslinė taryba 
1975-1983 m. suteiįįė istori
jos mokslų kandidato ir isto
rijos mokslų daktarę moksli
nius laipsnius apie 80-čiai 
Lietuvos ir Latvijos istorikų.

Universiteto Istorijos fa
kulteto ir kitų aukštųjų mo
kyklų mokslininkai istorikai 
leidžia mokslo darbų tęstinį 
leidinį “Istorija”. S. Lazutka 
dirbo šio neperiodinio leidi
nio redkolegijos nariu, o da
bar — atsakinguoju redakto
rium. Šiame leidinyje nema
ža pradedančių istorikų skel
bia savo tyrimų darbus. Tuo 
padedama ugdyti naujus Lie
tuvos istorikų kadrus.

Ne vienas minėjime pasisa
kiusių pažymėjo, kad S. La- I 
zutka yra tąrp žymiųjų Lie
tuvos istorikų. Jis yra nuo
širdus, principingas moksli
ninkas, visada pasiryžęs pa
dėti savo darbo kolegoms. i

Visa S. Lazutkos šeima yra 
mokslininkai. Jo žmona 
Liudvika Lisenkaitė sėkmin
gai dirba lietuvių literatūros 
istorijos srityje. Vienas jų
dviejų sūnus biologas, an
tras — fizikas. Stasio Lazut
kos brolis Pranas (g. 1917) 
yra gydytojas, medicinos 
mokslų kandidatas. Būdamas 
16-osios lietuviškosios divizi
jos medicinos sanitarijos ba
talione jis išgelbėjo daugelio 
karių, sužeistų fronte, gyvy
bę ir sveikatą. Kitas brolis 
Valentinas Lazutka (g. 1932) 
yra filosofijos mokslų kandi
datas.

Dėkodamas minėjimą suor
ganizavusiems kolegoms S. 
Lazutka pažymėjo, kad jo 
mokytojais buvo istorikai Ig
nas Jonynas, Pranas Kuli
kauskas, Bronius ir Pranė 
Dunduliai. Istorikų statuti- 
ninkų vardu jis pažadėjo 
Lietuvos statuto publikaciją 
laiku užbaigti.

> R. Šarmaitis I 
1983.VII.29

Žvanginama ginklais DARBININKŲ KURORTĄS

jas ir grį 
dirbtų n 
įstaigose.

1959 rugsėjo mėn. — 1962 
m. sausio mėn. S. Lazutka 
dirbo Vilniaus valstybinio 
universiteto prorektorium 
mokymo-auklėjimo darbui.

Norėdamas pakelti savo 
kvalifikaciją, S. Lazutka pa Cilės žmonės pi^testuoja prieš karinę valdžią.

Nuo Centrinės Amerikos 
tropikų džiunglių iki Rytų 
Afrikos saulės išdegintų dy
kumų Amerikos kariauna 
žvangina ginklais. Užsibrė
žusi neįgyvendinamą tikslą 
žūt būt sustabdyti nesulaiko
mą tautų socialinio ir nacio
nalinio išsivadavimo procesą, 
Reagano administracija šiuo
se regionuose surengė ištisą 
provokacinių manevrų seri
ją.

Hondūro-Nikaragvos pa
sienyje vyko manevrai “Big 
Pain-2”, kuriuose dalyvavo 6 
tūkstančiai Hondūro ir 5 
tūkstančiai Amerikos karei
vių bei karininkų. Nauja 
Amerikos karo laivų armada 
pasirodė Centrinės Amerikos 
Atlanto pakrantėje. Kaip 
pranešė JAV karo laivyno 
pajėgų vadovybė, operatyvi
nis junginys, kurį sudaro 
penki karo laivai su lėktuv
nešiu “Coral Sea” priešaky
je, atplaukė į manevrų rajo
ną ir daugiausia veikia prie 
Nikaragvos krantų.

Kitoje žemės rutulio daly
je, Egipto, Sudano, Somalio 
ir Omano teritorijoje, prasi
dėjo pratybos “Bright Star- 
83”, kuriose dalyvauja 10 
tūkstančių Amerikos karei
vių ir “greito reagavimo” 
pajėgų. Tame pačiame rajo
ne prasidėjo manevrai “East
ern Wind-83”, kurie vyks 
Somalio teritorijoje dalyvau
jant JAV ir Somalio kariuo
menei.. Visuose šiuose ma
nevruose kartu su sausumos 
kariuorbene veikia didelės 
karo 4$įtyyno pajėgos daly
vaujant kelioms lėktuvnešių 
grupėms.

Nors rajonai, kur vyksta 
šios karinės demonstracijos, 
labai nutolę vienas nuo kito 
geografiniu atžvilgiu, jų tiks
las vienas — grubia karine 
jėga paklūpdyti Amerikos 
imperializmui neįtinkančias 
šalis, kurios pasirinko revo
liucinių pertvarkymų, nepri
klausomo ekonominio ir poli
tinio vystymosi kelią.

Centrinėje Amerikoje JAV 
svajoja nuslopinti Salvadoro 
revoliucionierius, kovojan
čius su parsidavėlišku dikta- 
toriniu režimu, šantažuoja ir 
baugina Nikaragvą ir Kubą, 
grąsina joms jūrų blokada.

Afrikoje ir Artimuosiuose 
Rytuose manevrais siekiama 
įbauginti tokias Washingto- 
nui neįtinkančias šalis, kaip 
Etiopija ir Libija. Kartu jie 
yra priemonė toliau plėsti čia 
Amerikos karinį aktyvumą. 
Amerikos jūrų pėstinfrikai ir 
lėktuvnešių junginiai tiesia ir 
užtikrina Amerikos monopo
lijoms kelią į šio regiono 
naftą ir kitus nacionalinius 
turtus.

Žvanginimas ginklais ne
priklausomų valstybių pasie
nyje kelia didelę grėsmę jų 
suverenumui ir slugumui. 
Amerikos manevrai Centri-, 
nėję Amerikoje, Artimuo
siuose Rytuose ir Afrikoje 
rodo, kad JAV plečia plac
darmus savo “greito reagavi
mo” pajėgoms, kurių paskir
tis atlikti žandaro funkcijas 
rajonuose, ..nutolusiuose nuo 
JAV tūkstančius kilometrų, 
kuriuos Washingtonas sava
vališkai paskelbė “Amerikos 
interesų sferą”.

Baltuosiuose rūmuose, ma
tyt, pamiršo, kad kalendo
riuje jau seniai XX amžiaus 
paskutinis ketvirtis, o ne jo 
pradžia, kai imperialistai dar 
galėjo nebaudžiami švaisty
tis “didžiuoju vėzdu” ir vyk
dyti “kanonierių politiką”. 
Gėdinga imperialistinio ir ko
lonijinio viešpatavimo siste
ma visiems laikams žlugo. Ir 
bet kokie imperializmo mėgi
nimai pasukti atgal įvykių 
raidą yra neperspektyvus 
reikalas. Tačiau tokie mėgi
nimai blogina tarptautinę pa
dėtį ir kelia didelį pavojų 
visai žmonijai.

VI. Burbulis
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Nuotraukoje: Kauno marios — mėgstamiausia kauniečių ir miesto svečių poilsio 
vieta.
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Nuotraukoje: “Skaldos” poilsio namai.
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Nuotraukoje: J. Janonio popieriaus fabriko poilsio namai su valčių nuomos punktu.
C Kęstučio Jūrelės nuotraukos

Viršužiglis — reto grožio 
gamtos kampelis. Nuo aukš
to skardžio kiek akys užmato 
tyvuliuoja Kauno marios su 
daugybe įlankų ir salų. Ap
link — grybų ir uogų turtin
gi miškai. Kauniečiai pamėgo 
šią ramybės zoną, kurią 
automašina jie gali pasiekti 
per pusvalandį. Čia vešliai 
žaliuoja jų kolektyviniai so
dai, o dabar, medikų ir land
šafto architektų patarimu, 
Viršužiglyje kuriamas Kauno 
gamybininkų sveikatingumo 
centras.

Jį steigti pirmasis ėmėsi 
Kauno ketaus liejyklos 
“Centrolitas” kolektyvas. 
Metalurgų užsakymu iš koo
peruotų Kauno įmonių ir 
organizacijų lėšų buvo pasta
tyta moderni gydykla, katili
nė, vandenvietė, valymo 
įrenginiai, kiti inžineriniai 
statiniai.

Prieš keletą metų poilsiau
tojus priėmė 100 vietų 
“Centrolito” profilaktoriu
mas. Šiemet šalia jo svetin
gai duris atvėrė triaukščiai 
“Skaldos” susivienijimo poil
sio namai — sanatorija. Pro
jektuotojų darbo brėžiniuose 
jau ryškėja “Kauno staty
bos” tresto, “Ragučio” susi
vienijimo ir kitų kolektyvų 
modernios poilsinės.

Gydymui ir poilsiui Viršu
žiglyje sudarytos kuo geriau
sios sąlygos. Gyvenamuo
siuose korpusuose — dvivie
čiai ir triviečiai miegamiųjų, 
prie jų — lodžijos ir soliariu
mai, gražiai įrengtos valgyk
los, bendro naudojimo poilsio 
kampeliai.

Kurortas veikia ištisus me
tus. Vasarą “Centrolito” pro* 
filaktoriume darbininkai gy
dosi ir ilsisi su šeimomis. 
Tėvams išvykus į darbą, 
vaikus prižiūri patyrusios 
auklėtojos. “Skaldos” sanato- 
rijoje-poilsio namuose už ne
didelį mokestį visa šeima gali 
praleisti šeštadienį ir sekma
dienį, pasilikti Viršužiglyje 
savaitei arba dvylikai dienų. 
Kelialapiai su maitinimu. 
Kurorte teikiama kvalifikuo
ta medicinos pagalba, taiko
mos gydomojo purvo proce
dūros, balneoterapija, gydo
moji mankšta, dozuotas ėji
mas. Kurorte veikia stoma* 
tologinis ir dantų protezavi
mo kabinetai.

Pastačius naujus gyvena
muosius korpusus, ateityje 
Viršužiglyje kasmet galės 
pailsėti ir pasigydyti apie 
dvylika tūkstančių žmonių. 
Darbininkų kurorte iš koope
ruotų įmonių lėšų numatyta 
pastatyti universalią salę

kultūriniams renginiams, už
darą plaukymo baseiną, 
įrengti didelį sporto žaidimų 
aikštyną. Jau dabar vasarą 
veikia valčių, o žiemą — 
slidžių bazės.

H. Labanauskas

♦ Londone susitiko du bi
čiuliai.

—* Sveikas, Šamai, ką fu 
Čia velki?

— Nieko.
— Neblogas užsiėmimas.
— Taip, tik konkurencija 

didžiulė.

+ Fermeris apdraudė nuo 
gaisro klėtj.

— O jeigu mano klėtis su
degs šiąnakt, klek gausiu? x

— Dešimt melų, — atsakė 
draudimo agentas.

< Gydytojas sako pacien
to žmonai:

— Jūsų vyrui negalima ger
ti labai stiprios kavos. Tai jj 
įaudrina, ir jis nervinasi.

— Bet, daktare, jei jūs ži
notute, kaip jis nervinasi, kai 
aš pilu jam silpnu kavąl

4 Vienai bičiulis - kitam:
— Ka» savaitę užsibrėžiau 

dešimt svarbiausių uždavinių: 
penkis kartus rytais stengtis 
ateiti j darbą Ir penkis va* 
kare neužmiršti pareiti namo.




