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Andropovas įvertina 
lietuvių kūrybą

Vilnius. — TSKP Centro 
Komiteto plenumas yra di
džiulės politinės svarbos įvy
kis, — pasakė Eltos kores
pondentui LTSR valstybinės 
konservatorijos rektorius, 
Lietuvos TSR kompozitorių 
Sąjungos valdybos pirminin
kas Vytautas Laurušas. — 
Dar ir dar kartą skaitydamas 
TSKP CK Generalinio Sek
retoriaus draugo J. Andro
povo kalbos tekstą, didžiuo
jasi tarybine liaudimi, kuri, 
Lenino partijos vadovauja
ma, pavertė 1983 metus per
silaužimo metais stiprinant 
ekonomika, gerokai pažengė 
į priekį^ vykdydama mūsų 
šalies socialinio ir kultūrinio 
vystymo planus.

Lietuviu literatūros ir me
no veikėjai, kaip ir visi 
^tarybiniai žmonės, yra tvir
tai pasiryžę įgyvendinti Ko
munistų partijos nurodymus, 
išspręsti uždavinius, kuriuos 
taip Įtikinamai, leniniškai gi
liai ir aiškiai savo kalboje 
iškėlė Jurijus Andropovas.

Kompozitoriai, dailininkai, 
rašytojai savo kūriniuose tei
singai vaizduoja mūsų socia
listinį gyvenimo būdą, šlo
vindami amžininką — darbi
ninką, mokslininką, žemdir
bį, kosmonautą, savo indėliu 
prisideda prie visos partijos 
pastangų formuoti aktyvų 
komunistinės rytdienos kū
rėja. ELTA

Britas keliauja
Cairo. — Siekdamas taikos 

progreso ir padėties sustabi- 
lizavimo Artimuosiuose Ry
tuose, penkių dienų kelionėn 
pasileido D. Britanijos užsie
nio reikalų ministras Sir 
Geoffrey Howe. Jis pirmiau
sia susitiko su Egipto prezi
dentu, o po to lankysis Saudi 
Arabijoje ir Sirijoje. Britai 
šiuo metu Beirute laiko 100 
karių vadinamoje taikos sar
gyboje, bet nori juos ati
traukti namo.

Agresyvu^ pretorijos rasistai 
naikina Angolą 

\
— Namų\ griuvė-
auti tiltai, gaisrai 
bombų išraustos

virtinės

Luanda, 
šiai ir sugri 
ir aviacijos 
duobės pabėgėlių 
keliuose ir perpildytos ligonu 
nės — taip atrodo pietiniai 
Angolos r 
riūos vėl g 
rasistinė Pietų Afrikps Res
publika, Kvando Kubango, 
Uilosdr Kunenės provincijo
se vyksta įnirtingi mūšiai su 
interventais 
kurie įsibroyė į jauną respu
bliką tiesi 
Jungtinėms 
stijoms.

Vėl liejamas nekaltų žino
mų kraujas 
riuomenės bombų ir sviedi
nių žūva seniai, moterys ir 
vaikai. Kangambos miestas, 
esantis už 800 mylių nuo 
Namibijos sienos, praktiškai 
nušluotas nuo žemės pavir
šiaus. Sugriauti Kasingos ir 
Kabamos miestai. Tokio pat 
likimo susjląukė daug kitų 
Angolos gyvenviečių. Tiesio-

jonai, prieš kų- 
riebėsi agresijos

iš Pietų Afrikos,

jgiai padedantį 
Amerikos Val-

, nuo PAR ka-

ginė ekonominė žala, kuru 
respublikai padarė nesiliau 
jančios agresyvios Pretorijos 
rasistų akcijos, jau viršija U 
bilijonų dolerių.

Laisvę mylinti Angolos 
liaudis tvirtai pasiryžusi ap 
ginti revoliucinius iškovoji 
mus. Okupantai turi dideliu 
nuostolių. Kaip nurodoma 
Angolos Liaudies Respubli 
kos gynybos ministerijos 
pranešime, lėktuvai “Miraž’ 
intensyviai bombardavo Ka 
hamos, miestą (Kunenės pro
vincija). Antskrydžio metu 
Angolos liaudies išsivadavi
mo ginkluotųjų pajėgų 
(FAPLĄ) priešlėktuvinės 
gynybos priemonės numušė 
du rasistų maitvanagius.

Maskva. — Kilus gaisrui 
Urengoi, vienoje iš 41 pom- 
pavimo stočių dujoms iš Sibi
ro į Vakarų Europą pompuo
ti 2,800 mylių kelionėje, dujų
pristatymas Vakarų Europai 
sutrukdomas bent pusme
čiui.

Nuotraukoje kinų ir Tarybų S-gos atstovybės JAV 
prezidentūros kieme. Priekyje du Kinijos atstovai su 
Tarybų S-gos Ambasadorium F. Dobrynin.

Gvatemaloje ir Salvadore
nužudyta tūkstančiai ž
Washington. — Jau ket

virti metai iš eilės privati 
tyrinėjimų organizacija The 
Council of Hemispheric Af
fairs pabrėžia, kad Gvatema
la ir Salvadoras yra didžiausi 
žmogaus teisių pažeidėjai 
Lotynų Amerikoje.

Pereitą sekmadienį pa
skelbtame metiniame prane
šime čia savo būstinę turinti 
organizacija tvirtina, kad 
vien 1983 m. tose abiejose 
valstybėse politinio teroro 
rezultate žuvo dešimt tūks
tančių žmonių. Didžiuma jų 
esančios vadinamų dešiniojo 
sparno mirties dalinių aukos.

“Netiesiogiai tos aukos gali 
būti laikomos prez. Reagano 
administracijos politikos

II onių
aukomis”, pabrėžiama tame 
pranešime. Prezidento politi
ka, ten sakoma, didele lazda 
“muša” palyginti mažus žmo
gaus teisių srityje prasižen
gimus kairiųjų režimų, kai 
tuo tarpu užmerktomis aki
mis praeina pro savo alijan- 
tus Centrinėje Amerikoje.

Salvadore siautėja “mirties 
eskadronas”, tarnaujantis 
diktatoriniam Maganjos reži
mui. Kaip praneša agentūra 
UPI iš San Salvadoro, žuvo 
politiniai ir visuomenės vei
kėjai, profsąjungų aktyvistai 
ir paprasti žmonės, dėl kurių 
nors priežasčių neįtikę kruvi
nai diktatūrai. Nuo 1980 me
tų, agentūros duomenimis, 
budelių aukomis tapo 42 
tūkstančiai salvadoriečių.

Havana vertina 
TSRS užsienio politiką

Svečiai ii Sirijos
Vilnius. — Lietuvos TSRS 

jaunimo organizacijų komite
to kvietimu Vilniuje viešėjo 
Sirijos revoliucinio jaunimo 
sąjungos (RJS) delegacija, 
vadovaujama Sirijos RJS 
tarptautinių ryšių ’ sekreto
riaus Ibr^himo Zaaruro.

Juos susitiko Lietuvos KP 
Centro Komiteto narys, CK 
propaga 
skyriaus
Jis papasakojo apie Lietuvos 
TSR darbo žmonių pasieki- 
musAekonomikoje, moksle ir 
kultūroje, apie partinės or
ganizacijos ideologinę veiklą, 
uždavinius, iškeltus TSKP 
CK 1983 
me.

SirijieČ 
su Lietuvos LKJS CK pir
muoju sekretoriumi P. Igno
tu.

pdos ir agitacijos 
vedėjas J. Kuolelis.

C

m. gruodžio plenu-

iai taip pat susitiko

ELTA

Ambasadoriais su Vatikanu
l

Sausio 10 d. JAV su Vatikano valstybėle pasikeitė 
Ambasadoriais. Prieš 117 m. JAV iš Vatikano buvo savo 
Ambasadorių atšaukusios, o buvo palikusios tik JAV 
prezidento asmenini Atstovą. Dabar Jungtinių Valstijų 
Ambasadorium prie Vatikano paskirtas William A. Wilson 
nuotraukoje su Popiežium Jonu Paulium U. Vatikano 
valstybėlė/ iki šiol buvo 106 valstybių Ambasadoriai, JAV 
107-oji.

Kai kurių nekatalikiškųjų tikybinių sektų dvasiškiai tuo 
nepatenkinti. Bet daug nekatalikiškųjų valstybių savo 
Ambasadas Vatikane turi.

MIRĖ VLADAS NIUNKA
Gruodžio 26 d., eidamas 77- 

uosius metus, mirė revoliuci- 
n'o judėjimo Lietuvoje daly
vis, TSKP narys nuo 1928 
metų, Lietuvos Komunistų 
partijos Centro Komiteto na
rys, respublikos Aukščiausio
sios Tarybos deputatas, Lie
tuvos TSR nusipelnęs kultū
ros veikėjas, Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos visuo
menės mokslų skyriaus aka
demikas. sekretorius, respub
likos „Žinijos" draugijos 
valdybos pirmininkas Vladas 
Niunka.

V. Niunka gimė 1907 m. 
rugpjūčio 17 d. Baisogaloje, 
tarnautojų šeimoje. 1925 m. 
bhigęs Šiaulių gimnaziją, ku
rį laiką ten mokytojavo ir 
kartu studijavo Kauno uni
versitete, kurį baigęs įgijo 
teisininko kvalifikaciją.

V. Niunka nuo pat jaunys
tės savo gyvenimą susiejo su 
Lietuvos Komunistų partijos 
kova už darbo žmonių išva
davimą iš buržuazinės prie
spaudos, už Tarybų valdžios 
atkūrimą Lietuvoje. 19,28 me
tais įstojęs į Lietuvos Komu
nistų partijos gretas, jis ak
tyviai įsijungė į pogrindinę 
revoliucinę veiklą, dirbo Lie
tuvos KP CK instruktoriumi 
Žemaitijoje, „Tiesos" redak
cinės kolegijos nariu. Už »ko- 
munistinę veiklą V. Niunka 
ne kartą buvo suimtas ir ka
linamas.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, 1940 m. V. Niunka 
šu jam būdinga energija 
ėmėsi darbo tarybinei san
tvarkai respublikoje įtvirtin
ti. Jis dirbo „Tiesos" dien
raščio atsakinguoju redakto
riumi, vadovavo vyriausiajai

Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos visuomenės mokslų 
skyriaus akademiku sekreto
riumi bei Mokslų Akademi
jos prezidiumo nariu, jis 
daug prisidėjo prie visuome
nės mokslų tolesnio plėtoji
mo respublikoje, jų vaid
mens didinimo. V. Niunka 
buvo produktyvus mokslinin
kas, paskelbė nemažai mono
grafijų ir mokslinių straips- 
nl>miarksisti(nė! 
or i josXeik onom it 
tinto auklėjimo 
Daug metų
respublikinei „Žinijos" drau
gijai, V. Niunka didelį dė
mesį skyrė politinių-moksli- 
nių žinių skleidimui, interna- 
cicnalinio-patriotinio dirban
čiųjų auklėjimo tobulinimui.

V. Niunka aktyviai daly
vavo visuomeniniame-politi- 
niame gyvenime. Jis daug 
kartų buvo renkamas Lietu
vos Komunistų partijos Cent*- 
ro Komiteto, o 1944—-1961 m. 
— LKP CK biuro nariu. 1946

mininės te- 
; bei ateis- 
klausimais. 

vadovaudamas

rinkimų komisijai rinkimams 
į Liaudies seimą, 1940 m. bu
vo paskirtas Lietuvos TSR 
prokuroru. Didžiojo Tėvynės 
karo metais, dirbdamas atsa
kingą partinį ir tarybinį dar
bą, V. Niunka aktyviai prisi
dėjo prie tarybinės liaudies —1962 m. buvo TSRS Aukš- 
kovos su vokiškuoju fašizmu. 
Pokario metais V. Niunka 
dirbo respublikos švietimo 
ministru, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos' pirmininko 
pavaduotoju, daugiau kaip 
dvylika metų — Lietuvos Ko
munistų partijos Centro Ko
miteto sekretoriumi. 1961— 
1970 m. V. Niunka — žurna
lo ,,Komunistas" vyriausiasis 
redaktorius, Vilniaus V. Kap
suko universiteto dėstytojas.

1962 m. V. Niunka Išren
kamas Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos nariu korespon
dentu, o 1976 m. •— jos tik
ruoju nariu. Nuo 1968 m. iki 
paskutiniųjų dienų, būdamas

čiausiosios Tarybos, 
194f m. — Lietuvos 
Aukščiausiosios 
putatas.

V. Niunka 
dviem Lenino, 
liucijos, Darbo

Didžiojo Tėvynės 
laipsnio, „Garbės 
ordinais ir meda-

nuo 
TSR 

Tarybos de-

apdovanotas 
Spalio revo- 

raudonosios
vėliavos, 
karo II 
ženklo" 
liais.

V. Niunka praėjo garbin
gą piliečio ir komunisto, re
voliucionieriaus, visuomeni
nio politinio veikėjo ir 
mokslininko kelią. Jo ryški 
asmenybė paliko šviesų at
minimą visų jį pažinojusių 
širdyse.

Vlado Niunkos laidotuvės
Respublikos sostines vi

suomenė gruodžio 30 d. į 
paskutinę kelionę palydėjo 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvį, Lietuvos Komu
nistų partijos . Centro Komi
teto narį, respublikos Aukš
čiausiosios Tarybos deputatą, 
Lietuvos TSR nusipelniusį 
kultūros veikėją, Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos' vi
suomenes mokslų skyriaus 
akademiką sekretorių, res
publikos „Žinijos" draugijos 
valdybos pięipininkį Vlę<įą 
Niunką.

V. Niunkos palaikai pa
šarvoti Vilniaus karininkų 
namų salėję. Prie karsto ge
di velionio šeimos nariai, gi
minės ir artimieji, buvę ben
dražygiai, darbo draugai.'

Atiduoti paskutinės pagar-

bos velioniui atvyko draugai 
P. Griškevičius, V. Astraus
kas, A. Barkauskas, A. Bra
zauskas, N. Dybenka, A. Fe- 
rensas, A. Kairelis, K. Kai
rys, V. Sakalauskas, R. Son
gaila, L. Šepetys, P. Igpo- 
įas/v. Mikučiauskas, J. Pet
kevičius, P. Šileikis, Lietuvos 
1SR Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininko pa
vaduotojai, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko 
pavaduotojai, kiti atsakingi 
partiniai ir tarybiniai darbuo
tojai, revoliucinio judėjimo 
ir Didžiojo Tėvynės karo ve
teranai, mokslininkai, visuo
menės atstovai.

Antakalnio kapinėse prie 
kąpo duobės įvyko gedulo 
mitingas. Atsisveikinimo žo
dį tarė Lietuvos TSR Minist

rų Tarybos pirmininko pa
vaduotojas A. Cesnavičius, 
Lietuvos KP Vilniaus miesto 
komiteto pirmasis sekretorius 
V. Kįikučiauskas, revoliuci
nio judėjimo veteranas, res
publikos nusipelhęs kultūros 
vejkėjąs F. Bieliąuskas, Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos prezidentas, Socialistinio 
Darbo Didvyris J. Matulis, 
Vilniaus 17-osios vidurinės 
mokyklos mokytoja Z. Gaiši
mo va.

Skamba TSRS ir Lietuvos 
TSR valstybiniai himnai. Ge
dulingai melodijai aidint 
karstas su V. Niunkos palai
kais nuleidžiamas į kapo 
duobę. Supiltą žemės kaubu
rėlį papuošia vainikai, gėlės.

ELTA

Havana. — Atsakomybė 
už pavojingai paaštrėjusią 
tarptautinę padėti, kuri dar 
niekada po Antrojo pasauli
nio karo nebuvo tokia įtemp
ta, tenka Reagano adminis
tracijai. Čia surengtoje spau
dos konferencijoje tai pabrė
žė Kubos Komunistų partijos 
CK narys, Kubos judėjimo 
už taiką ir tautų suverenumą 
nacionalinės tarybos pirmi
ninkas Severas Agirė del 
Kristas.

Jis ryžtingai pasmerkė ne
protingą kursą Washingtono, 
kuris kursto ginkluotus kon
fliktus įvairiuose pasaulio ra
jonuose, dislokuoja Vakarų 
Europoje “Peršingus” ir 
sparnuotąsias raketas, nutai
kytas į Tarybų Sąjungą ir 
kitas socialistines šalis. S. 
Agirė del Kristas demaskavo 
melagingus Baltųjų rūmų 
teigimus, kad įmanomas “ri
botas” branduolinis karas. 
Pasaulio tautos supranta, 
kad prasidėjus branduoli
niam konfliktui Europoje kil
tų naujas pasaulinis karas, 
kuris gali sunaikinti visa, kas 
gyva žemėje. Todėl jos vis 
ryžtingiau stoja prieš šia 
berptybę, pabrėžė jis.

S. Agirė del Kristas aukš
tai įvertino Tarybų Sąjun
gos, kuri daro viską, kad 
būtų išsaugota ir stiprinama 
taika bei tarptautinis saugu
mas, taikia užsienio politiką. 
Šią politiką, nurodė jis, re
mia visa pažangioji žmonija.

Iranas organizuoja 
Kamikaze teroristus

London. — ‘‘Sunday 
Times” rašo, kad Londone ir 
Romoje Irano vyriausybės 
žmonės verbuoja teroristus, 
kurių veikla bus nukreipta 
prieš vakariečių taikinius ir 
tai kamikaze būdu.

Laikraštis tvirtina, jog Va
karų žvalgybos įstaigos turi 
informacijos apie tai, kad 
Irano lyderis ajatola Kho* 
meini planuoja dramatiškus 
pasikėsinimus, ir aukšti pa
reigūnai Prancūzijoje ir kitur 
gali būti taikiniais. Ryšium 
su tuo, laikraštis pabrėžia, 
sustiprinta sargyba aplink 
prez. Mitterrand ir kitur. 
Scotland Yard, nors ir neko
mentavo, bet sako, kad 
jiems tie teroristų planai yra 
žinomi.

Demokratų kandidatai prezidentinėms pareigoms Dės 
Moines, Iowa forume. Iš k. į dešinę Senatorius Gary Hart, 
George McGovern, Senatorius John Glenn ir Sen. .Alan 
Cranston. Moderatorė Trina Creighton.

I
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edicare mažiau

mokėti žymiai 
turi kompensaci- 
Medicare mokės

“Gray? Panthers” 
yra apgaulingas.

0 kaslink ilgesnio 
eis: toks senyvas 
ir miesto ligoninės

J essie J acksono kelionė
Jessie Jackson, kuris norėtų tapti Demokratų partijos 

kandidatu į Amerikos prezidentus, atsiekė nemažą laimėji
mą: per paskutines kelias dienas jo vardas mirgėte mirga 
spaudoje, jis nuolat minimas televizijos ir radijo žiniose, 
žmonės diskusuoja jo kandidatūrą. Jis atsiekė tą visą 
nuvykdamas i Siriją, kur jo kelionės rezultatas buvo lakūno 

- leitenanto O. Goodmano išlaisvinimas. Goodmanas, kaip 
žinia, buvo pašautas, kai jo lėktuvas skrido kartu su grupe 
karinių JAV jlėktuvų virš Sirijos kontroliuojamos Libano 
teritorijos. Sirijiečiai teigė, kad jie nepaleis Goodmano, iki 
Amerikos orlaiviai nenutrauks savo agresyvius skridimus 
ir iki Amerikos karinis laivynas nepasitrauks nuo Libano 
krantų.

Bet išėjo kitaip. Jacksonui nuvykus, jis tarėsi su 
prezidentu Aąadu, kuris nutarė, kad “dėl humanitarinių 

 

sumetimų” Goodmanas bus paleistas. Bet tikrumoje tas 

 

aktas buvo Jfaip ir žingsnis prieš- prezidentą Reaganą. 

 

Asadas nogėjo parodyti, -kad Siriją, yra pasirengusi 

 

taikingai sugyventi su ne-agresinga Amerika. Jacksonas, 
taikos šalininkas, tokią Ameriką lyg simbolizuoja. Taipgi 
rolę vaidino ir rasiniai motyvai. Jacksonas, kaip žinia, yra 
juodosios rasės žmogus, lakūnas Goodmanas irgi. Jackso
nas per savo kelionę lyg pabrėžė, kadį’eigu tas lakūnas 
būtų buvęs baltosios rasės, JAV vyriausybė būtų dėjusi 
daugiau pastangų ji išlaisvinti. | (

Vienaip ar kitaip, apie Jacksoną kalba visa šalis ir tas 
jam be abejo padės jo pastangose išsikovoti kandidatūrą į 
prezidentus.,

Medicare pavojuje
\_ Reagano administracija tęsia savo kovą prieš Amerikos
£ nettrrtingu'į žmones, prieš senesnio amžidus žmones, prieš 
) ^darbo žmones, prieš jaunimą. Šiuo kartu naujas žingsnis 

ypatingai nukreiptas prieš senesniąją kartą. Štai kas 
skelbiama—

Pagal naują administracijos planą
mokės ligoninėms per pirmas dvi sakaites. Neturtingi 
senyvi žmonės iš savo kišenės turėj 
daugiau. Administracija betgi sako, kad j 

K ją: pacientui pasilikus ilgiau ligoninėje,
daugiau negu dabar, o po dviejų mėnesių pilnai apmokės 
ligoninei.

Senųjų žmonių kovingoji organizacija 
nurodo, kad administracijos aiškinimas
Didžiulė dauguma senųjų pacientų patenka į ligonines 
dažnai, bet trumpam laikui. Taigi, valdžia sutaupys daug 
pinigų sumažindama Medicare pašalpą, 
buvimo ligoninėje, tai niekas hepasik 
ligonis ir dabar paskelbiamas chronišku 
turi juos laikyti veltui.

Vienaip ar kitaip, valdžia jau skelbia su pasitenkimu, kad 
ji sutaupys du bilijonus dolerių per metus. Senyvų žmonių 
padėtis apsirgus žymiai pasunkės, bet 
administracijai? ... Ir kur tie pinigai 
Valdžia nori padidinti karinį biudžet 
Palyginant su ta suma, tie du Medicare 
tik lašas — reiks apkarpyti kitas biudžet 
reikalo su žmonių gerbūviu, su apšvies, su mokslu, su 
tyrinėjųnu.

Gerai, kad artinasi rinkimų metai. Gal 
susipras ir ištrenks Reagano apti-liaudišką administraciją?

Laimėjimai Salvadore
Vėl pasitvirtina faktas, kad kaip gerai kariuomenė 

nebūtų ginkluota, kiek ji begautų paramos iš užsienio, kiek 
jos karininkai belankytų akademijų kitame krašte, kokios 
nebūtų jų privilegijos, tokia kariuomenė nekariaus ryžtin
gai, jeigu ji neturi idealo, kuris įkvėpia j

Tas dabar pasitvirtina Salvadore. SaKadoro armija turi 
daugiau ginklų, negu jai reikia: patys moderniausi lengvi ir 
sunkūs ginklai sriautu plaukia iš Amerikos į Salvadorą, 
Salvadoro kariai dėvi geros gelumbės Amerikos stiliaus 
uniformas, turi gerus JAV karinius konservus ir taip toliau 
ir taip toliau. Bet vieno dalyko tos armijos kariai neturi: 
noro kariauti. Ir, — iš 
Salvadoro liaudies partiz 
atsiekia laimėjimą po laimė 
Už žemės reformą, už c 
analfabetizmo panaikini , už geresnę ateitį vaikučiams, 
už tautinę savigarbą,u£nenuolankavimą jankiams, už savo 
ispanišką-centralini merikietišką kultųrą ....

Sausio mėnesio 22 dieną sukanka 52 metai nuo istorinio 
įvykio Salvadore. Tais metais tęn įvyko 
prieš viešpataujančią chuntą. Sukilimas 
ir chunta, jankių padedama, nužudė net 30,000 žmonių. 
Nuo to laiko Salvadoro žmonės nenustojo kovoti ir dabar ta 
kova eina prie kulminacijos. Liaudies kovotojai paskutinė
mis savaitėmis atsiekė nemažai laimėjimų: buvo užimta ir 
laikinai okupuota viena didžiausių karinių bazių; partizanai 
išsprogdindo didžiausią krašto tūtą. New Yorko “Times” 
aimanuoja, kad Salvadoro armijos mpralė žema ir vis 
menkėja ... Bet vaistų prieš tokį menkėjimą nėra. 
Nepadeda faktas, kad, ir pavėluotai, valdžia bando 
atsikratyti pačių žiauriausių liaudies kankintojų-žudytojų 
(jie siunčiami į diplomatinius postus užsienyje); nepadeda 
faktas, kad vėl kalbama apie “demokratinius rinkimus”. 
Salvadoro liaudies kovotojai netiki nė žodeliui kuris ateina 
iš chuntos pusės. Šalies likimas sprendž amas kovoje.

kas tai Reagano 
bus sunaudojami? 
ą net ant 17%! 
sutaupyti bilijonai 
o dalis, kurios turi

Amerikos žmonės

eilinius karius.

s būtų to noro? 
rasčiau ginkluoti, 
;ino, už ką kovoja: 
lę santvarką, už

liaudies sukilimas 
buvo užgniaužtas

Praeitų metų spalio mėne
sį Chicagoje leidžiamas lietu
vių mėnraštis “Akiračiai” at
spausdino svarbų dokumen
tinį straipsnį pavadintą “Žy
dų išnaikinimas”. Dokumen
to autoriaus vardas nežino
mas, bet “Akiračių” redakci
jos narys Z. V.R. prideda 
tam tikrą aiškinimą.

Tai esanti ištrauka tam 
tikro ilgesnio dokumento, 
kuris dabar randasi JAV 
Valstybės departmento žį- 
nioje, sako Z. V. R., buvo 
parašytas 1941-ais metais 
Lietuvoje arba kuris savo 
akimis aprašomus įvykius 
matė. Esą, dokumentas buvo 
perduotas Žydų agentūros 
Palestinai atstovui Londone 
S. Adler-Rudel, kuris savo 
ruožtu jį perdavė amerikie
čių ambasadai Štokholme 
1943-ais metais.

Dokumentas prasideda 
taip:

Tai yra pati baisiausia te
ma. Normaliam žmogui neį
manoma įsivaizduoti, kas da
bar atsitinka Lietuvos žy
dams. Anksčiau niekas nebū
tų tikėjęs, kad tokie dalykai 
gali atsitikti dvidešimtajame 
amžiuje. Tačiau čia pasako
jam tikri faktai — nieko 
neperdėjome, nes tai neįma
noma. Greičiausia yra prie
šingai: sunku žodžiais apsa
kyti tų žmonių kančias. 
Trūksta žodžių pavaizduoti, 
kaip vokiečiai elgiasi su Lie
tuvos žydais, nes jų elgesys 
nežmoniškesnis už nežmogiš- 
kumą ir begėdiškesnis už 
begėdiškumą.

Dokumente paduodama 
nemažai detalių, kaip žydų 
naikinimas vyko pirmais mė
nesiais po nacių įsiveržimo į 
Lietuvą. Apskaičiuojama, 
kad per pirmus šešius mėne
sius Lietuvoje nužudyta apie 
170,000, tai yra, kaip doku
mentas pažymi, apie tūks
tantis nekaltų žmonių žuvo 
kiekvieną dieną. Pažymima, 
kad moterys ir vaikai neiš
vengė to baisaus likimo — 
kaip tik atbulai — dažnai 
sveiki, dirbti galį vyrai, pa
likti gyvais ir pristatyti prie 
darbo, nors vėliau ir jie 
žuvo.

Dokumentas paduoda ne
mažai statistikos. Aprašoma, 
kaip žydai pirmiausia žuvo 
provincijg^ė, paskiau did
miesčių getuose. Mes skaito
me:

“Rugsėjo 1 d. Vyksta siste- 
matiškas žydų naikinimas 
provincijoje. Virš 5,000 Ma- 
riampolėje, 3,000 Vilkavišky
je ir 3,000 Kėdainiuose pra
rado savo gyvybę. Nebuvo 
daromos išimtys mišraus ki
limo žmonėms t. y. pusiau ar 
ketvirtadaliu žydams.”

Paduotos kai kurios deta
lės, kurios gerai žinomos: 
apie masinius šaudymus prie 
Devinto forto, apie tai, kaip 
gyvi sužeisti žmonės buvo 
užkasami su lavonais. Apie 
egzekucijas bendrai “siste
mą” taip aprašoma:

Prieš sušaudant, žydams 
buvo liepta nusirengti ir su
lipti į duobes. Tėvai turėjo 
laikyti vaikus, turinčius ma
žiau negu keturius metus, 
rankose, kad vienos kulkos 
užtektų dviem žmonėm. KuL 
kosvaidžiais nuskynus pir
mąją eilė, pradedama antroji 
eilė, dar prieš numirštant 
pirmosios eilės aukoms. Pa
sitaiko, kad būna užkasami 
dar gyvi žmonės. Provincijo
je paprastai sušaudant žy
dams užrišdavo akis. Vilniu
je ir Kaune nebuvo tam lai
ko ... .

Apie šio dokumento auten
tiškumą mes nieko nežino
me. Bet atrodo, kad, nežiū
rint ant kiek detalės ten 
atitinka ar neatitinka tikro
vei, jį tikrai parašė žmogus, 
kuris buvo įvykių buržuazi
nių nacionalistų ideologijos

“LAISVĖ

žmogus. Lietuvius kolabo
rantus jis vadina sukilėliais. 
Apie kvislingų sudarytą apa
ratą naciams padėti jis sako: 
“Birželio 24 d. Lietuvių suki
lėlių kovų antra diena. Lietu
vos sukilėlių vyriausybė pra
nešė per radiją, kad sukili
mas pasisekęs . . .” Bet at
rodo, kad nežiūrint jo ideolo
gijos, paprastas žmonišku
mas jame paėmė viršų ir jis 
buvo sukrėstas matytų įvy
kių. Štai jis detališkai aprašo 
egzekuciją, kurioje buvo nu
žudyta, anot jo, virš 40 žydų 
tautybės Komunistų partijos 
narių:

Birželio 28 d. Pirma vieša 
žydų egzekucija Lietūkio ga
raže, Vytauto, gatvėje, Kau
ne. Virš keturiasdėšimt žydų 
buvo mušami kastuvais ir 
geležinėm lazdom iki sąmo
nės netekimo. Tada buvo 
apipilami šaltu vandeniu ir 
vėl mušami iki užmušimo. 
Vienas politinis kalinys, su
kilėlių paleistas iš kalėjimo, 
atsisėdo ant lavonų krūvos ir 
pradėjo armonika groti polo
nezą.

Kokią išvadą iš to padarė 
to dokumento surašytojas? 
Jis sako:

“Už šiuos pasibaisėtinus 
veiksmus kaltas neatsakin
gas elementas, kuris pikt- 
naudojo lietuvių sukilimo 
idėją. Būtų beprasmiška kal
tę ir gėdą suversti kam nors 
kitam. Neteisinga dėl šių 
veiksmų kaltinti sukilimą ar 
net visą lietuvių tautą. Visgi 
lietuviui patriotui skaudu 
matyti, kaip lengvai tautos 
herojus, kentėjęs bolševikų 
kalėjime už krikščioniškus ir 
tautinius idealus, pasidaro 
niekšu su žemiausiais jaus
mais ir troškimais.”

Mes nesutinkame su šia 
išvada. Taip, ant visos tau
tos negalima suversti kaltę— 
istorija parodė, kad bet ko
kios tautos žmonės tam tik
rose sąlygose gali atlikti 
žiauriausius aktus. Bet taipgi 
negalima suversti kaltę ant 
taip vadinamo “neatsakingo 
elemento”. Kada tas žvėris 
žmogaus pavidale sėjėjo ant 
užmuštųjų lavonų krūvos, 

Akademikas Vytautas Statulevičius 
rašo iš Afrikos

Miela Ievute,
Net neįsivaizduoju kur aš atsidūriau — Afrikoj, 

Zimbabvės sostinėje Hararėje (buvęs Salsbery). 
Čia vyksta Pietų Afrikos šalių matematikos mokslų 
asociacijos suvažiavimas ir aš pakviestas pagrindi
niu pranešėjų. Tokių kviestų pranešėjų esame 
penki. Aš iš T. Sąjungos, vienas iš Austrijos, iš 
Kanados, iš Rytų Vokietijos, iš Niderlandų. Labai 
gražus kraštas. Dar trims dienoms sustosiu 
Mozambiko sostinėje Moputu.

Linkėjimai visiems. Linksmų X-mas,
Jūsų

Vytautas Statulevičius

SU NAUJAIS METAIS!
Dar vienerius metus žmonija atidavė istorijai. 

Atidarėme duris į Naujuosius — 1984-uosius — 
Metus, kupini vilties, kad jie bus laimingi, kad 
būtent dabar išsipildys kiekvieno ir visų mūsų 
siekimai, svajonės, kad jie labiau praturtins mūsų 
dvasią ir namus, ir kad pagaliau pasaulyje įsigalės 
tvirta Taika, dėl kurios taip labai sunerimusi 
žmonija. >

Brangūs tautiečiai, nuoširdžiausiai sveikinu jus, 
įžengus į Naujuosius Metus ir visiems linkiu 
stiprios sveikatos, asmeniškos sėkmės jūsų gyveni- ( 
me ir nepailstamos veiklos vardan Taikos netokioje 
jau didelėje mūsų planetoje. Lietuvių tauta, 
gyvenanti Tarybų Lietuvoje, nuoširdžiai tiki, kad 
mūsų ir išeivijos kultūriniai ryšiai dar daugiau 
prasiplės ir sustiprės, svariai pasitarnaudami 
žmonių tarpusavio bendravimui ir Taikai visame 
pasaulyje.

“Tėviškės” draugijos pirmininkas
P. PETRONIS

Lietuvos kalendoriai rodė 
1941 metų birželio 28, — 
pats vidurvasaris, kuomet 
saulutė maloniausiai šildo 
mūsų gimtinės žalias lankas 
ir ošiančius senus šilus . . . 
Beit tie miškai jau girdėjo 
daugybę šūvių, nuo kurių į 
smėlėtus griovius krito mir
tinai ir ne mirtinai sužeisti 
vaikai, seneliai, moterys. 
Kraujas liejosi daugybėje 
Lietuvos vietų. “Neatsakin
gas elementas” — kitaip sa
kant, chuliganai, girtuokliai, 
į sadizmą linkę išsigimėliai, 
šalia įsiveržusių rudųjų fa
šistų darbavosi išsijuosę, o 
už jųjų pečių stovėjo “res- 
pektingi” buržuaziniai nacio
nalistai, kurie, gal patys ne
sutepdami savo rankų, rašė 
vedamuosius straipsnius, 
kalbėjo per radiją, steigė 
grupuotes, kurių ideologinis 
palaiminimas tam žmogėnui, 
kuris sėjėjo ant lavonų krū
vos, buvo neabejotinas.

Bet istorija rodo ir ką kitą. 
Tie “neatsakingi elementai” 
švaistėsi Lietuvoje 1941 m. 
vasarą. Bet metai anksčiau, 
1940 m. vasarą, Lietuvoje 
įvyko kita audringa pakai
ta — pasikeitė socialinė san
tvarka, iš kalėjimų išėjo 
žmonės, kurie kentėjo už 
savo idėjas ... Ir kas įvyko? 
Niekas nieko nekankino, nie
kas nieko neužmušinėjo kas
tuvais ir gelžgaliais, niekas 
nieko nešaudė. Lietuvos miš
kai ošė taikingai kaip visuo
met. Taip, pasikeitė santvar
ka. Buvo suėmimų, buvo 
kaltinimų, buvo net trėmi
mų. Bet kraujas nesiliejo. 
“Neatsakingas elementas” 
neiškilo į paviršių, nes nie
kas jo nedrąsino, neįkvėpė.

Mes raginame “Akiračių” 
redaktorius, “Metmenų” re
daktorius, jaunus padorius 
katalikus, kurie spiečiasi ap
link krikščionių demokratų 
spaudą, apie tai pagalvoti. 
Pripažinkime: tam tikromis 
sąlygomis žiaurumų pasitai
ko po visomis santvarkomis. 
Bet kažkaip žiaurumų specia
lybė istorijos eigoje priklau
so dešinei.

R.B.
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Vilniuje, Liudo Giros gatvėje iškilo nauji rūmai, kuriuose 
įsikūrė Lietuvos TSR “Žinijos” draugijos Centrinis lekto
riumas.

Nuotraukoje: Centrinio lektoriumo rūmai.
M. Baranausko nuotrauka

<

^Kultūros ^Atgarsiai
KOVOJANTI KULTŪRA

Pasaulis dabar plačiai in
formuotas apie politines ir 
ginkluotas kovas, kurios 
vyksta Salvadore, bet dau- 
daug mažiau žinoma, kaip 
šalia liaudies kovoje dalyvau
ja Salvadoro kultūros žmo
nės. Dalis tų kultūrininkų 
lieka pačioje šalyje ir bando 
pusiau legalėmis ir slaptomis 
priemonėmis tęsti tautinės 
kultūros puoselėjimą, o dalis 
randasi tremtyje užsienyje— 
Meksikoje, Kuboje ir taipgi 
šioje šalyje, Jungtinėse Val
stybėse.

Tremtyje esantieji pažan
gūs Salvadoro kultūros žmo
nės yra sukūrę organizaciją, 
kuri vadinasi “Salvadoro me
no ir literatūros institutas 
tremtyje”, trumpai ispaniš
kai žinomas kaip IN ALSE. 
Skyriai veikia keliolikoje 
Amerikos kontinento šalių, 
taipgi Prancūzijoje. Tremty
je gyvenantieji rašytojai, 
poetai, menininkai, ant kiek 
tai galima, palaiko ryšius su 
tėvynėje pasilikusiais kultū
rininkais. Tremtyje tęsiama 
periodikos, knygų leidimo 
veikla, rengiamos meno pa
rodos, aiškinama Salvadoro 
liaudies kovos prasmė.

Sausio 21-28, kuomet New 
Yorke įvyks Kultūros Savai
tė už Solidarumą su Centrali- 
nės Amerikos Liaudimi, 
IN ALSE skyrius Jungtinėse 
Valstybėse surengs eilę Sal
vadoro meno parodų, poezi
jos vakarų ir dramos festiva
lį. Bet pažangiems Salvadoro 
kultūrininkams, kurie gyve
na tremtyje šioje šalyje, ne
lengva. Nors jiems padeda 
vietiniai kultūros žmonės, 
imigracijos departmentas 
jiems dažnai sudaro visokių 
kliūčių, kartais grasina de
portuoti į Salvadorą.

Tiems salvadoriečiams 
tremtiniams padeda ne tik 
kultūrininkai, bet ir nemen
kas skaičius dvasiškių, kata
likų kunigų ir protestantų 
pastorių, ypatingai padedant 
jiems susirasti darbo pragy
venimui. Pavyzdžiui, pažįstu 
jauną poetą iš Salvadoro, 
su kuriuom tenka gan dažnai 
susitikti. Man susidomėjus, 
kaip jis verčiasi materialiai, 
jis pasakojo: jis dirbo kaip 
zakristijonas vienoje protes- 
tantų-unitarų bažnyčioje 
priemiestyje prie New York- 
ko, Westchesterio apskrity
je. Pastorius, kuris jį pasam
dė, yra liberalas, kuris sim
patizuoja Centralinės ameri- 
kos žmonių kovoms. Darbas 
labai lengvas, beveik nieko 
netenka daryti, tad, lieka 
daug laiko savo kūrybai ir 
veiklai. Poetas pridūrė:

“Esu ateistas ir niekad 
nesvajėjau, kad dirbsiu kur 
nors bažnyčioje, dargi pro
testantiškoje, Šiaurės Ame
rikoje. Bet gyvenimas mar

gas, pilnas netikėtumų. 
Vienaip ar kitaip, mes Salva
doro pažangiečiai, tikriausiai 
neskaitome krikščionis savo 
priešais: daugelis jų, įskai
tant kunigus, dalyvauja šalia 
mūsų kovoje, ir veikloje. At
simeni tas keturias amerikie
tes vienuoles, kurias mūsų 
fašistai sužudė?”

Pačiame Salvadore liku
sieji kultūriėčiai veda kovą 
visokiais būdais. Kaip žinia, 
Salvadoro valdžia uždarė 
centralinį universitetą, jaus
dama, kad studentu politinė 
veikla tokiu būdu bus kaip 
nors užgniaužta. Bet univer
sitetas veikia. Kaip? Šalyje 
likusieji liberališki profeso
riai savo butuose tęsia moki
nimą: neoficialės paskaitos ir 
klasės vyksta, yra susidaręs 
neoficialus dėstytojų tinklas, 
kuris tvarkosi kaip “univer
sitetas be sienų”. Sakoma, 
kad mokslas tęsiamas dar 
intensyviau, su gilesniu en
tuziazmu, negu “oficialaus” 
universiteto laikais.

Tą Salvadoro “universitetą 
be sienų” pripažįsta kaip 
vertingą mokslo įstaigą uni
versitetai keliuose kituose 
lotynų kraštuose, kaip tai 
Meksikoje, Nikaragvoje, Ku
boje. Studentai, kurie gali 
kaip nors dasigauti į užsienį, 
gali laikyti egzaminus tų 
kraštų universitetuose, gali 
patiekti ten savo disertaci
jas.

Tuo tarpu, kai kultūrinin
kai beveik vienbalsiai stoja 
liaudies pusėje Salvadore ir 
kovoja šalia jos, Nikarag
voje, kur liaudis stovi prie 
valdžios vairo, kultūrininkai 
glaudžiai menininkai, teatro 
žmonės, muzikai ir t.t. yra 
įsijungę į Sandinistinį Kultū
ros Frontą.

Taip kovojanti kultūra Lo
tynų Amerikoje ir prieš lai
mė jant ir po laimėjimo stovi 
su liaudimi. R.B.

Laiškai
Didžiai Gerbiamos Moterų 
klubo narės—Moterys,

Sveikinu Jus su Naujais 
Metais, linkiu geros sveika
tos, energijos, žengiant pro
greso ir taikos keliu.

Su nuoširdžia pagarba 
Danutė Šumokienė

Kaunas

TELEGRAMA
Ieva Mizarienė 
“Laisvė” Weekly 
Visų Tiesos laikraščio dar
buotojų ir skaitytojų vardu 
sveikinu jus su Naujaisiais 
1984-aisiais Metais ir linkiu 
geros sveikatos, neblėstan
čios energijos. Linkiu kad 
virš mūsų šalių būtų taikus 
dangus.

Albertas Laurinčiukas
Vilnius



PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 13, 1984

"Kazeliettteė
Dvi jaunos lietuvaitės, kurią 

Lietuvos spaudoje savo gyvenimą

Virglrtljė KALINAUSKAITG, 
KonstantinavOs kaimo 
profesinės technikos mokyklos 
pirmo kurso moksleivė:

— Atvykau iš kaimyninio Bir
žų rajono. Pasirinkti Šią kaimo 
profesinę technikos mokyklą 
mano paragino Biržų rajono Kir- 
donių kolūkis. Ūkis man paskyrė

Rėgina LUKJTARAUPYTL 
Liudo Giros kolūkio 
paukštininkė:

— “Aš kolūkyje dar naujoko, 
dirbu neseniai, esu tik baigusi 
Kaišiadorių 23-ąją kaimo profe
sinę technikos mokyklą. Ten įgi
jau paukštyno operatorės spe
cialybę.

Dirbti p jkštyne svajojau visą 
laiką. Gal kam pasirodys keista 
tokia svajonė, bet man ji tikrai 
miela. Aš ne vietinė, nors ir to

SU ANTANU MIŠKINIU 
ATSISVEIKINUS

Lietuvių literatūra neteko 
įžymaus vyresniosios kartos 
kūrėjo: gruodžio 16 dieną po 
ilgos ir sunkios ligos mirė 
Lietuvos TSR valstybinės 
premijos laureatas, poetas, 
prozininkas ir vertėjas Anta
nas Miškinis.

A. Miškinis gimė 1905 m. 
sausio 29 d. Utenos rajono 
Juknėvinų kaime, valstiečių 
šeimoje. 1934 m. baigęs Kau
no universiteto humanitari
nių mokslų fakultetą, moky- 
tavo Kauno gimnazijose, dir
bo radiąfone redaktoriumi. 
A. Miškinis dalyvavo lietu
vių rašytojų draugijos veik
loje, buvo vienas iš laikraščio 
“Literatūros naujienos” stei
gėjų.

Eilėraščius pradėjo spaus
dinti 1925 metais. Ikitarybi- 
nėje A. Miškinio’ lyrikoje 
(eilėraščių rinkiniai — (“Bal
ta paukštė”, “Varnos prie 
plento”, poemos “Keturi 
miestai”) ryškus lietuvių kai
mo poetizavimas, valstiečio 
buities &• etikos priešpasta
tymas buržuazijos dvasiniam 
skurdui. A. Miškinis pratęsė 
ir praturtino demokratinės 
lietuvių liteiįafuros tradici
jas, išsaugoję liaudies žmo
gaus jautrumą socialiniams 
gyvenimo reiškiniams.

Tarybinio laikotarpio poe
zijoje (“Eilėraščiai”, “Arti 
prie žemės”, “Dienoraštis” 
‘“Klevai prie kelio”) A. Miš
kinis pasireiškė kaip lyrinio 
peizažo meistras. Poemą 
“Svajonė ir maištas” jis pa
skyrė revoliucijos dainiaus 
Juliaus Janonio atminimui. 
Autentiškos kaimo buities 
vaizdais ir poetiniu pasakoji
mu praturtino lietuvių prozą

s dirba kaime, aprašo 
Abi iš Rokiškio rajono.

ipendiją — fndkės kas mė- 
po penkiasdešimt rublių.

i.
jo mažens esu įpratusi prie 
ų. Mano tėveliai neleisdavo 
nėti, surasdavo naudingų ūž
imų. Mama mokė įvairiausių 
ie reikalingų darbų. Dėkinga 
liams už šias pamokas.

buvau' ir termose, 
au, kaip dirba melžėjos.

, bet jo neši

ir s 
nes

Pusirinkau melžėjos specialybę, 
nes 
reik
ninkai. Man tas darbas irgi pa
tink
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Na kartą 
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Darbas nelengvas, 
bijau. Prieš akis dabar treji mo- 
kym 
Jau
Mokykla turi patogius bendrabu
čius 
veik i 
būro 
mal 
žūs 
irgi •

Stengiuosi ir aš neatsilikti nuo 
kitų 

kolūkiui dabar labiausiai 
dingi šios profesijos darbi-

osi metai Konstantinavoje.
; susipažinau su draugėmis.

valgyklą, girdėjau, kad čia 
ia įvairūs mėno saviveiklos 
iliai, vyksta įdomūs užsiėmi- 
ir po pamokų. Išstatyti gra- 
mokyklos rūmai, aplinkui 

tvarkinga, jauku.

sąžiningai mokytis. Noriu 
ėsti iš mokyklos kuo dau- 

žinių, kurios bus rėikalin- 
būsimame savarankiškame

giai 
gos 
darbe.

paties Rokiškio rėjdho, — pan- 
dėliutė. Ten baigiau aštuonias 
klases.

Bebaigdama aštuntą klasę, pa
sidomėjau viename ūkyje, kur 
yra Paukštynas. Sako, jiems dar
biniu 
mi 
ros
Slikas sutiko labai maloniai, kai- 

kų netrūksta. Tada pažjsta- 
i pasiūlė nuvykti į Liudo Gi- 

tolūkj. Pirmininkas Vytautas

apie nelengvą būsimą dar- 
kad 

erai noriu to, ko siekiu, su- 
pasiųsti su kolūkio stipen- 
įsigyti paukštlninkės spe- 

Taip ir tapau šio ūkio 
Laiku gaudavau 

k pinigus — švenčių metu 
io valdyba visad pasvėikin- 
tarsi priminpLma, kad ir aš 

slukio naro.

bą, utsakomybę. Patikėjęs, 
aš ti 
tiko 
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stipendininke, 
ne ti 
kolūk 
davo, 
esu k

Dabar ja tikrai tapau. Ūkis pa- 
artimiausiu metu parū- 
tą. Darbas, žinoma, ne 

lengvųjų, užtat koks įdomus, 
visad padeda fermos ve- 

todėl ir 
nę minutę nepasijunti vio-

pinfi 
iš 
Man 
dėja Danutė Rimšienė, 
sunkės 
na.

Kolūkio paukštynas 
senosn 
ko, tac 
nis. M 
vienoje 
arti 34 
pakaitomis, tad užtenka laiko ir 
savo pomėgiams.

nemažas, 
us pastatus dabar pertvar- 

darbas bus dar lengvas
is, keturios paukštininkos, 

paukštidėje prižiūrime 
tūkstančių vištų. Dirbame

1 Antanas Miškinis
“Žaliaduonių gegužė”, už ku
rią autoriui paskirta Žemai
tės premija. Į lietuvių kalbą 
A. Miškinis yra išvertęs V. 
Šekspyro dramų, V. Whit
man “Žolės lapus”, A. Puški
no, M. Lermontovo, J. Slo
vackio, J. Tuvimo poetinių 
kūrinių.

Už paskutinįjį eilėraščių 
rinkinį “Klevai prie kelio” A. 
Miškiniui buvo suteikta 1983 
m. Lietuvos TSR valstybinė 
premija. :

Antano Miškinio geriau
sieji kūriniai įėjo į klasikinį 
lietuvių literatūros fondą, iš 
jų mokėsi ir mokysis tauraus 
paprastumo ir nuoširdumo 
ne viena jaunųjų poetų kar
ta.

Antanas Miškinis palaido
tas gruodžio 20 d. Vilniuje, 
Antakalnio kapinėse.

V. Petkevičienė

“LAISVĖ”

Iš tolo šviečia Akmenės rajono Kivylių kolūkio visuomeninis prekybos centras. Jo 
projekto autoriai architektas Vytautas Lisauskas ir konstruktorius Jonas Kertenis 
sulydė į vieningą ansamblį liaudies architektūros ir šiuolaikinės statybos elementus. Jų 
projektas pripažintas vienu geriausių architektūros kūrinių. Naujame prekybos centre 
yra viskas, kas reikalinga žemdirbiui — kavinė-valgykla, parduotuvė, kolūkio kontora.

Nuotraukoje: Kivylių kolūkio visuomeninis prekybos centras.
A. Sabaliausko nuotrauka

KĄ PASAKĖ H. ClGRIEJUS
Mėgstu žirniauti, bet žir

nių laukas — tai knygos, 
laikraščiai, žodžiu spauda. 
Visko nei į širdį, nei į 
atmintį, pagaliau — net į 
portfelį nesusikrausi. Ot ir 
išrinkinėju mintis, kurios 
tuokart patraukia mano dė- 
dėsį.

Štai poeto Henriko Cigrie- 
jaus pokalbis su Vytautu 
Skripka. Gal todėl ir ne
mėgstu aforizmų, kad juos 
man pakeičia žmonių mintys 
pasakytos ne gryname lauke, 
o atsirėmus į konkrečias ap
linkybes, konkrečius daik
tus. Taigi, ką pasakė Henri
kas Cigriejus.

Visiems būdinga atsigręžti 
atgal. Ne būtinai iš baimės 
ar noro išsiaiškinti, kuo esa
me dabartyje, bet todėl, kad 
laikas už mūsų jau sustojęs.

* * *
Mano eilėraščiai gal net 

tiek kaimietiški, kiek retro
spektyvūs. Nemanau to kai
mo idealizuoti — visko ten 
būta. Visko tai visko, bet 
žmogus ten labai gražus.* 

* * *
Namų tema mūsų literatū

roje labai ryški ir svarbi. Ir 
tai jokiu būdu nėra kokio 
nors susmulkėjimo ar perne-“ 
lyg individualaus požiūrio į 
gyvenimą pasireiškimas. Na
mai — tai ne šilta gūžta arba 
(tuo labiau) miesčioniškas, 
krištolais tviskantis ar kar
deliais apkaišytas būstas, na
mai — tai tam tikras žmoniš
kumo statusas, perėjūnišku- 
mo ir grobuoniškumo antipo
das.

* * *
Ar ne per daug energijos 

ir valios išeikvojom, kad pa
tenkintume turėti, o apleido
me neužmiršti.

* * *
,Ir aš, ir daugelis mūsų 

neesame pranašai, ką pasa
kome savo posmais, yra ne 
programa, o mūsų pačių ne
rimas.

* * *
Be abejo, geros knygos yra 

lyg tie šviesūs žmonės, supą 
kitus žmones. O kad jie 
nebendrautų ir vienas kitam 
nepadėtų, gal net neįmano
ma. Tik visai jau kitas ir 
esminis dalykas -— parašyti 
gerą knygą. Literatūra pir
miausia yra literatūra, veidu 
atsisukusi į žmogaus likimą.

* * *
Yra gražus teiginys: tik 

Adomas buvo visiškai origi
nalus. Norom nenorom esa
me veikiami tiek mylimų, 
tiek nemylimų autorių. Kaip 
netikėtas atgarsis jie nuaidi 
net pačiuose, rodos, origina
liausiuose mūsų pastebėji
muose. Dažniausiai tai liūdi
na, o kartais, kai širdis ne 
tokia pikta, o protas apyblai- 
vis, ir paguodžia — esame 
juk vienos kultūros žmonės,

Man metafora kaip koks 
tikėjimas, jis didesnis už 
logiką. Tai lemtinga literatū
ros, ypač poezijos, žymė, 
savotiškas stebuklas, kai 
realybė, esanti vienoje gyve
nimo kelio pusėje, staiga 
atsiduria kitoje ir tampa tik
resnė už tikrąją. Medis iš
rauna savo šaknis iš tikrosios 
dirvos, prigyja puslapyje ir 
pasidaro dar žalesnis. Beje, 
čia taip pat metafora. Nušvi
timo akimirką metafora atei
na kaip savaime supranta
mas dalykas, kaip galų gale 
ko nors paaiškėjimas, kad 
net suabejoji, ar čia tavo 
kūryba. 

* * *
Kritika — nei botagas, nei 

barometras, nors kartais 
šiuos vaidmenis ir atlieka, 
kritika — labai rimto patarė
jo žodis, kurio kietumas ar 
švelnumas yra tolygios ver
tybės, jeigu jis sakomas nuo
širdžiai.

* * *
Žinomas toks teiginys: 

poeto gerumą rodo du daly- 
kaį — jis dainuojamas, arba 
jį skaito jaunimas. Kad gru
bokas mimo eilėraščių forma 
tiktų dainuoti, abejoju, o kad 
tarp jaunų žmonių nesu po

(VAIRIOS ŽINIOS

Roma. — Gruodžio 27 d., 
popiežius Jonas Paulius II, 
lankydamas Rebbibia kalė
jimo kalinius, 20-čiai minučių 
privačiai susitiko su Mehmet 
Ali Agca, kuris prieš dvejus 
su puse metų buvo pasikėsi
nęs prieš jo gyvybę šv. 
Petro aikštėje.

Apie ką jiedu kalbėjosi, 
nebuvo pranešta, bet prieš 
išsiskiriant, kalinys kluptelė
jo ir pabučiavo popiežiaus 
žiedą.

Popiežius sakė, kad jis 
pareiškęs šovikui, kad jam 
atleidęs, apie ką jis jau 
kalbėjęs ligoninėje vos kele
tui dienų praslinkus nuo 
atentato, kai jis jį vadinęs 
“broliu”.

Popiežių lydėjo Italijos tei
singumo ministras, kalėjimo 
valdžia ir apie 100 sargybi
nių. Šiuo savo gestu popie
žius norėjęs pabrėžti prasmę 
Išpirkimo metų, kuriuos Ka
talikų bažnyčia šiemet mini.

Nemanoma, kad tai prak
tiškai padės popiežiaus šovi
kui, nes jis už tą savo žygį 
nuteistas kalėti iki gyvos 
galvos.

Palma de Malorca, Ispani
ja. — Gruodžio 25 d. čia 
numirė vienas žymiausių Is
panijos dailininkų. Joan Miro 
buvo 90 m. amžiaus. Jis 
žinomas savo surrealistiniais 
paveikslais.

puliarus, žinau gerai. Mano 
buvę ir esantys mokiniai 
manąsias knygeles tikriau
siai varto daugiau iš smalsu
mo — visgi įdomu, ką tas čia 
rašo. Mūsų kryžkelėje stovi 
sarkazmo ženklas.

* * *
Vienas mano bičiulis vis 

mėgsta sakyti — dar nėra 
tokio autoriaus, kurs būtų 
sukūręs už save išmintinges
ni herojų. Tai ypač liečia 
lyrinį herojų. O norint pasi
daryti išmintingesniam, gal 
reikėtų pradėti gyventi iš 
naujo.

* * *
Literatūros vakarai ir susi

tikimai, aišku, gerai, bet 
vėlgi — ten pageidaujama ir 
tam tikros poezijos, ir tam 
tikro rango poeto. Aš litera
tūros vakaruose jaučiuosi ne
jaukiai. Nenorėdamas pa
neigti literatūrinių susitiki
mų vertės vis dėlto labiau 
vertinu skaitymą iš knygos. 
Knyga ir susikaupimas — 
vienas didžiųjų pasaulio ste
buklų.

Ar neatrodo jums, skaity
tojau, kad Jūs pažinote įdo
mų, giliai mąstantį, turintį 
gyvenimo patirtį žmogų? Ir 
ar nekyla ūpas paskaityti ir 
jo poeziją? St. Grigas

Washington. — Erdvės 
agentūra NASA skelbia, kad 
dvylikos asmenų vietai ji 
gavusi 4,760 pareiškimų. Be 
to, dar šio mėnesio pabaigoje 
savo 150 kandidatų atsiu
siančios karinės įstaigos. Ci
vilio astronauto pradinė al
ga — $24,508. Apie priėmi
mus bus paskelbta balandžio 
pabaigoje. Šiuo metu NASA 
turi 78 astronautus, kurių 
tarpe ^yra 8 moterys ir 4 
negrą/. Šiemet NASA numa
čiusi 10 erdvėlaivių skridi
mų, 12 skridimų numatyta 
1985 m. ir 17 skridimų 1986 
m.

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos gynybos ministerija 
paskelbė, kad atitraukia sa
vo kariuomenę iš Angolos, 
kur per pastarąsias 34 dienas 
ji kariavo su juodaisiais suki
lėliais, kovojančiais už Narni- 
bijos nepriklausomybę. 
Neaišku, ar Pretorijos vy
riausybė paliks Angolą ra
mybėje, nes per paskutiniuo
sius šešerius metus jos ka
riuomenė pakartotinai per- 
ženginėjo Angolos sieną, 
užimdama dideles sritis pie
tinės Angolos provincijose.

Tarybų S-ga. — Susirūpi
nusi, ar jai iš JAV siunčiami 
javai nėra paliesti ethylene 
dibromide chemikalais.

3-IAS PUSLAPIS

Prie “Vilnies” ištakų 
ir pradžios

Laiko sūkuriai ir nelaimės, 
atrodo, bus pranykdinę “Vil
nies” laikraščio pirmųjų kele- 
rių metų (1920.IV-1923 m.) 
komplektus. Bent kol kas 
nėra žinoma, ar jie kur nors 
išlikę. Tat mums brangaus 
laikraščio tų metų istoriją 
tenka atstatyti remiantis ki
tais šaltiniais. Visų pirma, 
atsiminimais. Bet “Vilnies” 
steigėjų ir pirmųjų skaityto
jų gretos jau labai išretėju- 
sios, ir, be to, žmogaus 
atminti taip pat nevisada 
patikima. Čia padeda dar kiti 
šaltiniai, pirmiausia, “Vil
nies” bendraminčiai laikraš
čiai, kurie išsaugojo svarbios 
medžiagos “Vilnies” išta
koms ir pradžiai pažinti.

Šiame straipsnyje ir norė
tume, pasinaudodami “Lais
vės” laikraščiu, kai ką para
šyti apie “Vilnį” 1920-1923 
metų laikotarpiu. Ši medžia
ga turėtų papildyti atsimini
mus, juos patvirtinti, pako
reguoti.

Prie “Vilnies” ištakų, kaip 
žinome, stovėjo “Žarijos” 
laikraštis. Apie jį yra plačiau 
rašyta. Šiuokart pridurtume 
tik vieną kitą detalę prie 
“Žarijos”.

Einant “Žarijai” (1919.3- 
1920.1.), Lietuvių socialistų 
sąjungos (LSS) sluoksniuose 
svarstyta, kaip dar sustip
rinti kairiųjų socialistų spau
dą Chicagoje. Ne kartą buvo 
kelta mintis suvienyti “Žari
ją” su tuo pat laiku Philadel- 
phijoje /vėliau New Yorke) 
ėjusia “Mūsų tiesa”. Pasta
rąjį laikraštį siūlyta perkelti 
į Chicagą (“Laisvė”, 1919, 
rugs. 5 Nr. 62). Štai LSS X 
rajono konferencija priėmė 
dargi nutarimą “Mūsų tiesą” 
leisti Chickgojė ir sujungti su 
“Žarija” (“Laisvė”, 1919, 
rugs. 26 Nr. 10). Taip būtų 
suvienytos tų! — dviejų laik
raščių jėgos, padažnintas 
vieno leidinio ėjimas. Bet šie 
projektai nebuvo įgyvendin
ti.

Tai į 1919 m. pabaigą buvo 
manyta Chicagiškę “Žariją” 
paversti dienraščiu “Žarija” 
(“Laisvė”, 1919, gr. 10 Nr. 
17) apibūdinama kaip “Šva
riai ir sumaniai” tvarkomas 
laikraštis, galįs tapti kasdien 
žinančiu kariųjų Chicagos so
cialistų leidiniu.

Tačiau netrukus vis labiau 
įsisiautėjusi Palmerio reakci
ja užgniaužė ir šį projektą. 
“Laisvės” 1920 m. sausio 17 
d. numeryje (Nr. 14) prane
šama, jog “Žarijos” leidimas 
(nuo 1920 m. Nr. 2) laikinai 
sustabdomas dėl Palmerio 
siautėjimo. “Žarijos” leidė
jai, matyt, tikėjosi, kad JAV 
valdančiųjų sluoksnių ir val
džios reakcija greitai nu
slūgs, ir laikraštis vėl galės 
pasirodyti.

Bet situacija ir toliau liko 
nepalanki, todėl Chicagos pa

Izraelyje neregėtą užmojįį 
įgavo darbo žmonių streikai. 
Šalyje streikuoja valstybiniai 
tarnautojai, transporto dar
buotojai, šachtininkai. Visuo
tinis geležinkelininkų strei
kas paralyžiavo traukinių 
eismą. Streikoro 4,5 tūkstan
čio Izraelio ryšių darbuotojų.

London. — Tūkstančiai 
Urugvajaus sostinės gyven
tojų išėjo į miesto gatves 
dalyvauti taikioje demon
stracijoje. Reuterio agentū
ros korespondentas iš Mon- 
teVidejo praneša, kad jie pa
sisakė už demokratinę valdy
mo reformą šalyje, ir, kad 
būtų atkurtos konstitucinės 
laisvės.

Salt Lake City, Utah. — 
Čia ruošiamos! antram žmo
gui dirbtina širdimi pailginti 
gyvybę.

Viena. — Bulgarijos lėktu
vui nukritus žuvo 50 žmonių. 

žangieji lietuviai nedelsdami 
ėmėsi kurti naują laikraštį, 
pavadintą “Vilnis”. Tas leidi
nys turėjo pasirodyti 1920 
m. balandžio 1 d. Jo tikslas 
buvo “dalyvauti (...) didžio
je pasaulio proletariato kovo
je, kuris artimiausioj ateity 
nulems žmonijos likimą 
(“Laisvė”, 1920, bal. 1, Nr. 
78).

Pirmasis “Vilnies” numeris 
numatytu laiku (1920.IV.1) 
neišėjo, tačiau apie jo greitą 
pasirodymą ir programą pra
nešinėjo to meto pažangieji 
JAV lietuvių lairkaščiai. 
“Laisvėje” įdėtame būsimo 
Chicago^ lietuviško laikraš
čio skelbime pabrėžta, kad 
“Vilnis” stovės revoliucinio 
marksizmo pamatais” (“Lais
vė”, 1920, bal, 3 Nr. 80).

“Vilnies” pirmąjį numerį 
(1920.IV.8) “Laisvė” apibūdi
no kaip neblogą. Toje žinutė
je nurodyta, jog šį laikraštį 
leidžia A. Kairys, redaguoja 
V. Raudzevičius. (“Laisvė”, 
1920, Bal. 23, Nr. 95). Atsi
minimuose V. Andrulis irgi 
pažymi, kad “Vilnį” sutikęs 
leisti A. Kairys.

Kai dėl V. Raudzevičiaus, 
kaip redaktoriaus, tai galėjo 
būti, jog pirmuosius “Vil
nies” numerius jis ir pasira- 
šinojo. V. Andrulis, beje, 
mini, jog V. Raudzevičius, 
dirbdamas “Vilnyje” admi
nistratoriumi, reikalui esant 
laikraštį redaguodavo. Todėl 
visiškai galimas daiktas, kad 
jis pasirašė ir pirmąjį “Vil
nies” numerį. Apie V. Rau- 
dzevičių beveik neturime ži
nių. Būtų gerai, kad jį paži
nojusieji ar draugafvparašytų 
apie jį.

“Laisvės” laikraštis yra už
fiksavęs ne_vienątolesnio 
“Vilnies” kelio faktą ir įvykį. 
Antai, sužinome, jog 1920 m. 
rugsėjo 19 d. “Vilnies” re
dakcijoje įvyko kratos. 
Reakcionieriai skundė nau
jąjį laikraštį valdžios orga
nams; ieškojo įvairių prieka
bių. Bet “Vilnies” užslopinti 
nepajėgė-jokios represijos.

Jau 1921 m. šio laikraščio 
^adnfmistracija ir redakcija 
užsibrėžė padažninti “Vil
nies” leidimą. Šis tikslas bu
vo įgyvendintas: nuo 1921 m. 
rugsėjo 1 d. skaitytojai “Vil
nį” jau gavo du kartus per 
savaitę. Tačiau ir šiuo per
tvarkymu nesiribota.

Į “Vilnį” rašė vis daugiau 
JAV lietuvių ne tik iš Chica
gos, bet ir kitų kolonijų. 
Gausėjo laikraščio bendra
darbių iš Lietuvos ir kitur. 
Medžiagai sudėti reikėjo pa
didinti “Vilnies” apimtį. 1922 
m. pavasariop buvo pradėtas 
kelti finansinis vajus už “Vil
nį”, einančią du kartus per 
savaitę ir aštuonių puslapių 
(“Laisvė”, 1922, kovo 29, Nr. 
75).

B. Vosylius

Nurnberg, Fed. Vokieti
ja. — Trijų dienų konferenci
joje Fed. Vokietijos komu- 
nista> partijos nariai aptarė 
savo organizacinius reikalus. 
Dalyvavo svečių iš užsienio, 
jų tarpe buvo ir Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijos 
politbiuro narys Grigorij Ro
manov. Jis kalbėjo konferen
cijoje apie tarptautinius ko
munistų partijų ryšius. Fed. 
Vokietijos komunistų partija 
turi apie 40 tūkstančių narių.

Washington. — Prisibijo- 
ma, kad JAV neatitrauks 
savo kariuomenės iš Grena
dos, kaip prez. Reagan buvo 
žadėjęs. Manoma, kad grei
čiausia Reagano administra
cija bandys organizuoti sava
norišką Grenados prisijungi
mą J prie Amerikos. Spauda 
ta prasme jau pradeda rašy
ti, atpasakodama, kaip gre- 
nadiečiai “laimingi po Ameri
kos globa”.
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Lietuvos miestų

ROTUŠĖS
L

Trijų Lietuvos miestų - Vilniaus, Kaunodr Kė
dainių - senamiesčius tebepuošia rotušės. O 
būta jų Lietuvoje kadaise geros aštuonlos de
šimtys: rotušę turėjo kiekvienas XV-XVIII a. 
savivaldus miestas.
Rotušė buvo miesto valdžios būstinė. Kai 1387 
m. Vilniui, 1408 m. Kaunui Ir daugmaž tuo pa
čiu laiku Trakams — pirmiesiems Lietuvos 
miestams - didysis kunigaikštis sutelkė savi
valdą, jis Į tuos miestus paskyrė savo vietinin
kus, kurie kartu buvo ir miestiečių bendruo
menės galvos - vaitai. Šiems tvarkyti miestą 
ir realizuoti savo valdžią visuomeninio pastato 
- rotušės — dar nereikėjo. Tačiau netrukus iš 
turtingesniųjų ir Įtaklngesnlųjų miestečlų susi
formavo miesto savivaldos organai, kurie pa
laipsniui siaurino vaito valdžią ir perėmė svar
biausias miesto valdymo funkcijas. Tai buvot 
miestiečių teismas - vadlnamųjė. šuolininkų 
kolegija bei Iš burmistrų ir tarėjų susidedanti 
miesto taryba - magistratas, kuris ėmėsi tvar
kyti visus miesto reikalus: rūpintis miesto tvar
ka ir miestiečių saugumu, organizuoti prekybą, 
reguliuoti amatininkų veiklą, rinkti mokesčius ir 
įvairias rinkliavas, atstovauti miestui pas didĮJĮ 
kunigaikštį, vaivadą, seniūną. Sis kolektyvinis 
valdžios organas negalėjo veikti be nuolatinės 
rezidencijos? Ir Lietuvos miestuose, matyt, jau 
XV a. I puslje atsirado pirmosios rotušės - 
miesto tarybos namai. Pats terminas rotušė 
kilęs iš vokiško žodžio Rathaus - tarybos na
mai, rodo, kad Lietuvos miestų rotušių .proto
tipų reikia ieškoti Vakarų Europoje.(Ten mies
tai XI-XII a. nuėjo tą savivaldos kūrimo kelią, 
kurį Lietuvos miestai pradėjo 1387 m. Ten XII 
a. atsirado Ir pirmosios rotušės.
Rotušių reikšmė lėmq jų vietą mieste Ir išvaiz
dą. Nežinia, kaip atrodė pirmosios Vilniaus, 
Kauno ar Trakų rotušės, nei kas jas statė. Ta
čiau žinome, kad jos, kaip ir Vakarų Europos 
miestuose, stovėjo centrinėje miesto aikštėje 
ar prie pat jos. Ir vėliau rotušės buvo taip sta
tomos. Išlikusios Vilniaus, Kauno rątušės s 
aikštės viduryje. Rotušes stengtas 
vaizdžias, tūriu, aukščiu, papuošimu jo> turėjo 
pranokti ir pranokdavo kitus miesto pastatus 
(gal tik su bažnyčiomis neįstengė varžytis), ro
tušės pastatas su mažne privalomi bokštu tu
rėjo simbolizuoti miesto turtingumą 
bendruomenės savarankiškumą.
Pasitelkę to meto šaltinius (kas < 
papasakoti apie praeiti už tuo metu 
žmones), bandysime pasekti, su kol 
blemomis mlestičlai susidurdavo 
rotušes, kaip jos atrodė, kas jose 
Stengsimės patelkti daugiau faktų 
tinių ir mažųjų miestų rotušes - ap 
ma ir rašyta kur kas mažiau negu a 
ar Kauno rotušes.
Pastatyti rotušę buvo miestiečių reikalas ir pa
reiga. Tai pabrėžiama savivaldos sutelkimo pri
vilegijose ir kituose valdovų ar miestų savi
ninkų raštuose. Antai, 1569 m. | Žygimanto 
Augusto privilegijoje Merkinęl sakoma, kad 
miestiečiai privalo „... rotušę to 'miesto tur
gaus aikštėje savo lėšomis pastatyti... O prie 
tos rotušės ir aplink rotušę, kurią 
turi būti leidžiama bendrai naudai t 
tatyti krautuvėlių pastatą Įvairioms smulkioms 
prekėms sukrauti ir pardavinėti" ..

Rotušės statyba būdavo didelis Įvykis jauno, 
dažnai nesutvirtėjuslo miesto gyvenime. Ka
dangi rotušė buvo miestiečių pastutas, tarnavo 
miesto reikalams, tai pats miestas turėjo finan
suoti jos statybą, nesitikėdama 
miesto savininko pagalbos. Iš kurį imdavo lėšų 
pirmieji rotušės statydinę Lietuvoj miestai, ne
žinome. XVIII a. pagrindines l^šas statybai 
magistratai jau sukaupdavo Iš Įva rių specialiai 
tarti reikalui Įvestų rinkliavų. Tarp K. Radvilos 

< 1610 m. patvirtintų Biržų miesto tvarkymo nuos- 
' tatų buvo ir šis: „Rotušės statyba būtinai turi 

prasidėti birželio 23 d. O kadang lėšų iš mies
to skrynios tam negali užtekti, tai ponas Pili- 
povskls su miesto taryba surado jokias priemo
nes, iš kurių gali būti nemažai pajamų: kas iš 
miestiečių atveš Į Biržus druskos, prieš jq Iš 
vežimo iškraudami, privalo vaitu apie tai pra
nešti, nepranešus gali būti visoą prekės nusa
vintos. Kiek blrkavų ar statini 
suskaičiuota, privalo nuo kiekvienos statinės, 
taip pat Ir birkavo, duoti po 2 grašius Į miesto 
skrynią". Tokia pat rinkliava buvo nustatyta ir 
nuo Įvežamų silkių: mokėti Į rotušes statybos 
fondą turėjo Ir prekiautojai apyn 
kai, kepėjai.
1652 m. Jonušas Radvila prlvl 
nlams sako: „Kad mūsų miesto 
poreikiams rotušė kuo greičiau galėtų būti 
bendromis lėšomis pastatyta ir 
tams -jums (miestiečiams - Z 
mokestĮ nuo prekybos midumi 
tlname..." Ne visada taip sukauptų lėšų už
tekdavo būdavo ieškoma Ir k
Įsigyti, štai, per visą laiką (1542 m. - XVII a. 
pradžia) Įvairiose miestiečių sutartyse ar tre
čiųjų teismo sprendimuose už tų susitarimų 
nesilaikymą galiojo ir tokios baudos, kaip bau
da nuo 1000 Iki 20 000 plytų rotušės statybai. 
XVIII a. pradžioje Alytaus miestiečiai, rubšda- 
miesi atstatyti rotušę, tam reikalui Iš norinčių 
gyventi mieste Imdavo mokesti — 6-8 auksi- 

. nius.
Kartais privatūs miestai gaudavo paramos, 
dažniausiai medžiagų iš savo 
1771 m. rengiantis remontuot 
metu vadinamos Karolštatu) re 
vininko Igno Masalskio nurodymuose pasaky
ta: „Karolštato miesto privileg
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yra, kad miesto rotušė būtų atremontuota. Pri
mename tai miestui... ir pageidaujame, kad 
rotušę pagal brėžini suremontuotų. Tame dar
be padėdamas, dvaras žada duoti plytų, koklių 
ir visokios medžiagos bei amatininkui sumokė
ti, o Iš miesto tik pageidaus, kas suvežtų akme
nis, žvyrą Ir iš girios reikalingą medieną bei 
duotų | statybą padėjėjų".
Savotišką būdą Varnių miestiečiams 1637 m. 
pasiūlė vyskupo Jurgio Tiškevičiaus pasiųsti 
revizoriai: „Dėl rotušės, kuri iki šiol nepasta

tyta ir jokių sudėtinių nei rinkliavų dėl jos dar 
nedaryta, taip nurodoma: šį rudeni privalu pa
sistengti girioje paruošti rąstų arba už nuo 
savo namų ir sklypų sudėtus pinigus kur nupir
kus žiemą išvežti ir atgabenti j Varnius gatavą 
namą, kuris turgaus aikštės viduryje, nugriovus 
dabar ten esančias prekybininkų būdeles, iš
kart pavasario pastatytas privalo būti. O kadan
gi turgaus aikštė labai siaura, tai Ir pati rotušė 
atitinkamai turi būti pastatyta".

Nemažai rūpesčio miestiečiams būdavo ren
kantis projektą. Privatūs miestai turėjo mažiau 
laisvės: kokią rotušę statyti jiems dažniausiai 
nurodydavo miesto savininkas. Taip 1686 m. 
padarė Liudvikos Karolinos Radvilaitės j Bir
žus pasiųsti revizoriai: „Kadangi magistratas 
jokios vietos posėdžiams dėl bendrų reikalų 
neturi, teisindamasis neturtu, dėl kurio rotušė 
Iki šiol tinkamai negalėjo būti pastatyta..., 
todėl leidžiama magistratui tame sklype ir ant 
tų pamatų, kur dabar nuomojama karčiama ne
deramai pastatyta, pakankamai išvaizdžią rotu
šę pagal duotą brėžini pastatyti tokiu būdu: 
vieno aukšto, prūsiška maniera, pamatus dėl 
rūsių ir kitokios naudos pakeliant ne daugiau 
kaip 1 1/2 uolekčio, įrengiant per rotušės vi
durį iš abiejų pusių priemenę, o prie jos pa
kankamo dydžio kambarį ir kamarą, o prieš 
rotušės duris taip pat trečią kambarį be ka
maros."
Kaip būdavo parengiamas rotušės projektas ir 
parenkami statybininkai meistrai XV-XVI a. net 
didžiuosiuose miestuose - Vilniuje, Kaune — 
nežinome. Žinoma tik, kad naująją Kauno 
rotušę pardėjo statyti mūrininkas iš Vilniaus 
Benediktas Choinovskis.
Daugiau žinių yra iš XVIII a., kai Vilnius ir Kau
nas atstatinėjo savo sunykusias rotušes. 1781 
m. nugiruvęs Vilniaus rotušės bokštas sugrio
vė ir pačią rotušę. Tarp Vilniuje dirbusių archi- 
'tektų prasidėjusiose varžybose dalyvavo ir to 
meto architektūros įžymybės, ir eiliniai archi
tektai; Laurynas Gucevičius, Martynas Knakfu- 
sas, M. Kiselevskis, Dionizas Cadajus, Džiuze
pė Sakas. Buvo pateikti ir magistrate svarstomi 
keli rotušės atstatymo projektai, ginčai tarp 
architektų atsispindėjo If spaudoje - išleistas 
net keletas poleminių leidinėlių. Galiausiai bu
vo pasirinktas ir realizuotas L. Gucevičiaus 
projektas.
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Nuotraukoje: Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos profesoriaus Prano Stepulio 
70-mečio minėjime. ,

Kai 1771 m. Kauno magistratas rimtai susirū
pino nuo 1732 m. gaisro nukentėjusios ii' ap
leistos rotušės atstatymu, architektu buvo 
pasirinktas Kauno mokyklos mokytojas Jonas 
Matekeris. Jis paruošė rotušės atstątymo pro
jektą, suprojektavo bokštą. Magistratas pasiti
kėjo architektu, posėdžių protokoluose užrašy
ta: daryti taip, kaip „jo malonybė ponas archi
tektas patars".

Tačiau grįžkime prie statybos pradžios. Sutvar
kius parengiamuosius darbus — sukaupus lėšų, 
medžiagų, pasirinkus ar priėmus nurodytą pro
jektą, sukvietus meistrus, paskyrus statybos 
prižiūrėtojus - būdavo iškilmingai dedamas 
kertinis akmuo ir prasidėdavo statyba. Ceremo
nija vykdavo maždaug taip, kaip Kaune: „1542 
m. liepoš 28 d., t. y. šv. Panteleono dieną tarp 
pusinio laikrodžio 10 dr 11 valandos garsūs ir 
žymūs ponai, būtent šio Kauno miesto vaitas 
Jokūbas Šulcas, šiųmetinis burmistras Fridri
kas Korčakas, burmistras Pranciškus Mačkovi- 
čius, pirmininkaujantis tarėjas Erhardas Slo
gelis, raštininkas Stanislovas StanaV išėjo 
pažiūrėti, kaip dedami rotušės, kuri jau dievo 
vardu pradėta, pamatų akmenys, dalyvaujant 
šio pastato prižiūrėtojams Henrikui Blumkei, 
Kasparui Lubneriui ir Simonui Gradovskiui, ku
rie įpareigoti šią rotušę statyti. Kur minėti 
anksčiau išvardinti ponai tarėjai šio miesto 
amžinai atminčiai ir garbei pagal šventą, įpras
tą, nuo senovės besilaikomą paprotį po pirmu 
akmeniu, meistro mūrininko Benedikto Choi- 
novskio tiksliai patalpintu pono vaito kambario 
kampe, padėjo 1 auksiną ir taip pat pastatė 
savo darbininkams 1 statinę alaus".
Statoma būdavo lėtai, keletą ar keliolika metų, 
štai pirmoji žinia apie Kauno magistrato posė
dį naujojoje rotušėje yra 1562 m. Kauniečiams 
rotušė pasirodė per maža, jie ėmėsi ją plėsti ir 
užbaigė tik XVI a. pabaigoje ar net XVII a. 
pradžioje.

Rotušės stengtasi statyti mūrines, dviaukštes. 
Tokios yra Vilniaus, Kauno, Kėdainių rotušės, 
tokia pavaizduota ir Biržų rotušė Tomo Ma- 
kovskio XVII a. pradžios raižinyje, tokios buvo 
Kretingos bei Merkinės rotušės. Kretingos ro
tušė 1771 m. atrodė taip: „Rotušė turgaus aikš
tės viduryje, mūryta, 2 aukštų, čerpėmis dengta 
su skarda dengtu bokštu, kuriame yra varpas, 
skelbiąs valandas ir teismų pradžią. Apačioje 
didelis kambarys, kalėjimas ir svarstyklių patal
pa su 2 didelėmis durimis. Joje svarstyklės ir 
apkaustyti akmenys, taip pat žymėti turgaus 
saikai. Viršuje teismo kambarys, iš kairės pu
sės prieš laiptus bokštas, o iŠ dešinės kamba
rys arba mokykla miesto vaiku mokymui".

Sunku dabar rasti Tarybų 
Lietuvoje žmogų, kuris nėra 
girdėjęs kanklių. Muzikos in
strumentas, kuriam prieš an
trąjį pasaulinį karą kai kas 
pranašavo tik muziejaus eks
ponato ateitį, pokario metais 
liaudies kūrybos žinovų ir 
gabių atlikėjų bei meistrų 
pastangų dėka tartum naujai 
atgimė. Ypač daug nusipelnė 
šioje srityje dabartinis LTSR 
valstybinės konservatorijos 
Liaudies muzikos katedros 
vedėjas, LTSR nusipelnęs 
meno veikėjas, TSRS val
stybinės premijos laureatas 
profesorius Pranas Stepulis. 
Gruodžio viduryje muzikos 
darbuotojai ir mėgėjai pažy
mėjo jo garbingą 70 metų 
jubiliejų.
... Iš gimtojo Lazdijų 

rajono keliolikos metų vaiki
nas atkeliavo į Kauną, trokš
damas mokytis. Lankydamas 
suaugusiųjų gimnaziją, jis 
stojo ir į Lietuvės kanklinin
kų draugijos kursus. “Man 
tai buvo visiškai natūralus 
kelias, — sako jis, — juk 
aš, išaugęs muzikalioje šei
moje, jau tada j laikiau save 
liaudies muzikantu . . .” Ku
rį laiką pasimokęs pas P. 
Puskunigį ir /j. Strimaitį, 
jaunuolis 1938 m. baigė kur
sus ir netrukus pats ėmė 
juose dėstyti. Pokario metais 
jis buvo pakviestas dėstytoju 
į naujai įsteigtą konservato-

rijos Liaudies muzikos ka
tedrą, kankliavimą dėsto ir 
šiandien, būdamas šios aukš
tosios mokyklos profesorius.

Ar begalima suskaičiuoti 
visus tuos, kurie per pusę 
šimtmečio iš šio entuziasto 
išmoko mylėti lietuvių liau
dies muziką ir groti kanklė
mis? Vieni jų groja tik lais
valaikiu, savo bei aplinkinių 
malonumui, kiti su kanklė
mis susiejo visą savo gyveni
mą — tapo profesionalais ir 
pedagogais, įvairiuose respu
blikos ’ kampeliuose išugdė 
šimtus, net tūkstančius kan
klininkų. Kad taip susirinktų 
draugėn visi jo mokiniai ir 
mokinių mokiniai, taigi jo 
“vaikaičiai”, ir užgrotų savo 
mokytojo, visų kanklininkų 
patriarcho garbei. . .

Tiesa, per jubiliejaus 
nėjimą konservatorijos 
džiojoje salėje negrojo
kartu. Bet kokį puikų meis
triškumą, kokį tobulą instru
mento valdymą, kokius įvai
rius kankliavimo būdus ir 
neabejotiną profesionalumą 
pademonstravo to neįprasto 
koncerto dalyviai! Tai buvo 
konservatorijos studentės ir 
dėstytojos, įvairių miestų 
aukštesniųjų muzikos moky
klų moksleivės, Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto ir Res
publikinių mokytojų namų, 
’’Lietuvos” ansamblio ir ka
merinio ansamblio “Sutarti-

mi- 
Di- 
visi

nė” kanklininkai — solistai, 
trio, kvartetai, sekstetai^ 
įvairūs kiti ansambliai.

Sveikintojai, įteikę sukak
tuvininkui daugybę gėlių ir 
atminimo dovanų, susirinku
siems priminė, kad P. Stepu
lis labai aktyviai prisidėjo 
prie savo mylimo instrume- 
mento tobulinimo ir kartu su 
nagingais meistrais P. Servą 
ir P. Kupčiku sukūrė dabar
tines kankles, kuriomis gali
ma groti net sudėtingiausią 
muziką. Pokario metais jis 
kūrė kankliavimo metodiką 
ir parašė vadovėlį “Kanklės” 
bei daug straipsnių liaudies 
muzikos ugdymo klausimais. 
Ir šiandien jis niekada neat
sisako pakonsultuoti įvairius 
liaudies instrumentų kolek
tyvus, visuomet nuoširdžiai 
pataria. Paminėjo jie ir pla
čius “iškilmių kaltininko” in
teresus — jis taip pat yra 
baigęs konservatorijos obo
jaus klasę, studijavęs huma
nitarinius mokslus Kauno ir 
Vilniaus universitetuose.

Dėkodamas už gražius 
sveikinimus,/, jubiliatas pa
brėžė, kad geriausia dovana 
jam 70-mečio proga — tai 
vis didėjąs kanklių populia
rumas Lietuvoje, tūkstančių 
žmonių nuoširdi meilė lietu
vių liaudies muzikai, kuriai 
jie savo jėgas ir sugebėjimus 
skirs ir ateityje.

K. Nainys

Mažesniuose ir ekonomiškai šilpnesniuose 
miestuose buvo statomos ir medinės rotušės. 
Tokią turėjo Varniai, tokia 1798 m. stovėjo 
Eišiškėse, nedideliame miestelyje, 1792 m. ga
vusiame savivaldos teisę ir tuoj pat ją praradu
siame: „Rotušė Eišiškių miestelyje turgaus 
aikštės viduryje iš tašytų rąstų pastatyta, skie
dromis dengta. Prie jos parduotuvės po vienu 
stogu žydams pastatytos. Per vidurį iš priekio 
dvejos durys ant dvigubų didelių vyrių, o tre
čios ant viengubų, viduje viena parduotuvėlė. 
Viršuje salė su 6 langais, j viršų laiptai. Apa
čioje parduotuvėliu iš priekio 8, iš galo nuo 
austerijos pusės 1, o už rotušės 5".
Taigi rotušė jau stovi miesto centrinėje turgaus 
aikštėje. Pirmieji į ją įsikelia miesto savivaldos 
organai. Juk rotušė - tai pirmiausia jų reziden
cija, jiems statoma, apie tai kalbama minėtuo
se paraginimuose Birių magistratui, apie tai — 
Ir 1653 m. privilegijoje Kėdainiams: „Vietą 
visiems teismams, Ir vaito, ir burmistrų nuo 
šiolei rotušėje skiriame, ir kad niekur kitur, tik 
viešojoje teismo salėje teisiama gali būti, nus
prendžiame". Iš aprašymų matyti, kad miesto 
valdžios organai ir teismai Įsikuria antrame 
rotušės aukšte, atskiruose kambariuose. O kai, 
pvz., Vilniuje magistratas ir šuolininkų teismas 
nesilaiko tokios tvarkos, Žygimantas Senasis 
1536 m. griežtai nurodo: „Taip pat nuspren
džiame, kad taryba atskirame kambaryje priva
lo sėdėti, savo reikalus tvarkyti, kas jiems pri
valu su burmistrais, o šuolininkai kitame kam
baryje sėdėti privalo ir teisti su vaitu, nebent 
jei taryba pašauks šuolininkus dėl ko nors 
bendrame reikale, tada pas juos (tarybos na
rius - Z. K.) turi ateiti ir apie tai su jais tartlš". 
Čia pat būdavo Įrengiamos ir miesto iždo pa
talpos. Tame pačiame rašte didysis kunigaikš
tis sako: „O iždo Ir raštų bei privilegijų saugo
jimui turi būti vieta rotušėje. Ji ir yra, tik reikia 
ją sutvarkyti ir kur kitur pernešti paraką ir kitką, 
kas čia saugoma... O nuo iždo ir miesto pri- 
vilegijy turi būti 4 spynos ir 4 raktai."

Viena svarbiausių miesto savivaldos funkcijų 
buvo prekybos organizavimas. Tai pirmiausia 
saikų ir matų suregbliavim&s, todėl rotušėse,

dažniausiai pirmuose aukštuose, įrengiamos 
svarstyklės, laikomi privalomi ilgio matų ir sai
kų pavyzdžiai.
Beje, dažnai miesto svarstyklėms ir matams 
laikyti turgaus aikštėje, netoli rotušės, būdavo 
įrengiamas atskiras pastatas. Taip buvo Vilniu
je ir Kaune, taip 1686 m. buvo planuojama Bir
žuose.
Rotušės puošmena būdavo bokštas. Tiesa, 
paskutinė Vilniaus rotušė pastatyta be bokšto, 
neišliko ir Kėdainių rotušės bokštas. Tačiau 
kaip liudija Kauno rotušė, seni piešiniai ir ro
tušių aprašymai, bokštas buvo būtinas rotušės 
elementas. Jis buvo ne tik simbolis, estetinis 
akcentas, bet turėjo ir praktinę reikšmę. Ten j 
būdavo įkeliami laikrodis ir varpas, rodyklės 
dūžiai reglamentuodavo miesto dienotvarkę. iL 
pradžių būta vadinamųjų pilnų laikrodžių su 24 
valandinėmis padalomis. Paskui atsiranda pu
siniais vadinami laikrodžiai su 12 padalų. Toks 
laikrodis jau minimas 1542 m. Kauno rotušės 
kertinio akmens dėjimo akte. Varpų paskirtį 
geriausiai nusako ištrauka iš 1607 m. privilegi
jos Kretingai:......kai miestas už bendrus pini
gus pasistatys ritušę ..., tai Ir vieną varpą lei
džiame, kurį, galima naudoti skelbiant teismų 
posėdžius, taip pat turgaus dieną, tiek priva
tiems, Ir viešiems susiėjimams bei gaisrui ki
lus. Kitais atvejais be vaito leidimo jo nejudinti 
ir juo skambinti nevalia, o jei kas tai padarys, 
turi būti magistrato teisiamas kaip ramybės 
drumstėjas. Turi būti taip pat ypatinga sargyba 
varpas apsaugotas, kad dėl padaužų ar girtuo
klių mieste neįvyktų maišačių."

Kaip minėjome, Lietuvoje teišliko tik 3 rotušės. 
Kitų Aebėra. To priežastys - karai, gaisrai Ir 
... laikas. Vilniaus rotušėje dabar Įsikūręs Dai
lės muziejus, Kauno — Santuokų rūmai, o 
rūsiuose — Keramikos muziejus. Kėdainių ro- 
tuėš restauruojama. Kalbant apie kaimynus, tai 
gal geriausiai savo rotušes panaudoja estai — 
ir Talino, ir Tartu rotušėse įsikūrę miestų vyk
domieji komitetai, Taline kartu su miesto mu
ziejumi. >

ZIGMANDAS KIAUPA

Kaip prieš 
šimtą metų...

Lietuviškųjų reakcionierių 
laikraščiai labai mėgsta iš 
didžiosios amerikietiškos 
spaudos kopijuoti kai kuriuos 
pasakojimus apie Valstijas, 

anau, nė pažymėti nerei- 
jog tai dažniausiai būna 

dabartinęs Aiperikos gyri
mas ir priešpastatymas liku
siam pasauliui. Tačiau yra 
temų, kurių ta spauda bijo 
kaip velnias kryžiaus — net 
jei apie tai ir rašytų didžioji 
spauda. Štai istorija, kurios 
nepakartos nė vienas reak
cionierių laikraštis.

. . . Žurnalas TIME vieno
je savo šių metų laidų papa
sakojo, kad mūsų dienų 
Jungtinėse Amerikos Valsti
jose, visiškai šalia mūsų, 
klesti . . . vergovė. Ne, jokiu 
būdu ne kokia nors perkelti
ne prasme, o pačia tiesiau
sia.

Rašoma apie Tampa, Fla. 
Willie Worren šeimą, kurios 
nariai buvo nuteisti už verg
valdystę. Worrenai buvo 
darbo jėgos kontraktantai — 
jie samdė pigią darbo jėgą 
Floridos ir North Carolina 
fermoms. Nelegalūs imigran
tai, prašmugeliuoti į Valsti
jas, ginklu būdavo priverčia
mi dirbti tik už maisto kąsnį. 
Bėgti jie nedrįso ir net nega
lėjo skųstis valdžios atsto
vams: juk jie buvo nelegalūs, 
o tai reiškia —- visiškai betei
siai.

Gal apie tai niekas nežino
jo? Anaiptol! Darbo departa
mento duomenys rodo, kad 
apie Worren “darbus” buvo 
žinoma jau prieš dešimt me
tų, tačiau tai niekam nerūpė
jo šalyje, kuri save skelbia 
didžiausia pasaulyje demo
kratijos nešėja ir žmogaus 
teisių gynėja. Byla buvo su
daryta tik tada, kai North 
Carolina mirė (bulvių planta
cijoje) vienas modernių 
Amerikos vergų.

Kyla kitas klausimas: 
tai koks nors išimtinas 
ve j is?

Pasirodo, ne. Žurnalas 
šo, kad vien tik Floridos 
valstijoje yra apie 5000 dar
bo jėgos kontraktantų ir apie 
šimtas iš jų veikia tokiais pat 
metodais kaip Worren.

Šios šalies Darbininkų gy
nimo lyga teigia, kad vien tik 
rytinėse Valstijose yra apie 
10,000 žmonių, kurie dirba 
už vietą baisioje lūšnoje, 
maistą ir cigaretes: nemaža 
jų dalis į tikrą vergovę pate
kę per gudrią sistemą, ku
rios pagrinde yra tai, kad 
kontraktantas ar darbdavys 
duoda skolon valgį ir gėri
mus, pats juos įkainuoda
mas, ir ši skola pastoviai 
didėja.

Visa tai gana plačiai žino
ma, bet juristai teigia, kad 
panašias bylas iškelti yra 
labai sunku: esą už įstatymų 
ribų žmonės bijo liudyti (yra 
buvę, kad liudytojai “dings
ta”. . .), bet jų parodymų 
bylos nesudarysi.

Gaunasi uždaras ratas . . .
Juristas Robertas Merkle, 

kuris specializuojasi šios rū
šies dalykuose, teigia:

“These people are de facto 
slaves”. Tai tikra tiesa.

Kongresas vergovę paskel
bė nelegalia jau daugiau kaip 
šimtus metų atgal, ir 13 
įstatymų pataisa, tą apskel
busi, yra tikrai gražus doku
mentas. Deja, ji kaip ir dau-' 
gelis kitų įstatymų, ginančių 
žmogaus teises, yra tik po
pieriuje. Realybėje egzistuo
ja daugybė žmogaus spaudi
mo, jo išnaudojimo formų.

O dabar gerai informuotas 
žurnalas įrodė, kad esama 
net ir vergovės tiesiogine to 
žodžio prasme. Kaip ir prieš 
šimtą metų . . .

Jonas Žemaitis
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KANADOS ŽINIOS
r

komentuojXme įvykį

eal, Que
Mi- 
įno 
nis 
Įso

švenčių proga buvo atvykūsi 
jos marti su anūkėmis iž 
Baltimorės, Md. Neužmiršo 
ją pasveikinti telefonu ir 
anūkėliai, kurie negalėjo at
vykti.

Me- 
iejų 
nai- 
obi- 

63

► Ka
imą,

Mont
Pergyveno operaciją

Rosemontietis Charles 
levičius neseniai pergyv 
sunkią operaciją. Ligi 
jau sugrįžęs į namus, ti
sveikatą. Linkiu greitai; at
gauti pilną sveikatą.

z Liūdna metų pradžia į
Tik pradedant Naujus 

tus, jau netekome d1 
tautiečių, tai Julės Bob

* tės (velionio kun. Jono I 
no sesutės), sulaukusio;
metų amžiaus. Velionė paliko 
sesutę, du brolius ir tris 
anūkus. Taipgi staiga mirė 
Tamulis Izidorius. Paliki 
nadoje sūnų, dukrą su šį 
ir dukrą T. Lietuvoje. ,

Abiejų velionių artimie
siems gili užuojauta.

Buvo išvykę —atvykę
Leonas Šimonelis šv 

praleido Floridoj. Gaila, kad 
šiais metais Floridos saulutė 
nebuvo tokia šilta, kokia 
kitais metais būdavo.

Pas Marytę Čekai tienę,

entes

Dešimčiai dienų 
T. Lietuvoje

Jonas ir Janina Vilkeliai 
gavo žinią iš T. Lietuvos, 
nuo “Tėviškės” draugijos 
pirmininko Prano Petronio, 
kuris ragina suorganizuoti 
grupę vykimui Lietuvon ir 
žada sudaryti sąlygas dešim
čiai dienų pabūti Lietuvoje.

Janina Vilkelienė pasisakė, 
kad ji organizuos ir tai gru
pei vadovaus. Mano vykti 
gegužės pabaigoje.

Leonora Kličius prieš 
šventes nuvyko į Ontario 
atlankyti savo dukrą su šei
mą. Girdėjau, kad ji ten 
susirgo ir buvo paguldyta į 
ligoninę.

Linkiu sugrįžti namo svei
kai. P.

Su Naujaisiais Metais
Sveikinu gimines 

voje, Kanadoje ir 
sėkmės, o svarbiau 
tarpe tautų ir 
ateinančioms kartoms žmonijos.

, draugus ir pažįstamus Lietu- 
JAV. Linkiu geros sveikatos, 
šia, kad būtų išlaikyta TAIKA 
užtikrintas ramus gyvenimas

BRONE JANAUSKAS
Toronto, Ont., Canada

I TOF

I Antanui
I Giliai užjaučiame 
j jos šeimą, taipgi vis 
i netekę malonaus tai 
1 Kanados žemelė.

1 A. Vaičiulienė
1 M. Pūrienė
1 P. S. Pajuodžiai
I A. E. Byrai
j S. P. Repšiai
I J. S. Aleliūnai
1 J. Narusevičiem
i H. Damashus
i V. Grinevičienė
i S. E. Paberaliai
1 KLPaužienė
I n.Janauskienė
I Y. Rimdeikis
1 JI. F. Cibirkai
g A. Kižienė
i L Rukienė
1 V. Rūkas
1 J. M. Mileriai
I P. M. Daugėlai
| J. Galio
1 F. E. Laurusevii1 F. KilikevičienėI J. B. MorkūnaiI J. Ilgutisj A. ZihalI A. Balsienė

10NT0, ONT.

MIRUS

Antanavičiui
žmoną Rožę Antanavičienę ir 
us gimines ir apgailestaujame 
itiečio, o jam lai būna lengva

M. Vaitkienė
A. Tylienė
A. E. Leimanai
A. Jurgutaitis 
V. Masienė
M. E. Šimkūnai 

j A. Strolienė
Alex Guobienė 
F. Balnys >.
J. R. Kuktarai
B. L. Lukai 
J. Valaitis 
F. J. Jančiai 
A. M. Berškiai 
J. 0. Žuliai
A. Poškienė
A. K. Rogers
B. R. Palamar 
S. J. Kuisiai 
J. A. Merkiai

Hai A. Pajuodienė
A. Berškienė
J. K. Brogai
H. L Klements 
Ch. A. Narusevičiai 
A. A. Gudžiauskai 

L A. Ylai

ta jog taikiai 
i kapai

Lyg nei
Taip liūdesys 
lyg vaiko nuos 
kada nėra kam 
kada rasa — ir

Tik neprimink 
kaip gildė mus

būtų tikslo
oravirksla naktį
kauda gili
šviesą sekti
ta gaili

kaip viskas laikina
kol tu lapai

žole jau žinanč 
išnyksta užmirš
Sudie.' — per šimtų kartų^broli 
per šimtą kartų seserie!
Ir -nors žemiau nei lietūs puolam 
giliau nei mes viltie iries
Ne tai baugins Ąo nesupratoin 
o girgždantis lėtai nuožmus 
gyvybės apanglNęs ratas: 
Us ne už mus ir ne prieš mus 
Baugins kad vėl\ bevardis liksi 
kad vėlei upės nutekės 
per širdį lyg nebylų tikslo 
kurio oro ašaras inu k/es

Robertas Keturakis

IŠ KUR
ARABU
I- t

ŽIRGAS?
Pirmą kartą tarptautiniame 

Tersko aukcione buvo demonst
ruojami arabų veislės žirgai, at
vežti iš. .. Lietuvos. Iki šiol pa
saulinėje rinkoje apie šiuos žir
gus, išaugintus Vilniaus valsty
biniame žirgyne, niekas nebuvo 
girdėjęs.

Ilgai Lietuvoje vyravo že
maičių veislės žirgai (Žemai
tukai), ištvėrę gamtos sąly
gų, sunkaus darbo ir kart} 
išbandymą. Šiuose žirguose 
susikaupė daug naudingų 
savybių, kurias jie perdavė 
palikuonims. Tomis savybė
mis puikiai pasinaudojo se- 
lekc:ninkai ir žemaičių bei 
prūsų arklių pagrindu sukū
re garsiąją trakėnų, išvedė 
Lietuvos sunkiųjų veisles ir 
žemaičių arklių veislės stam
besnį tipą. Susidomėta ir ki
tais sportiniais žirgais. Žvilg
sniai nukrypo į arabų žirgų 
veislę.

Arabų žirgas nuo seno ap
gaubtas legendomis ir dabar 
laikomas gražiausiu, popu
liariausiu ir vienu, brangiau
sių pasaulyje. Jis susiforma
vo VII amžiaus antroje pu
sėje Arabijos pusiasalio oa
zėse ir dykynėse. Vieni tyri
nėtojai teigia, kad arabų žir
gai seniausi pasaulyje, kiti 
— kad jie atsirado mišrina- 
mi su dar senesnių veislių 
arkliais, kurių arabai įsigy
davo kariaudami su Azijos 
ir Afrikos šalimis. Senovėje 
žirgai buvo girdomi kupra
nugarių pienu, šeriami liu
cerna ir rinktiniais grūdais, 
o karo žygiuose iškęsdavo 
svilinančią dykumų saulę, ak

moliuotus kelius, ilgai būda
vo be maisto ir vandens, iš
tikimai tarnaudavo savo šei
ni; n; nk ui.

Į Europą arabų žirgas pa
teko VIII amžiuje. Viduram
žiais šarvuota sunkioji kry
žiuočių raitija dažnai pralai
mėdavo kaip viesulas ats- 
kriejantiems arabų raite
liams. Tuomet Europoje ir su
sidomėta arabų žirgais. Vė- 
l:au buvo įkurti šių veislių 
žirgynai Prancūzijoje ir Ven
grijoje, Anglijoje ir Lenki
joje. Rusijoje grafas A. Or
lovas 1774 metais nupirko 
savo žirgynui pirmuosius ara
bų veislės žirgus.

Dabar mūsų šalyje yra 
apie 5 tūkstančius maišytos 
arabų veislės žirgų ir beveik 
400 grynakraujų.

Iš kur Lietuvoje atsirado 
arabų žirgų?

Pirmieji šios veislės žirgai 
buvo atgabenti pri'eš dvide
šimt metų iš Tersko į Vil
niaus valstybinį žirgyną, ta
čiau ne iš karto čia apsipra
to, kėlė rūpestį selekcinin
kams. .. Po kurio laiko rei
kalai- pasitaisė. Šiandien vii- 
iiiečių žirgyne jau 27 arabų 
žirgai ir 18 kumeliukų.

. . . Tarptautinis žirgų auk
cionas Piatigorske, Tersko 
valstybiniame žirgyne, su
traukęs gausų pirkėjų būrį iš 
Italijos, Olandijos, Vokieti
jos Federatyvinės Respubli
kos, Švedijos, Prancūzijos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų.

Jiems Tarybų Sąjungos ara
bų veislės žirgų augintojai 
demenstravo 48 rinktinius 
arklius.

Į aukciono ringų įveda
mas žirgas iš Lietuvos Skal- 
ka. Reikia gerai pasukti gal
vų,, kol parenki žirgui tin
kama vardų, nes jis būtinai 
turi prasidėti jo motinos ir 
tėvo vardų pirmosiomis rai
dėmis.

'Kol Skalka išdidžiai žings
niuoja po ringą, aukciono 
vedantysis vyriausiasis zoo
technikas Aleksandras Pono- 
mariovas apibūdina žirgo 
pirmtakus, aiškina privalu
mus.

Skelbiama kaina, aukcio- 
nierius iškelia medini plak
tuką ilgu kotu. . . Kas dau
giau? . . i

Užsienio pirkėjai žino Lie
tuvoje išaugintus žirgus. Jie 
nuo 1974 metų jų įsigijo jau 
127. Pirko trakėnų, Hanove
rio, žemaičių veislių žirgų. 
Tačiau arabų?.. Kokią įta
ką arabų žirgams. įpratu- 
siems prie sauso dykumų kli
mato, turi Lietuvos drėgnas 
jūrinis klimatas? — daug kas 
svarstė.') O žirgas masino — 
kiek aukštesnis už įprastus, 
tvirtas, judesiai grakštūs ir 
plastiški.

Komersantai patyrę, apšau
dyti ne vienų aukciono, no
ri įsigyti kuo geresnį žirgą, 
bet kuo pigiau. Jie delsia, 
tačiau žiūri, kad geras žirgas 
neatitektų kitam.

Aukcfonierius trečią kartą 
taukštelėjo plaktuku — skel
bė, kad Skalka parduota, kai 
olandas Don C’hartogas pa
siūlė sumokėti 28 tūkstančius 
dolerių.. Jis nupirko ir dar 
vieną žirgą -- Skalsą. Iš vi
so aukHone už 69 tūkstan
čius dolerių buvo parduoti 
trys ariabų žirgai. išauginti. 
Vilniaus valstybiniame žirgy
ne, kuris, beje, vienintelis 
Lietuvoje augina šios veislės 
žirgus. Skalka — brangiau
siai aukciono įvertintas mūsų 
respublikos žirgas; iki šiol 
daugviusia — 10 tūkstančių 
dolerių — buvo sumokėjęs 
Vakarų Vokietijos komersan
tą? už Nemuno valstvbmio 
žirgyno trakėną Renuaną.

Kai kam gali kilti klausi
mas: o kam gi pardavinėti 
gerus žirgus? Juk jų ir taip 
ne per daug.

Žirgų prekyba buvo ver
čiamasi visais amž’ais. Ir 
svarbu ne tik pelnas. Auk
cionuose demonstruojamos 
žirgų 'savybes. Sitai turi di
delę reikšmę veislininkys
tei. Arklimnkystės specialis
tams aukcionuose gera proga 
įvertinti savo žirgus, paly- 
g:nti juos su kitų žirgynų žir
gais. Zootechnikams aukcio
nas — tarytum savita žirgų 
studija.

Stasys SVETLAUSKAS 
Lietuvos TSR žemės Ok>o 
ministerijos respublikinio 

. veislininkystės įmonių 
tresto direktoriaus 

pavaduotojas

DAUGIAU PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ!

DARNIOS SIUVĖJU BRIGADOS
brigadų, ku- 
žiemimuts ir 

moteriškus 
švarkelius, kostiu-
Per pamainą nuo 

produkcijos 
per 700 

metu.

Vilniaus „Lelijos" siuvimo £ 
gamybinio susivienijimo pa- ’ 
grindines Įmones moteriškų 
paltų siuvimo ceche triūsia 
daug darnių 
rios siuva 
demisezoninius 
paltus, 
mėlius,
konvejerių 
sandėlį nukeliauja 
paltų. , Pastaruoju 
atsižvelgdamas į pirkėjų pa-. . 
geidavimus, šis cechas siuva 
nedidelėmis siuntomis ma
dingus, turinčius paklausą 
viršutinius moteriškus dra
bužius.

Baigiasi tretieji šio penk
mečio metai. Kaip žada juos 
palydėti šio cecho gamybi
ninkai?

Siuvėja Kristina Balašaitie- 
nė moteriškų viršutinių dra
bužių ceche dirba jau per 
dešimt metų. Per šį, laiką ce
chas yra aprengęs ne 
vieną tūkstantį moterį}. Ta
čiau didžiausio darbo efekty
vumo, kokybės, ritmingumo ' 
brigada, kurioje dirbti Kristi
na Balašaitienė, pasiekė pa
staraisiais metais — dirbda
ma brigadiniu darbo organi
zavimo ir materialinio ska
tinimo metodu. Moterys da
bai- pačios tvarko visus ga
mybos reikalus. Juk nūnai 
brigada — tai lyg vienos 
rankos pirštai: užgausi vie
ną, skaudės visą plaštaką. 
Dirbant brigadiniu metodu, 
sumažėjo reklama-cijų dėl 
nekokybiškos produkcijos, 
sustiprėjo da.rbo drausmė, ko
lektyvas labiau 
dėl nepaisančių 
gyvenimo normų 
biu.

Susumuojant mėnesio bei 
ketvirčio gamybinės veiklos 
rezultatus, naujo tipo briga
dose lemiamą žodį taria bri
gadų tarybų nariai. Viena 
veikliausių ir pirmiausiai pra
dėjusi dirbti ceche naujuoju 
metodu yra Irenos Kovalevs- 
kajos brigada.

Šios brigados taryboje yra 
daug, gerų darbininkių. An-

nerimauja 
kolektyvo 

bendradar-

Juliui Būtėnui 
75-eri metai

.. .NUODUGNIAI IŠTIR
TI, KAIP DIEGIAMA BRI- 
GADINE DARBO ORGA
NIZAVIMO IR SKATINI
MO FORMA, IMTIS PRIE
MONIŲ JAI PLANINGAI 
VYSTYTI IR JOS REZUL
TATYVUMUI DIDINTI.

Iš TSKP -CK nutarimo 
„Dėl tolesnio brigadinės 
darbo organizavimo ir ska
tinimo. formos vystymo, jos 
efektyvumo didinimo pra
monėje"

tai siuvėja Vera Žurova ak
tyviai dalyvauja brigados po
sėdžiuose, jos žodis lemia, 
kai tenka pasverti, kiek kiek
viena darbininkė atliko dar
bo, kiek už jį sumokėta. Ta
ryba šiuo atveju visada bū
na objektyvi, nes nesąžinin
gai atliktą 
tinėjimus 
vėlavimą 
porų akių 
Susumuojant darbo 
tus, dabar visad 
mos pavardės tų, kurios pa
žeidė drausmę, dirbo neati
džiai.

Našiai dirba ir

darbą, pasivaikš- 
darbo metu arba 
dabar stebi daug 
— visa brigada.

rezulta- 
prisimena-

meistrės

Meistrė V. Valeikienė.

Vandos Valeikienės brigada. 
Ji nėra labai gausi — 32 siu
vėjos motoristės, siuvančios 
žieminius paltus. Čia prie 
konvejerio atsiunčiamos at
skiros būsimo drabužio . de
talės — rankovės, priekines 
ir užpakalinės palutės, pri
dėtinės detalės, ir visa tai 
šiame gamybos bare sujun
giama, drabužis įgauna for
mą. Vėliau gaminys eina į 
galutines apdailos barą, o iš 
ten — jau į sandėlius. Bri
gada per pamainą pasiuva 
140—150 paltų. Iš jų beveik 
40 procentų su valstybiniu 
kokybės ženklu.

Neatsitiktinai šiai brigadai 
jau prieš dešimtį metų buvo 
pasiūlyta palenktyniauti su 
Minsko N. Krupskajos siu
vimo gamybinio* susivieniji
mo montažine paltų brigada, 
vadovaujama Tatjanos
čhotko. Socialistiniame lenk
tyniavime visada slypi daug 
neatrastų rezervų, iš draugų 
mokomasi, kaip racionaliai 
ir taupiai naudoti medžiagas, 
energiją.

Ne kartą Vandos Valeikie
nės brigados mpterys lankė
si Minske, o •minskietės — 
Vilniuje. Ir visada ką nors 
nauja pamato, ką 
ma.

Artėja Naujieji 
gal seną tradiciją 
džioje vienoje iš
siuvimo pramonės 
bus pasirašytos naujos sutar
tys, aptarta, kas nuveikta. 
Tada susitiks ir lenktyniavi
mo partnerės iš V. Valeikie
nės ir T. Verchotko brigadų.

Aušra SUOPYTE 
A. Gylio nuotraukos

„Gimtojo krašto" redakcinės kolegijos nariui, literatū
ros istoriografui kritikui Juliui Būtėnui sukako septy
niasdešimt penk'Jrl. Jaunatviško aktyvumo, kūrybinės ki
birkšties ir ištvermės, nuostabios afm’nties, gelbstinčios 
Iš užmaršties daug įvairiausių mūsų kultūros faktų, jubi
liatui galėtų pavydėti ir perpus už jj jaunesni. Beveik 
šešis dešimtmečius darbuodamasis lietuvių literatūros ba
ruose (apsakymai, rašyti Alytaus gimnazijoje, pradėjo ro
dytis spaudoje 1926 m.), Julius Būtėnas išleido bene dvi
dešimt penkias knygas — apsakymų rinkinius „ScikHnės 
gonkos" ir „Prikąstas liežuvis", romaną-kroniką „Mė
lyni kareiviai", biografines apybraižas ap.e P. Vismskį, 
V. Kudirką, Žemaitę, J. Janonį, studiją „Lietuvių teatras 
Vilniuje", atsiminimų knygas „Istoriografo užrašai", „Li
terato duona", „Žmonės, kuriuos pažinojau", „Neramūs 
metai" ir kitas. O kur dar gausūs straipsniai laikraščiuose 
ir žurnaluose, rinkiniuose, pjesės teatrui, rašytojo žodis 
radijuje, susitikimuose su skaitytojais.

Ant rašytojo darbo stalo — naujų atsiminimų pluoštas, 
pavadintas „Jaunatvės takais" — ištraukas iš jų jau skai
tėme periodikos puslapiuose. Palinkėkime gerbiamam ju
biliatui šios ir dar daug naujų knygų.

Vei-

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Sluvėjos K. Balašaltienė ir V. Žurova.

Paryžius. — Gvinėjoje įvy
ko stiprus žemės drebėjimas, 
kurio epicentras buvo netoli 
Gavalo apygardos. Žuvo 143 
žmonės, apie 200 sužeistų, 
šimtai gyventojų liko be pa
stogės. Sugriauta daug namų 
Kumbijos mieste ir penkiose 
kitose gyvenamosiose vieto
vėse.

Šalyje nuo požeminių smū
gių žuvo 300 žmonių.

Vienna. — Čia pranešama, 
jogi vienas pagrindinių tary
binių redaktorių — Viktor 
Afanasev — Bulgarijos ko
munistų partijos laikraščio 
“Rabotničesko Delo” atsto
vui pareiškęs, kad nesitikima 
pradėti nusiginklavimo pasi
tarimų tarp Rytų ir Vakarų, 
ligi prez. Reagan pasiliks 
savo poste.

nors peri-

metai. Pa
metu pra- 
giminingų 

įmonių

Panama City. — Devynių 
Lotynų Amerikos valstybių 
užsienio reikalų ministrai 
šios savaitės pradžioje priė
mė vadinamą taikos planą, 
beveik metams laiko praėjus 
nuo to, kai pradėta rūpintis 
regioninių konfliktų užbaigi
mu. Siūloma pravesti visų 
regiono valstybių turimų 
ginklų ir kariuomenės sura
šymą.

Vladas Račkauskas
Mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau suėjo šešeri metai nuo jo mirties, bet vis dar 
negaliu pamiršti Tik tiek galiu tarti: Ilsėkis 
gražiose Lietuvių ̂ kapinėse.

Tavo žmona—ANTOSE RAČKAUSKIENE
Miami, Florida



1

i

i

6 TAS PUSLAPIS

M

Sveikinu su žiemos šventėmis ir Naujaisiais

4
Metais. Linkiu visiems daug laimingų dienų ir ilgo 
gyvenimo
kams, mano Brooklyno draugams ir draugėms.

i visus drauguos, kuriuos sutikau 
Lietuvoje 1961 metais ir draugus iš Lietuvos, kurie 
viešėjo Amerikoje ir man te 
1979, 81, 82 ir 82 metais.

ELIZAB
Dor

Laisvės’ redaktoriams, darbinin-

LAISVĖ”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
PENKTADIENIS, SAUSIO (JANUARY) 13,1984

ST. PETERSBURG, FLORIDA

namo, iiiciiiv, 
$ Taipgi sveikinu 
& r-—-’- — -

o susitikti su jais

TH V. REPŠIENĖ 
hester, Mass.

.«£>

Su Naujaisiais Metais
visus giiįnines ir “Laisvės” 

gus Amerikoje ir 
i visienis geros sveikatos 

ir gerų pasekmių jūsų gyvenime ir taikos visame

•k Nuoširdžiai sveikinu 
-skaitytojus, artimuosius ir dra 
Tarybų Lietuvoje. Linkiu 
ir gerų pasėkmiu iūsn 
pasaulyje.

NEPAPRASTOJI PADĖTIS 
SRI LANKOJE

Kolombas. — Sri Lankos 
parlamentas pritarė prezi
dento įsakui pratęsti nepa
prastosios padėties galiojimo 
terminą šalyje vienu mėne
siu. Ministras pirmininkas R. 
Premadasa pareiškė, jog šios 
priemonės imtasi, atsižveL 
giant į tai, kad ekstremistai 
nenutraukia savo veiklos 
šiaurės4r rytų provincijose. 
Opozicijai atstovaujantys Šri 
Lankos aukščiausiojo įstaty
mų leidimo organo deputatai 
balsavo prieš nepaprastosios 
padėties galiojimo termino 
pratęsimą. .

MARIAN SVIN
Waterbury, Conn.

KĖNIENĖ
Reagano

Visus mūsų gimines, draugus, drauges ir pažįsta
mus Lietuvoje, Amerikoje ir Kąnadoje; taipgi 
visus taikos šalininkus linkėdami 
švenčių ir laimingų Naujų Metų.

Teišnyksta visos bėdos!

inksmų žiemos

Lai pražūna karai, skurdas, baimė 
Lai ateina visiems linksma laimėk

F

ir

ir S. NAKAS
Detroit, Mich.

aujųjų Metų proga
lame “Laisvės” personalą ir Dainos mylė- 

tojų choro rėmėjus. Linkime laimingų Naujųjų
7^ Metų.

DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS
J* St. Petersburg Florida

i

- - c

Sveikiname “Laisvės” personalą ainos

su Naujais Metais visus klubo narius, rėmėjus, 
draugus kurių pastangomis Klubas gyvuoja.

Linkime geros sveikatos, laimės, ;• 
1984-ieji metai neša Tautų Stigyvenimą 
Taiką!

ir pasaulinę

VALDYBA ir
LITHUANIAN SENIOR

St. Petersburg, Fla.

nariAi
CITIZENS CLUB

MONDALE 
NEPASITENKINTAS

New York, 
administracijos kursas, ku
riuo siekiama aštrinti kon
frontaciją su Tarybų Sąjun
ga, iškovoti karinį pranašu
mą prieš TSRS, kelia Jung
tinėse Valstijose susirūpini
mą ir nepasitenkinimą.

Duodamas interviu spau
dai, buvęs JAV viceprezi
dentas V. Mondale nurodė, 
kad svarbu vesti su Tarybų 
Sąjungą konstruktyvų dialo
gą, siekiant apriboti ginkla
vimosi varžybas. V. Mondale 
dabar pretenduoja, kad de
mokratų partija jį iškeltų 
kandidatu į prezidento postą. 
Jis pareiškė, kad derybomis 
reikia užtikrinti abipusį ir 
patikrinamą JAV ir TSRS 
branduolinių arsenalų įšaldy
mą, būtina ratifikuoti Tary
bų Sąjungos ir Amerikos 
sutartį dėl SGAr2 ir vėl 
pradėti Reagano administra
cijos nutrauktas derybas dėl 
visiško ir visuotinio branduo
linio ginklo bandymų nutrau
kimo.

Baltųjų rūmų teigimus, 
kad JAV esą “atsilikusios” 
nuo Tarybų Sąjungos karinė
je srityje ir todėl Washing- 
tonas turi be paliovos didinti 
militaristinius pasirengimus, 
duodamas interviu laikraš
čiui “New York ,Times”, at- 
metė kitas pretendentas tap
ti demokratų partijos kandi
datu į prezidento postą sena
torius J. Glenn.

KAMPANIJA PRIEŠ 
BADĄ PASAULYJE

New York. — Čia pereitą 
savaitę daugiau kaip šimtas 
Amerikos ir kitų pasaulio ša
lių žymių asmenybių pasira
šė atsišaukimą į visas valsty
bes, kviečiant per ateinan
čius dešimtį metų pasistengti 
panaikinti badą pasaulyje. 
Pasirašiusiųjų tarpe yra 
du buvę JAV prezidentai 
Jimmy Carter ir Gerald 
Ford.

Atsišaukime primenama, 
kad prieš 10 metų daugiau 
kaip 130 šalių atstovų buvo 
susirinkę Pasaulio Maisto 
konferencijoje Romoje ir bu
vo pažadėję iki 1984 metų 
pabaigos pasistengti panai
kinti badą pasaulyje.

Šių parašų rinkimą organi
zavo jau penkerius metus 
gyvuojanti privati organiza
cija “Impact on Hunger”, 
kuri ir kitais būdais veikia, 
skatindama pasaulio vyriau
sybes stengtis sumažinti ba
dą. Organizacijos atstovai 
spaudos konferencijoje pa
reiškė, kad dabar tas žymių
jų šimto žmonių pasirašytas 
atsišaukimas bus įteiktas 
Jungtinių Tautų gen. sekre
toriui ir išsiuntinėtas visoms 
vyriausybėms.

ir

Gruodžio 3 d. klubiečiai 
susurinko į savo salę ir čia 
įvyko Klubo mėnesinis susi
rinkimas.

Jį pravedė Klubo preziden
tas Valys Bunkus. Pirmiau
sia tylos minute buvo pa
gerbtas miręs Klubo narys 
Vladas Dubendris.

Klubo valdyba pateikė pla
tų pranešimą iš Klubo veik
los. V. Bunkus pareiškė.kad 
mūsų Klubas dabar gerai 
gyvuoja. Į Klubą vėl įsirašė 
du nauji nariai — Charles 
Dibulske ir Margaret 
Alexander. Ačiū jiems. Jis 
taip pat pranešė, kad Adelė 
Pakalniškienė Klubui įteikė 
dovaną — $79. Ačiū jai.

V. Bunkus priminė, kad 
žiemos metu į St. Petersbur- 
gą atvyksta svečių iš šaltųjų 
kraštu pasišildyti Floridos 
saulėje. Svečiai lankosi mūsų 
Klube, o mūsų šeimininkės 
juos pavaišina skaniais lietu
viškais valgiais.

Klubo viceprezidentas Sta
sys Kuzmickas pateikė pra
nešimą iš direktorių posė
džio. Direktoriai pasiūlė, kad 
žiemos šventėms reikalinga 
išdekoruoti Klubo salę ir S. 
Kuzmickas šį darbą sutiko 
sutvarkyti.
^.Pabaigus Klubo reikalus, 
išrinkta Klubo valdyba 1984

Pabaigus susirinkimą įvy
ko dainų programa, vado
vaujant Helenai Janulytei.

Dainos Mylėtojų choras 
padainavo keletą dainelių. 
Stasys Kuzmickas dainavo 
solo, vėliau buvo šokiai iki 
vakaro.
KUOPOS VEIKLA

Gruodžio 10 d. Lietuvių S. 
piliečių klubo salėje įvyko 
LLD 45 kuopos susirinkimas. 
Jį pravedė kuopos pirminin
kas Stasys Kuzmickas. Pir
miausia tylos minute pagerb
tas miręs kuopos narys Vla
das Dubendris.

Kuopos valdyba ir renginių 
komisija pateikė raportus.

Pirmininkas S. Kuzmickas 
pasidžiaugė kad kuopa gerai 
gyvuoja. Šiandien į kuopą 
įsirašė trys nauji nariai: 
Thelma Smalekc, Vito ir 
Margaret Alexander. Ačiū 
jiems.

Stasys taip pat priminė 
kad šiuo metu pas mus at
vyksta daug svečių ir jie 
atsilanko į mūsų parengi
mus, kurie vyksta kiekvieną 
šeštadienį. v

Čia svečiai pavalgo gerus 
pietus. Turime gerą muziką, 
mėgėjai gali pasišokti. Kuo

pos nariai nutarė pasiųsti 
“Laisvei” ir “Vilniai” para
mos po $100.

Išrinkta kuopos valdyba 
1984 metams: pirmininku 
Stasys Kuzmickas, protokolo 
sekretorė Bronė Vaitkienė, 
finansų sekretorė Helena 
Sharkey, iždininkas Juozas 
Vaitkus, knygyną tvarkys 
Aldona Aleknienė.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pateikė pietus. Vė
liau Dainos Mylėtojų Choras 
padainavo keletą dainelių, 
Stasys Kuzmickas dainavo 
solo bei duetą su savo žmona 
Violet. Vadovavo Helena Ja
nulytė.

LIGONIAI
Larry Strack jau apie mė

nesį laiko guli Humana ligo
ninėje — sunkiai serga.

Povilas Alekna taipgi atgu
lė į Humaną ligoninę sveika
tai sutvarkyti. Toje pačioje 
ligoninėje guli ir Jonas Sma- 
lenskas. Linkiu ligoniams 
greit ir pilnai susveikti.

PRANEŠIMAS
Sausio 21 d. Klubo rengi

nys. Sausio 28 d. kuopos 
renginys. Vieta: 314 — Avė. 
South. V. Bunkienė

t

BRIEFS6 metams. Susirinkimas vien-
Melbourne, Australija. — balsiai užgyrė senąją valdy-

Pereitą penktadienį Royal ba, į kurią perrinkti: prezi-
Women’s ligoninėje, cezari- dentas Valys Bunkus, vice-
jos pjūviu, Helen Muir pa- prezidentu Stasys Kuzmic-
gimdė keturis berniukus. Ji kas, protokolų sekretore Al-
buvo dirbtinai apvaisinta. dona Aleknienė, finansų sek-
Tai pirmas toks atvejis, kai retorė Mary Brennen, iždi-
vadinamu “test-tube” būdu ninke Brūnė Vaitkienė.
apvaisinus gimė ketvirtukai. Į Direktorius išrinkti Paul
Vaikai gimė šešiomis savai- Alekna, Helen Sharkey, Lee
temis per anksti, bet yra Orento, Walter Dūda. Tvar-
gerame sveikatos .stovyje. kos prižiūrėtoja Helena Siau-
Taip pat ir motina. rienė.L

St. Petersburg, Fla. I
Gruodžio 6 d. Lietuvių S. piliečių klube įvyks 1

gedulio pietūs prisiminimui Vlado Dubendrio. kuris 1
mirė lapkričio 12 /d. Mes čia susirinkę reiškiame 1
širdingą užuojautą velionio giminėms Amerikoje ir 1
Tarybų Lietuvoje ir jo draugams. 1

Wilma Strecok Mr. X I
V. Kirvela Mrs. X I
A. Grand Alma Bruwer I
L. Grand M. ir A. Raškauskai 1

/» J. Harmatiuk H. Siaurienė 1
A. Koban A. Klimavičienė 1
W. AĮaveckis H. ir W. Cheplic 1
Virginia Watt E. Valley 1
M. ir B. Brennan M. Gružinskienė 1
M. Walaitiene K. Kelley 1
J. Geoffroy H. ir R. Feiferiai 1
H. Šarkiunienė V; Kuzmickienė 1
H. Janulytė S. Kuzmickas 1
Richard Janulis S. Daraška 1
V. Debiak J. Gresh 1
J. Andrulienė V, LaValle 1
J. Greblikas P; ̂ Lukienė • 1
V. Repeka 1 , Vera Žuriene 1
M. Repekienė A. Žuris I
J. ir H. Dobrow M. Wilkauskiene 1
M. Rutkauskienė A. Aleknienė 1
S. Vaineikis P. Alekna 1
V. ir V. Bunkai C. Dibulskis 1
V. Thomas F. Mockapetris 1
A. Thomas E. Dudienė 1
L. Taylor W. Duda I
A. Taylor V. ir F. Budroniai 1
F. ir H. Habala ^^Drobienė 1
B. Vaitkienė ■ LTTvaska 1
J. Vaitkus M. Millerienė 1
D. Mikalajūnienė J. Milleris 1
Sophie Nagy B. Beauseigneur 1
Kay Wallace A. Budrienė 1

’ ' TALLAHASSEE, FLA.

“X LIŪDNAS PRISIMINIMAS

X Stasys Simas
j Mirė z 1979 m. gruodžio 2 d.

Liūdnąi praėjo ketveri metai kaip mus palikai.
Ilsėkis ramiai, mūsų mylimas. Mes Tavęs niekad
nepamiršime ir lankysime Tavo kapą dažnai su
gėlėmis. / .

Žmona TERESĖ
Dukros - RUTH ir IRENE

su, šeimomis

Cordell Dickey, from New 
Jersey writes to the Editor 
of New York Post:

“FBI director William 
Webster states: “The mob 
reaches into every aspect of 
American life.” His boss, 
Attorney General William 
French Smith, agrees that 
the mob is “an insidious 
cancer on our society.” So, 
what else is new?

I’m naive. I thought Bobby 
Kennedy paved the way to 
help abolish much of this. 
Still, organized crime sur
vives despite many devasta
ting prosecutorial efforts.

* America invades and^ids 
other countries, spends bil
lions on nuclear weapons and 
on outer space, yet appears 
virtually powerless 
organized crime.
come?”

against
How

countries were taking part in 
the meeting.

“No to nuclear bombs” and 
“The horrors of Hiroshima 
and Nagasaki must not be 
repeated” were the slogans 
of the conference.

* ♦ ♦
From

Anthony Bimba1 s Diary:
Hull, Eden, and Molotov 

started conference in Mos
cow. The eyes of the world 
are upon this conference.

October 22, 1943.
Last night saw “Othello” 

with Paul Robeson.

Saturday, October 23, 
1943 j r

Today V-s birthday. Had a 
date, and probably parted 
permanently.

Sunday, October 24,1943
Philadelphia mass meet

ing-only medium size.

October 28, 1943
It has been raining all 

week.
October 31, 1943
At Aido Chorus concert 

met two catholic girls, only 
four years away from Lithu-. 
ania.

November 4, 1943
Last night attended the 

meeting of the committee of 
the Lithuąnian Democratic 
Convention. Accepted to 
help to get a bulletin out in 
English and also to be on the 
resolutions committee.

November 6, 1943
American-Soviet Friend

ship Congress in New York. 
1880 people participated.

Kiev is liberated by the 
Red Army.

November 8, 1943
Bernese writes rather pes

simistic letter.
’ Yesterday had dinner with 

Miss Merkson.

* ♦' *

Take it from the 
who know how to start a car 
on a cold day. They say:

“If your car has a carbure
tor, the way to start the car 
is to insert the ignition key 
but not turn it on. First, 
pump the gas pedal to the 
floor two-to-four times to 
prime the engine with gas.”

* ♦ ♦

An inadequate calcium in
take may be a previously 
unrecognized factor involved 
in the development of high 
blood pressure, an Oregon 
research team has reported.

* ♦ *

Little progress has been 
made (by women in getting 
top-level federal jobs. Thę 
total percentage of women in 
such jobs has risen from 5,1 
percent in 1976 to 6,7 per
cent in 1979.

♦ ♦ ♦

An international confe
rence for banning nuclear 
weapons was held in Japan 
not long ago. Representa
tives from more than 30

peopleais
merikoje ir 

Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems įaimingų ir 
sveikų Naujų Metų. .

f Su Naujaisiais Met
Sveikiname visus gimines, draugus Aįrr 

Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems la:

HELENA ŠARąIĖNIENĖ 
HELEN JANULYTĖ 
RICHARD JANULIS

St. Petersburg, Florida

i Naujųjų Metų proga sveikiname visus draugus ir 
J pažįstamus, taipgi gimines Lietuvoje. Linkime, 
J kad 1984 metai būtų laimingi ir kad būtų taika 
J pasaulyje.

Su meile, TERESA SIMAS 
ir šeima

Tallahassee, Fla.

g Naujųjų Metų pro;
%* Sveikiname gimines ir draugus Ami 
Š Lietuvoje. Linkime geros sveikatos ir

sulaukti taikos visame pasaulyje.

VYTIS ir MINNIE YUDEN
Mountain Home, Ark.

Su Naujaisiais 1984 Metais bei su sezono 
draugus, 

SS drauges bei gimines. Taipgi “Laisvės” įersonala, 
darbuotojus ir rėmėjus.

££ Linkiu visiems laimės ir sveikatos.

visus mielus pažangiuosius

m

M. GINĄITIENĖ «
' Santa Clara, Cal.

IMELDA MARCOS 
LANKĖSI KINIJOJE

Manila. — Filipinų prezi
dentienė Imelda Marcos su
grįžo iš Kinijos, tenai pralei
dusi keturias dienas. Jos 
patarėjai skelbia, kad ji buvo 
susitikusi su Kinijos preky
bos ministerijos pareigūnais 
ir gavo pažadą, j 
padidins savo 
daugiau pir 
džio gaminių'ir kokoso alie
jaus. Filipinai perka iš Kini
jos naftos.

Ši prezidentienės kelionė 
įvairiai aiškinama, prisime
nant, jog neseniai pats prez. 
Marcos buvo paskelbęs, kad 
jo žmona nedalyvausianti jo
kiose oficialiose pareigose. 
Nuo rugsėjo ji niekur nesiro
dė, ,bet dabartinė jos kelionė 
sukėlė kalbų, kad gal būt 
prez. Marcos nori ją paskirti 
Filipinų užsienio reikalų mi
nistre. Mat, ilgametis Užsie
nio reikalų gen. Carlos Ro
mulo dėl gilaus amžiaus iš tų 
pareigų pasitraukė.

Kinija 
ą. Ji 

, me-vario,

Ilse

t
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PIRMASIS NEGRAS’ 
PHILADELPHIJOS 
MERAS

Philadelphia. — Trys tūks
tančiai miesto įstaigų dar
buotojų, politikierių ir kitų 
veikėjų triukšmingai sveiki
no pirmąjį juodį, tapusį 
126-uoju šio miesto meru, 
Academy of Music patalpose.

Sausio 2 d. W. Wilson 
Goode, pernai laimėjęs rinki
mus, buvo prisaikdintas me
ro pareigoms. Philadelphijo- 
je baltieji balsuotojai pralen
kia juoduosius santykiu 3:2.

WE MUST STOP 
THE ARMS RACE!

3 i




