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IEVA MIZARIENE

Šiais metais gražią sukaktį 
minės Amerikos darbininkų 
kasdieninis laikraštis “Daily 
World”. Jis buvo įkurtas 
prieš 60 metų ir tada vadino
si “The Daily Worker”. Jo 
puslapiuose rašoma apie tai, 
kas svarbu Amerikos darbi
ninkams, visiems žmonėms, 
kurie gyvena tik iš darbo. 
Čia pasakojama apie ameri
kiečių rūpesčius, pensininkų 
problemas, kovą už taiką. .

Amerikos darbininkų laik
raštyje dirba geri žurnalis
tai ir kolumnistai. Jų rašiniai 
pateisina laikraščio šūkį 
“Looking Behind the News— 
and Ahead”. “Daily World” 
nespausdina reklamos, taip 
įkyrėjusios visiems stam
biuosiuose laikraščiuose.

Tūkstančiai spalvotų Mia
mi piliečių pasipiktino, kai 
teismas išteisino policininką 
Luis Alverez, kuris 1982 
metų gruodį nušovė juodą 
jaunuolį Nevell Johnson. Po 
šito baltojo policininko nusi
kaltimo Miamyje kilo nera
mumai, kurie nusinešė naujų 
aukų ir padarė miestui dide
lių nuostolių.

Po pusantrų metų tyrimo 
teismas nutarė, kad policif 
ninkas nekaltas. Valdžia ži
nojo, kad toks sprendimas 
sukels naujus neramumus. 
Todėl iš anksto buvo suvežta 
apie 1,000 policininkų. 282 
juodieji Miami gyventojai 
buvo suimti.

Visas rasines problemas 
mūsų valdžia kol kas spren
džia tik jėga. Ar ne geriau 
bandyti panaikinti jų prie
žastis?

Ruošiantis Amerikos prezi
dento rinkimams, kai kurios 
valstijos bando taip pakeisti 
rinkimų įstatymus, kad ma
žos partijos turėtų kuo ma
žiau galimybių kelti savo 
kandidatus. Tokių bandymų 
buvo Michigane, kur bandė 
kliudyti komunistų kandida
tams Hall-Davis, o taip pat 
Citizens ar Libertarian Party 
žmonėms.

Viskas daroma tam, kad 
valdžioje galėtų būti tik vie
nos iš dviejų dabar besiginči
jančių partijų atstovai — ir 
būtinai turtuoliai.

Chicagiškės “Vilnies” re
daktorius S. J. Jokubka ra
šo, kad pagaliau ir AFL-CIO 
profsąjungų prezidentas 
Lane Kirkland pasisakė už 
padidinimą pajamų mokesčių 
turtingiesiems ir korporaci
joms. Turint galvoje AFL- 
CIO profsąjungų prezidento 
klasių bendradarbiavimo po
litiką, toks jo pasisakymas 
prieš turčius ir korporacijas 
atsiduoda nei šiuo, nei tuo. 
Bet vėl turint galvoje, rašo 
S. J. Jokubka, kad Amerikos 
darbo liaudis pasipiktinusi 
prez. Reagano politika, atvi
rai globojančia turčius, AFL- 
CIO prezidentui kitos išeities 
nebuvo, turėjo pasisakyti.

Sausra nusiaubė vakarines 
Brazilijos valstijas

Recife. — Jau šešti metai 
iš eilės trunkanti sausra de
vyniose valstijose baigia pa
naikinti bet kcjdą gyvybę: 
nuo jos miršta žmonės, galvi
jai, augmenija. Tačiau Brazi
lija dėl įvairių, o daugiausia 
biurokratinių sumetimų, 
neįstengia kreiptis pagalbos į 
užsienius. Šitaip padėtį api
būdina tarptautiniai pareigū
nai ir pats Brazilijos pagal-

Vertikalinėmis linijomis at
žymėtos devynios Brazilijos 
valstijos, kurias nusiaubė 
sausra.

Patraukė į teismą 
falsifikatorius

Hamburg. — Vietos pro
kuratūra pranešė, kad teis
me užvesta byla prieš du 
asmenis, kurie susiję su va-i 
dinamo Hitlerio dienoraščio 
parūpinimu Stern žurnalui.

Nacistinio laikotarpio su
venyrų prekybininkas Kon
rad Kujau ir buvęs Stern 
reporteris Gerd Heidemann 
formaliai apkaltinti įsivėlimu 
į sąmokslą, siekiant išgauti 
$3.6 milijonų iš žurnalo leidė
jo Gruner-Jahr. Pirmasis jau 
sėdi kalėjime nuo pereitų 
metų gegužės mėnesio, kai 
Fed. Vokietijos ekspertai nu
statė, jog tie dienoraščiai esą 
sufalsifikuoti.

Kaltina pačius iydus
Washington. — Žymių 

amerikiečių grupė dvejus su
pusę metų ruošė studiją ir 
priėjo išvados, kad 1930- 
1940-aisiais metais Amerikos 
žydai nepasidarbavo pakan
kamai, kad būtų galėję iš
vengti nacių holokausto.

Studijos rezultatai buvo 
pranešti spaudoje už pereitą 
savaitę. Komisijai vadovavo 
buvęs JAV Aukščiausiojo 
Teismo teisėjas ir buvęs am7 
basadorius Jungtinėse Tau
tose Arthur J. Goldberg. 
Pati studija iš spaudos išeis 
balandžio mėnesį.

Nepaisant pareikštos kriti
kos, kai kurie žydų vadai 
tvirtina, jog komisija dar per 
švelniai reikalą tvarkė. Kri
tikų tarpe yra Samuel Mer
lin, vienas Izraelio Herut 
partijos (su Menachem Be
gin) įkūrėjų, pernai iš tos 
studijų komisijos pasitraukęs 
protesto ženklan.

Pirmuosius pinigus iš pri
vačių bankų federalinė val
džia pasiskolino dar 1789 
metais. Tada buvo pasisko
linta $200,000. Dabar nacio
nalinė skola siekia jau kelis 
trilijonus dolerių, ir apie šitą 
dalyką jau kalba visi kandi
datai į naują prezidentą. 
Apie tai seniai kalba daugu
ma politikų. Jie kalba, o 
skola toliau didėja.

bos iš užsienių koordinato
rius Valfrido Salmito.

Sausros paliestos šios val
stijos: Bahia, Sergipe; Ala
goas, Pernambuco, Paraiba, 
Rio Grande do Norte, Ceara, 
Piaui ir Maranhao,* kuriose 
gyvena 30 milijonų, kas su
daro ketvirtadalį visos Brazi
lijos 120 milijonų žmonių.

Iš tų valstijų gyventojai, 
kiek galėdami, bėga. Ten 
kūdikių mirtingumas yra pa
siekęs aukščiausią laipsnį vi
same pasaulyje. Iš ’tūkstan
čio naujagimių miršta apie 
250.

Valdžios tarnautojas Vafri- 
do Salmito aįškina, kad Bra
zilijai, kuri ligšiol yra buvusi 
viena keturių šalių, daugiau
siai pagaminančių duoninių 
grūdų, yra tiesiog nepatogu 
pradėti prašyti išmaldos iš 
užsienio. Tačiau reikalas 
esąs toks svarbus, kad toliau 
ištverti negalima. Brazilijos 
valdžia pati negali padėties 
išgelbėti, nes šalį ir taip jau 
palietusi didelė ekonominė 
krizė.

Opozicijos vadai tvirtina, 
kad, jeigu valdžia nieko ne
darys, jie patys pradės kam
paniją pagalbai iš užsienių 
gauti, j

Maisto produktų yra paža
dėjusios JAV, Kanada, Švei
carija, Olandija ir Tarptauti
nis Raudonasis Kryžius, tik 
pasitarimai dar tebėra pirmi
nėje 'stadijoje, nes pati Bra
zilija nerodanti iniciatyvos. 
Pastaruoju metu tik du tūks
tančiai tonų ryžių gauta iš 
Surinamo.

Peking. — Čia dvi dienas 
lankėsi Japonijos premjeras 
Yasuhiro Nakasone ir aptarė 
abiejų šalių bei tarptautinių 
santykių klausimus. Japonas 
skundėsi, kad Kinija per 
mažai veikianti, užtikrinant 
Japonijos investavimus Kini
joje. Esą prekyba negalinti 
vystytis nesant pakankamai 
pagalbai iš Kinijos pusės.

CHALLENGER VĖL SKRIS Į ERDVĘ

Tie penki Amerikos astronautai pratinasi kelionei Challen
ger erdvėlaiviu, kuris balandžio 6 d. pradės savo kelionę. 
Kairėje įgulos vadas Robert L. Crippen.

Nenori priimti 
ambasadorės

Nora Astorga
v

Managva. — Nikaragvos 
vyriausybė savo ambasadore 
Washingtone nori paskirti 
ilgametę ir nusipelniusią re
voliucijos veikėją advokatę, 
39 metų amžiaus, Nora As
torga. Ji šiuo metu yra 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotoja.

Tačiau Washingtona^ prie
šinsis jos nominavimui. Ypač 
Centrinės Žvalgybos sluoks
niuose esama prieš ją didelio 
nusistatymo, nes prieš šeše
rius metus jos bute tapęs 
nužudytas aukštas buvusio 
prezidento diktatoriaus Sa- 
mozos tautinės gvardijos pa
reigūnas gen. Reynaldo Pe
rez Vega. Tasai pareigūnas 
buvęs Centrinės Žvalgybos 
tarnyboje ir turįs Washing
tone daug “draugų”, i

Manila. — Visuose ^Filipi
nuose prasidėjo balsuotojų 
registracija gegužės mėnesį 
įvyksiantiems rinkimams į 
parlamentą' Naujieji sąrašai 
pakeis senuosius, kurie, opo
zicijos tvirtinimu, yra pilni 
netikros informacijos. Nau
joji registracija vyksta prez. 
Marcos patvarkymu, po to, 
kai jos pareikalavo opozicijos 
vadai ir net kai kurie nariai 
iš paties Marcos partijos.

PRANCŪZIJOS PREZ. MITTERRAND 
PATARIMAI AMERIKAI

Washington. — Savaitės 
vizitui atvykęs Prancūzijos 
socialistas prezidentas Fran
cois Mitterrand, šalia gražių 
žodžių apie abiejų tautų gin
klo draugystę, pasakė ir tie
sos žodžių dėl JAV politikos 
Lotynų Amerikoje bei santy
kių su Tarybų Sąjunga.

Prez. Mitterrand pereitą 
ketvirtadienį buvo pakvies
tas kalbėti Kongrese, kuria
me kaip tik turėjo prasidėti 
diskusijos dėl prez. Reagano 
politikos Lotynų Amerikoje. 
Jis įspėjo Amerikos įstatym- 
davius, kad pilietiniai karai 
neprasideda vien tik nuo 
užsienio įtakos, nors jie kar
tais ir gali užsienio reikalams 
pasitarnauti.

Prancūzijos prezidentas 
Amerikos Kongresui aiškino, 
kad vadinamojo trečiojo pa
saulio revoliucijų šaknys glū
di praeityje." Jis priminė 
Centrinės Amerikos istoriją, 
kurioje kaip raudona siūle 
eina kaririė priespauda, so
cialinė nelygybė,, konfiskavi
mas ekonominių* resursų ir 
saujelės žmonių vykdoma po
litinė priespauda. Jis kvietė 
JAV, kad ji Centrinei Ame
rikai leistų pačiai susirasti 
kelią į teisingumą ir demo
kratiją be pašalinio kišimosi 
ir manipuliacijų.

Šios mintys buvo kaip pa
neigimas prez. Reagano tvir
tinimo, pareikšto pereitos 
savaitės pradžioje, kad Cen
trinės Amerikos problemos 
esančios atsiradusios dėl Ku
bos ir Tarybų Sąjungos kiši
mosi.

Prez. Mitterrand kelis kar
tus buvo susitikęs su prez. 
Reagan ir jo kabineto nariais 
aptarti pasaulinių problemų, 
o pirmiausia santykių su Ta
rybų Sąjunga. Vėliau, spau
dos konferencijoje, jis pabrė
žė reikalą nesudaryti prie
žasčių naujiems nesutari
mams ypač tuo metu, kai 
Tarybų Sąjunga peržiūrinėja 
savo pozicijas nusiginklavi
mo srityje.

Prancūzijos prezidentas, 
kuris pareiškė, jog dar šių 
metų bėgyje jis ketinąs lan
kytis Maskvoje, priminė, 
kad Amerika neturi pamiršti 
to, “kas įvyko”. Čia jis turėjo 
galvoje pernai rudenį NATO 
šalyse dislokuotas JAV bran
duolines raketas ir Maskvos 
opoziciją. “Aš manau, jog 
tara sunku tikėtis, kad Tary
bų Sąjunga imtų elgtis, lyg 
niekur nieko nebūtų įvy
kę”, — kalbėjo prez. Mitter
rand.

Dėl Prancūzijos santykių 
su Tarybų Sąjunga prez. 
Mitterrand aiškino, kad Ta
rybų Sąjunga yra Prancūzi
jos kaimynė, ir norima kiek 
galima draugiškiau sugyven
ti.

Santiago. — Čilės opozici
jai nenustojant protestuoti, 
reikalaujant prezidento Pino
chet pasitraukimo ir demo
kratijos sugrąžinimo, vidaus 
reikalų ministras paskelbė 
nepaprastos padėties stovį. 
Jau dešimt metų, kai ši val
džia valdo panašiu būdu. 
Tokios padėties stovio įsta
tymai leidžia kariniams va
dams nustatyti komendanto 
valandą, drausti susirinki
mus bei konfiskuoti laikraš
čius.

Prancūzijos prezidentas Francois Mitterrand su prez. 
Ronald Reagan Baltuosiuose Rūmuose.

Milžiniški JAV jungtiniu karo 
pajėgą manevrai Karibą jūroje

Washington. — Gynybos 
departamentas pranešė; kad 
balandžio 1 d. Karibų jūroje 
prasidės manevrai, kurie už
truks dvi savaites. Juose 
dalyvaus JAV jūrų laivyno, 
oro ir armijos pajėgos.

“Ocean Venture-84” vardu 
pavadintieji manevrai yra 
pirmieji tokio didelio masto 
ir turi tikslą išbandyti JAV 
pasirengimą užtikrinti ir iš
laikyti vandens kelių saugu
mą Karibų jūroje ir Meksi
kos įlankoje.

Manevruose dalyvaus apie 
33 tūkstančiai JAV karių.

Tuo tarpu pietinėje Hon
dūro dalyje įvyko kiti trijų 
dienų manevrai. Tenai daly
vavo 350 JAV ir 130 Hondū
ro karių ir dar daugiau ame
rikiečių išsodintų desantų. 
San Loreno vietovė, kurioje 
manevruojama, yra prie Ra
miojo vandenyno, tarp Sal
vadoro ir Nikaragvos.

Prancūzijos farmeriai reikalauja 
aukštesnių kainų

Paryžius. — Panašiai kaip 
sunkvežimių vairuotojai pe
reitą mėnesį, dabar Prancū
zijos farmeriai užblokavo pa
grindinius šalies kelius. Jie 
protestuoja prieš valdžios 
sumažintą pieno produktų 
gamybą ir reikalauja aukš
tesnių kainų už savo produk
tus.

Pietinėje Prancūzijoje apie 
penki tūkstančiai farmerių 
žygiavo Lyono gatvėmis. Vi
duržemių jūros pakraštyje 
vynuogių augintojai su bul
dozeriais pagadino pagrindi
nį kelią, vedantį iš Beziers į 
Montpelier. Jie degina pa
dangas ir ardo policijos bar
jerus.

Centrinėje Prancūzijoje, 
Poitiers mieste, 300 farmerių 
su traktoriais pervažiavo 
miesto centru ir pakabino 
tris papjautus paršus prie 
vietos valdžios raštinės var
tų.

Amerikiečiai tvirtina, kad 
per tą vietovę Nikaragva 
siunčianti ginklus ir amunici
ją Salvadoro liaudies kovoto
jams. Taigi šie manevrai 
turėjo pagąsdinti Nikaragvos 
revoliucinę vyriausybę, ku
rios kariuomenė dabar pasi
ryžusi stipriai priešintis JAV 
Centrinės Žvalgybos siunčia
miems antisandinistų bū
riams ir kurie minuoja Nika
ragvos uostus. Jau buvo su
sprogdinti keli užsienio lai
vai, jų tarpe ir vienas Tary
bų Sąjungos laivas.

Tie trijų dienų manevrai, 
įvykę tuo pačiu metu, kai 
Salvadore buvo rinkimai į 
šalies prezidentus, turėję 
tikslą pagąsdinti ir Salvado
ro sukilėlius, bet rinkimai, 
nors ir susilaukė užsienio, jų 
tarpe ir JAV kongresinių 
stebėtojų, nepavyko. Grei
čiausia netrukus prireiks 
juos pakartoti.

Demonstracijas organizuo
ja didžiausios žemės ūkio 
darbininkų unijos — Farme
rių federacija ir Jaunųjų ūki
ninkų sąjunga. Demonstraci
jos sutampa su Briusselyje 
vykstančia Bendrosios Rin
kos žemės ūkio ministrų kon
ferencija. Jų nutarimai liečia 
ir tai Rinkai priklausančių 
šalių žemės ūkį. Prancūzai 
tvirtina, kad pereitą savaitę 
nustatytosios kainos, duo
dančios jiems 5%, nepaden
gia infliacijos pasėkoje atsi
radusių gamybos išlaidų.

Accra. — Radijo praneši
mu pereitą šeštadienį vy
riausybės kariuomenei pavy
ko suimti ir sunaikinti sukilė
lius, kurie kėsinosi nuversti 
valdžią. Sakoma, kad sukilė
lių tarpe buvo kareivių, daly
vavusių pereituose pasikėsi
nimuose.
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0 kaip su Vilniumi?
Visa reakcinė Amerikos lietuvių spauda labai plačiai rašė 

apie Šv. Kazimiero iškilmes Romoje. Kaip žinia, virš 
penkių šimtų JAV ir Kanados lietuvių buvo ten nuvykę ir 
dar keli šimtai iš kitų šalių, taipgi pribuvo nemenkas 
skaičius lietuviško klero, įskaitant vyskupus ir arkivysku
pus. Iš Clevelando buvo nuvykusi lietuvių šokių grupė 
“Grandinėlė” ir t. t. “Draugas”, “Darbininkas”, “Tėviškės 
Žiburiai”, “Dirva” ir kiti leidiniai didžiuojasi, kad oficialus 
Vatikano pareiškimas pripažino Šv. Kazimierą Lietuvos 
šventuoju (‘Quinto centenario di San Casimiro di Litua- 
nia”). Taipgi didžiuojamasi, kad popiežius pasakęs prakal- 
bėlę lietuvių kalboje. Duodama suprasti, kad popiežius 
labai pro-lietuviškas, net save skaitąs puslietuviu ....

Bet klerikalai patogiai pamiršta, kad tokiai “meilei” yra 
sena tradicija. Visi lenkiški imperialistai, nuo Liublino 
unijos laikų iki Pilsudskio ir Želigovskio, visuomet teigė, 
kad jie “myli” Lietuvą. Bet, kaip mes visi žinome, ta 
“meilė” buvo ypatingos rūšies — lenkiškieji nacionalistai 
visuomet skaitė Lietuvą “ypatinga” Lenkijos provincija, 
provincija, kurios valstietija vartoja kitokią kalbą, bet 
kurios kultūra turėtų būti lenkiška . . . Lenkiški dvarai* 
Lietuvoje, lenkiškai kalbančioji šlėkta ir lenkiškai kalbanti 
miesčionijos dalis visuomet turėjo tam tikrą romantišką 
reikšmę lenkiškoje nacionalistinėje sąmonėje. Galima 
pasakyti, kad lenkiškoje sąmonėje Lietuva vaidino panašią 
rolę, kokią anglų sąmonėje vaidina Škotija. Anglai apie 
Škotiją galvoja panašiai: Škotija ne Anglija, bet gal 
labiausiai britiška Britanijos dalis, ypatingai romantiška 
anglams . . . Škotų nacionalistiniai jausmai, Škotijos 
nepriklausomybė, anglams ,visuomet atrodė labai keista 
mintimi, lygiai, kaip lenkams nacionalistams buvo sunku 
suprasti, kad lietuviai save skaito atskira tauta.

Tad, kaip su popiežium? Savo prakalbėlėje popiežius 
šiltai kalbėjo apie Lietuvą ir jos šventąjį, Kazimierą. Bet 
įdomu, kad jis vengia minėti Šv. Petro ir Povilo bažnyčią, 
kurioje randasi Kazimiero karstas. Mat, minint tą 
bažnyčią, neišvengiamai reikėtų paminėti Vilnių . . . Bet 
kaip popiežius tą miestą vadintų? Vilnius? Ne, to jis 
nedarytų. Jis savo galvosenoje dar laiko Vilnių Lenkijos 
dalimi ir miestą tebevadina Wilno.

Lietuviškas kleras tą gerai žino, bet vengia prisiminti, 
nes tas pagadintų visą džiaugsmą apie iškilmes Romoje.

Kryžiai ir maldos ....
Amerikos Senatas atmetė Reagano administracijos pa

stangas legalizuoti maldas viešose Amerikos mokyklose. 
Pravesti maldų legalizavimą bandė plati reakcinė koalicija: 
Pietinių valstijų reakcinės protestantų bažnyčios; dešinieji 
republikonai; taip vadinamos “Moralinės daugumos” veikė
jai. Jie visi teigė, kad JAV nepriklausomybės steigėjai 
visuose savo dokumentuose vartojo dievo vardą, kad 
Amerikos pinigai turi užrašą “In God We Trust?, (“Mes 
tikime į dievą . . .”) Reaganas manė, kad jo pusė laimės.

> Bet pasirodė, kad menka dalis jo paties partijos, 
republikonų, senatorių, stojo už bažnyčios ir valstybės 
nesumaišymo principą. Faktinai Connecticuto republikonų 
senatorius Schweikeris vadovavo kovai prieš maldų 
įvedimą į viešas mokyklas. Jis teigė, kad pats yra 
religingas žmogus, bet jis laikosi principo, kad religija yra 
privatus dalykas ir, kad valdžia neturi teisės jos propaguo
ti. Įdomu, kad panašios nuomonės laikėsi ir didžiuma 
Amerikos dvasininkų; tuo * tarpu, kai pietinių valstijų 
reakciniai protestantų pastoriai, priklausą taip vadina
moms fundamentalistinėms sektoms/ stojo Reagano pusė
je, labiau apsišvietusi protestantų dvašiškijos dalis — 
episkopalai, unitarai, stojo prieš maldas mokyklose. Prieš 
maldas taipgi stojo žydų dvasininkai. Katalikų dvasiškuos 
nusistatymas buvo toks: viešosios mokyklos turi likti 
pasaulietiškos ir ten maldų nereikia, bet tikintieji katalikai 
gali siųsti savo vaikus į parapijines mokyklas, kur tikybagali siųsti savo vaikus į parapijines mokyklas, kur 
yra visos apšvietos pagrindas.

Tad, reakcinė klero dalis ir dešinės politinės 
pralaimėjo. Bet keista, kad kaip tik tuo pačiu 
socialistinėje Lenkijoje klerikalai stengiasi palaikyti 
jie pralaimėjo net kapitalistinėje Amerikoje: Lenkijos 
kunigai įžūliai kovoja, kad kryžiai liktų kabėti'' šalies 
mokyklose — pradžios, gimnazijose, akademijose. Ir jiems 
pasisekė sukiršinti dalį mokinių, kurie lengvai pasiduoda 
nacionalistiniai-religinėms nuotaikoms.

Tai reikalavimas, kuris neturi jokios logikos. Vakarų 
katalikiškuose kraštuose, kaip tai Italijoje, Ispanijoje ir 
Prancūzijoje, kryžiai kaba tik specialėse religinėse mokyk
lose, o viešose valdžios išlaikomose mokyklose religija 
atskirta nuo valstybės. Kodėl Lenkija turėtų būti skirtin
ga? Kodėl ji tuo atžvilgiu turėtų būti labiausiai atsilikusi? 
Mums atrodo, kad taip politizuodami savo rolę šalies 
gyvenime, Lenkijos klerikalai su laiku praras ir tikinčiųjų 
žmonių pasitikėjimą.

jėgos 
laiku

Jungtinės Tautos. — Gen. 
sekretoriaus Javier Perez de 
Cuellar paskirtoji tarptauti
nė Komisija buvo nuvykusi į 
Iraną ir sugrįžusi 
pranešimą, iš kurio 
Irako ten numestos

padarė 
matyti, 
bombos

. Taiyra “cheminiai ginklą 
dujos, kurios sunaikina kiek
vieną kūno ląstelę arba pa
liečia nervų sistemą. Komisi
joje dalyvavo mokslininkai iš 
Švedijos, Ispanijos, Australi-
jos ir Šveicarijos.

“Kraujuojanti
MARIJA”

I “Tėvyškės Žiburiai” prane
ša skiltyje “Religiniame^'Gy- 
venime”, kad Libane atsira
do naujas stebuklas: kažko
kiame Remiškaime Marijos 
^tatula kraujuoja! Tą patvir
tina, sako “Tėviškės Žibu
riai”, melkitų apeigų arki
vyskupas Maximum Sal- 
loum ....

Jeigu mes neklystame, 
melkitai yra rytinių apeigų 
krikščionys, kurie, betgi, 
pripažįsta Romos popiežiaus 
autoritetą — kitaip sakant — 
jie katalikai. Kokią išvadą iš 
to stebuklo padaro ‘katalikiš
ki “Tėviškės Žiburiai”? Ogi, 
Marija tuomi išreiškia savo 
skausmą dėl kraujo pralieji- 

, mo Libane . . .
1 Bet kas lieja tą kraują? 
Vyriausieji Libano pilietinio 
karo kaltininkai yra taip va
dinamieji falangistai, kurių 
ginkluotus junginius sudaro 
maronitų-krikščionių viduri
nės ar turtingesnių klasių 
vyrai. Kas tie maronitai? Jie 
i ji katalikai nors taipgi lai- 

>si rytietiškų apeigų. Bet 
i falangistai, kurie žūt-būt 
•iešinasi Libano tapimui 
oderniška pasaulietiška 
spublika, tai falangistai, 
irie veikia ranka rankon su 
raeliečiais įsiveržėliais (iz- 
eliečių priežiūra) baisias 

skerdynes palestiniečių sto
vyklose Sabra ir Šatila ....

Jeigu “Tėviškės Žibu
riams” iš tikro rūpėtų kraujo 
liejimas Libane, jie, vietoje 
tauškėjimo apie “kraujuojan
čią Mariją”, ragintų popiežių 
sudrausti falangistus Libane, 
pasmerkti jų barbarišką, ne
krikščionišką elgesį.

ILIUZIJOS, FASADAS . . .
Skaitant buržuazinę išei

vis,ką lietuvių spaudą, susi-

daro įspūdis, kad jų lietuviš
kas politinis, kultūrinis ir 
visuomeninis gyvenimas vir
te verda. Bet, skaitant “tarp 
eilučių”, įgudęs skaitytojas 
gali lengvai susivokti, kad 
tie aprašymai dažniausiai yra 
kaip ir iliuzinis fasadas. Pa
vyzdžių galima paduoti dau
gybę, bet štai tik keli žiup
sniai ..........

Štai mes skaitome “Drau
go” skyriuje “Skautybės Ke
lias”, kad visos “Aušros Var
tų” tunto “Saulučių” draugo
vės sesės susirinko Maironio 
lituanistinės mokyklos patal
pose; dalyvavo 23 “Saulutės” 
ir 16 “Šatrijos” draugovės 
skaučių ir septynios “Neri
jos” tunto “Nidos” laivo ud- 
rytės. Seses pagerbdami at
silankė ir broliai — dešimt 
“Lituaničos” tunto “Nemu
no” laivo bebrų ir “Panerių 
miško” draugovės aštuoni 
vilkiukai ....

Matote, viskas baisiai lie
tuviška — Šatrija, Saulutė, 
Nida, Nemunas, udrytės, be
brai, vilkiukai . . . Bet ar 
taip iš tikro yra? Pasižiūrė
jus į nuotrauką, kuri telpa 
šalia žinios, mes greit susi- 
pr ant ame: mes matome apie 
dvidešimt pradžios mokyklos 
amžiaus mergaičių ir vadovę 
Teresę Kybartienę. Kybar
tienė, vidutinio amžiaus mo
teris, be abejo yra vienintelė 
nuotraukoje, kuri kalba lie
tuviškai, —- mergaitės skau
tės (“udrytės” ir kitos) be 
abejo kalba tik angliškai, 
vargiai gali ištarti žodį “Ša
trija” ir vargiai galėtų suras
ti žemėlapyje Neriją. Tai 
Amerikoje gimę vaikai, ku
rie įrašomi į “lietuviškus” 
skautus, nes taip nori tėvai 
(o dažnai dargi seneliai). Tie 
vaikai tarpusavyje kalbasi 
angliškai, organizaciją vadi
na “Lithuanian girl scouts”

PAGARBA TĖVAMS
°
Kauno 

džlais, o darbais rūpinasi dau
giavaikių šeimų patogesniu ap
tarnavimu. Keturis vaikus augi
nančios mamytės ir tėčiai kvie
čiami į „Saulėtekio“ ir į 62-ąją 
(Vilijampolėje) parduotuves. Jei 
kviečiami, tai ir aptarnaujami 
paslaugiai, be eilės.

Dėkui prekybininkams už rū
pestį. Gerai, kad gerbiamos ir 
jaukiamos tose specialiose par
duotuvėse daugiau vaikų augi
nančios motinos, tačiau žengus 
pusę žingsnio, tikriausiai nebus 
sunku žengti ir visa. Būtų gerai, 
— rašo skaitytoja R. Piniava IŠ 
Kauno, — kad daugiavaikės mo
tinos ir tėčiai be eilės būtų ap
tarnaujami visose parduotuvėse 
Ir buitinio aptarnavimo įstaigose.

Gal įsiklausykime į šį mamos 
prašymą! Tikriausiai ir kiti aptar
navimo sferos darbuotojai galė
tų pasekti gražiu pavyzdžiu.

prekybininkai ne žo*

AR DEGTUKAS 
KALTAS! 1

Klaipėdietis V. Bražinskas par
ėjo namo išgėręs. Atsisėdo į fo
telį, įžiebė degtuku, užsirūkė 
Ir... užmigo- Sintetinis kilimas 
užsiliepsnojo kaip sausa beržo 
tošis... Taip ir nepabudo žmo
gus.

Šiemet' per pusantro mėnesio 
mūsų respublikoje panašiuose 
gaisruose beprasmiškai žuvo de
šimt vyrų. Beveik po kiekvienos 
tokios nelaimės į redakciją at
siunčiama laiškų, kuriuose kai
mynai, nukentėjusieji, ugniage
siai pasakoja, kaip atsitiko ne
laimė. Didžiausi gaisrai kyla Iš 
mąžo degtuko. Užtenka vienin
telio neatsargaus brūkštelėjimo, 
kad pelenais virstų daiktai, na
mai, net (žmonės.

Pats savaime degtukas — ge
ras daiktas. Jį J 848 metais Išra
do ir žmonių patogumui padova- 
nojo chemikas Bedgeromas. Pra
džioje degtukas buvo didelė 
prabanga, prestižinė prekė. O 
dabar, kaip te'gia statistikos spe
cialistai, kiekvienas suaugęs žmo
gus per hietus sudegina 80 dė
žučių degtukų.

Kalugoje esančiame muziejuje 
foko matyti visokių ‘ degtukų. 
Vieni ugnies koncentratai skirti 
užžiebti ugniai siaučiant uraga
nui ar pakilus į dangaus platy
bes, kiti — įbrėžti kibirkščiai po 
žeme ar vandenyje. Vieni įsi*

a.'

žiebia lėtai, bet dega ilgai, kiti 
užsiliepsnoja, atrodo. Ilk tam, 
kad tą pačią akimirką užgestų. 
Visokių degtukų reikia žmogui. 
Jie užkuria ugnį, kuri gyvenimą 
daro patogesnį, šiltesnį.

Šiandien degtukų dėžutė pi
giausia prekė — kainuoja kapei
ką. Gaisro moraliniai ir materia
liniai nuostoliai — jnllžiniškl. Jo 
lengviau Išvengti, negu 
sinti.

arba 
scouts”. Taipgi aišku, kad jų 
vardai ir pavardės laikrašty
je paduoti vienoje formoje, o 
gyvenime vartojami kitoje. 
Pavyzdžiui, Rasa Grigaliū- 
naitė be abejo kasdieniniame 
gyvenime, mokykloje, tarp 
kaimynų vaikų ir taip toliau, 
žinoma kaip Rosie Grigaliū
nas, o jeigu ji ir, vadinasi 
Rasa (angliškai ištariama 
“Resa”) vardą greičiausiai 
pakeis, kai taps paaugle ir 
bus labiau šavystovė, ne tiek 
po tėvų arba senelių įtaka.

Kitas pavyzdys — dažnai 
visokių tautinių švenčių ir 
jubiliejų aprašymuose lietu
viškuose laikraščiuose randa-, 
me išsireiškimą “Įnešamos 
organizacijos vėliavos” . . . 
Kokios tai vėliavos ir kas jas 
neša? Fotografijos dažnai ir
gi -pasako daugiau teisybės, 
negu pranešimai. Kartais jos 
rodo du seneliu nešant “Šau
lių sąjungos” vėliavą, kiti du 
seneliai neša “Savanorių kū
rėjų” vėliavą ir dar kitas 
senelis neša “Klaipėdos atva
davimo” dalyvių vėliavą.’ Bet 
kartais gyvenime taip yra, 
kad tie patys penki senukai 
priklauso visoms trims orga
nizacijoms ir tai tie patys 
prie kiekvienos progos užsi
deda tas pusiau-karines uni
formas ir bando su nostalgija 
prisiminti savo jaunatvę Lie
tuvos provincijoje, kur jie 
maršuodavo kaip krašto šei
mininkai ....

Daug vietos lietuviškoje 
buržuazinėje spaudoje užima 
aprašymai apie senojo reži
mo “diplomatų” veiklą. Ka
dangi jie. tikro darbo neturi, 
jie pašvenčia visą laiką daly
vaujant šventėse, atidarant 
parodas, koncertus ir t. t. 
Gal dažniausiai fotografuoja
mas ir spausdinamas spaudo
je yra taip vadinamas “gen. 
konsulas” Anicetas Simutis, 
aukštas elegantiškas vyras, 
kuris visuomet apsirėdęs lyg 
jis dalyvauja bankete. Nese
niai lietuviškoje spaudoje pa
sirodė nuotraukos iš “diplo
matinio priėmimo” Vasario 
16-os proga. Visos nuotrau
kos parodė vieną diplomatą, 
kuris atėjo pasveikinti buvu
sio smetoninio režimo atsto
vą: ogi, rasistinės Pietų Af
rikos konsulą New Yorke! 
Kaip sako sena lietuviška 
patarlė — toks tokį pažino ir 
apsikabino .....

/M

JAUNIMAS REAKCINĖS 
IŠEIVIJOS PLANUOSE

pabaltijiečius, pa-

profesionalai bei

užge-
Laiškai

TRIUKŠMINGOS 
MUZIKOS DECIBELAI

tiekDar niekuomet žmogus 
nesiklausė muzikos, klek mūsų 
dienomis. Bet kurią minutę, bet 
kur galime įsijungti radiją ir su
sirasti grojančią stotį, bet kada 
galimo nuspausti magnetofono 
klavišą ir klausytis kokių tik no
rime melodijų —• lyriškų, liūdnų, 
linksmų.

Tyli, švelni muzika — U tiesų 
malonus dalykas. JI kuria nuolai
ką, palinksmina, paguodžia žmo
gų.

Tač!au muzikos' garsais žmonės 
dažnai ne tik gėrisi, bet ir pikt
naudžiauja — groja per garsiai. 
Kai kurie per šeimos šventes 
taip garsiai dainuoja, kad ap
linkui keli namai girdi. Kai kurie 
moksleiviai jau nei pamokas 
ruošia visu garsu grojant plokš
telėms ar juostelėms. Jie nuošir
džiai sako, kad triukšminga mu
zika netrukdo galvoti, ' kad jie 
jos negirdi. Jau negirdi!.

Šiandien vis dažniau kalbame 
apie triukšmo žalą. Medikai sa
ko, kad jis yra vienas iš neuro
zių sukėlėjų. Gamtininkai rašo: 
„(merkite Į vazą gėlę ir įjunkite 
visu garsu magnetofono įrašą — 
gėlė nuvys“. Istorikai senose 
kronikose rado įsaką, kur pikta
darį buvo liepta ne pakarti, o- 
atiduoti būgnininkams ir kitokiems 
muzikantams, kad Šie grotų, kol 
Šis numirs.

Jau daug karių rašyta Ir kal
bėta apie triukšmo žalą. Tačiau 
redakcija vis dar gauna laiškų, 
kuriuose žmonės rašo, kad per 
garsus grojimas viešose vietose 
vargina, trukdo pasikalbėti. Per 
garsiai grojantys tranzistoriai, 
magnetofonai trukdo poilsiui.

Matyt, kartkartėmis reikia vi» 
pareguliuoti garso rankenėles. 
Hekurtinkim ne tik savęs, bet Ir 
kitų.

Vilnius
84.11.24 d.
Brangi Bronyse,

Karštai sveikinu Jus Tarp
tautinės Moters Dienos pro
ga ir siunčiu iš visos širdies 
Jums pačias gražiausias gė
les bei geriausius žodžius! 
Linkiu Jums, metų ilgų ir 
gyventi laimingai, ir sveika
tos stiprios, o svarbiausia, 
tai, širdim nepasent nieka
dos!!!

Pasveikinkite nuo manęs 
drauges; Mizarienę, Ventie- 
nę, Nastę, Čepulienę, Salo
mėją ir kt.

Jūsų
Zinaida

P. S. Walteriui daug linkėji
mų! Bučiuoju.

Reakcinės lietuvių išeivijos 
propagandinė mašina smar
kiai susinešiojo, tačiau vis 
tiek dar bandoma suvienyti 
įvairaus plauko reakcionie
rius
traukti į savo pusę kuo 
daugiau išeiviškojo jaunimo. 
Ir iš tikrųjų: senieji “veiks
niai’ 
praėjusių laikų politikieriai
“vadavimo” bizniui jau nieko 
nebegali duoti, o su jaunimu 
galima susieti bent viltis.

Jau kuris laikas įvairūs 
“balsai” garsina dar liepos 
mėn. Chicagoje įvykusį pa
saulio lietuvių jaunimo kon
gresą. Prie kongreso — šio 
pompastiško savo forma ir 
itin kuklaus turinio atžvilgiu 
įvykio — sugrįžo “Amerikos 
Balsas” jau šių metų sausio 
pradžioje. Išvardinti švietė
jiški renginėliai, jų veikė
jai — keli žinomi mentoriai 
su moksliniais vardais, — 
paminėta viena dama, kuri 
žadanti siekti daktarato 
aukštumų Ohio universitete 
(tik neaišku — kokių moks
lų). Tai viskas? Laidos ren
gėjai nuramino: “Ne vien 
masiniais renginiais reiškėsi 
išeiviškasis jaunimas”. O ko
kiais dar? Ogi neaišku. Užtai 
aiškėja kuklaus šurmulio ne
kuklūs šeimininkai. Tai JAV 
Valstybės departamentas, 
kurio atstovai pakelia savo 
apsilankymu tuose rengi
niuose dalyvių dvasią. Bet, 
atrodo, šito jau maža; praė
jusią vasarą Kanadoje susi
rinkusius skautus sukakties 
proga pasveikino laišku pats 
prezidentas . . . Čia R. Rea- 
ganas pranešė: “Išeivijos 
jaunimas prisideda prie ver
tingų Lietuvos kultūros tra
dicijų puoselėjimo”.

Įdomu būtų paklausti: ko
kia kalba tos tradicijos puo
selėjamos? Lietuviškos mo
kyklos tuštėja ... 0 gal tai 
nebeturi reikšmės lietuvybės

“puoselėtojams” užatlantėje?
Tikriausiai. Vargu, ar R. 

Reaganą domina lietuviški 
rateliai, tautinių juostų me
nas! Žodis “kultūra” iš da
bartinės Washingtono admi
nistracijos leksikono apskri
tai išbrauktas karingos anti
komunistinės propagandos 
įkarštyje. Įkinkyti į ardomą
ją veiklą prieš Tarybų Sąjun
gą išeiviškąjį jaunimą — 
toks Washingtono adminis
tracijos tikslas ir gražūs žo
džiai apie kultūrą tarnauja 
tiktai kaip priedanga.

Turime pasakyti, kad veik
la, kuriai ruošiamas išeivijos 
jaunimas — tiesiog bepra
smiška. Antai lankantis 
Amerikos turistams Vilniaus 
universitete, vienas jų, Ak
stinas, atsiskyręs nuo grupės 
pradėjo koridoriuose mėtyti 
antitarybinius lapelius. Tai 
pastebėję studentai Liubins- 
kas ir Malakauskas sulaikė 
Akstiną, surinko jo išmėty
tus lapelius, atėmė iš jo 
likusius, o jį patį perdavė 
milicijai.

Tokia veikla Washingtone 
dabar, matyt, vadinama 
“kultūriniais mainais”, “lais
vu informacijos pasikeitimu” 
ir pan. Bet, kaip matome, 
potencialūs mainų dalyviai — 
Lietuvos jaunimas (ir ne tik 
jaunimas) — su tuo nesutin
ka, moka pažaboti neprašy
tus vakarietiškos dezinfor
macijos platintojus.

Kaip iš gausybės rago da
bar pilasi visokie “laiškai” ir 
“sveikinimai” Lietuvos jauni
mui, net kalbama apie kažko
kius bendraamžių “žygius” 
anapus Atlanto, mums, savo 
gimtinėje gyvenantiems “iš
vaduoti” . . . Bet už šitos 
širmos matyti viena ranka, 
vienas braižas — tai profe
sionalių antitarybininkų iš 
Washingtono administracijos 
ranka.

Virgilijus Liauška

Zonė SlULIENĖ

Apgaulė

Ekskursija
t*

i Lietuvą

Organizuojame lietuvių — 
grupę į T. Lietuvą. Gegužės 
14 dieną T. Lietuvoje, 10 d. 
Lankymasis Maskvoj ir Le-i 
ningrade. Kaina $1,675 kana- 
diškais.

Vietos dar turime, jeigu 
kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J. Vilkelis, 1016 
Belleville Ave., Laval, Que. 
07C-2C1. Tel. 661-8697.

1 Laukiame, nes laikas greit 
bėga. J. V.

Žiūrėsim pro laumžirgio sparną 
Į saulėtą vasaros dieną. 
Į mums nesuprantamą darną — 
Visi, 
Ne visi 
Ir po vieną.

Septynios vaivorykštės spalvos 
Pavirs j vienintelę — baltą. 
O mūsų nelaimės ir kalbos 
Pravirkdys tik smuiką ar altą.

Taip menka atrodys, taip menka 
Žiūrėt pro tą virpantį tinklą, 
Kai rauda keli instrumentai, 
Kai balta —ir nieks nepatinka.. . —

Užmušimi
Numesim.
Paleisim... —
Daugiau nežiūrėsim — pro nieką.

Ak, saugokim žmogišką teisę, 
Nes ji tik viena mums ir lieka.

Ramutė Skučaitė
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JEIGU PAPRASČIAUSIAI PALYGINTI

>

šių metų rinkimai

Prasideda amerikietiškas 
spektaklis, kuris vadinasi 
prezidento rinkimais.

Nebijau naudoti kaip tik šį 
žodį ir būti apkaltintas neob
jektyvumu. Juk tai, kas 
vyksta, išties sunku pavadin
ti kitaip, nei spektakliu. Ja
me daugumas paprastų ame
rikiečių taip ir liekame pa
prastais žiūrovais, nuo kurių 
labai nedaug kas priklauso. 
Na, galima nebent ploti ar 
švilpti, bet juk nuo to niekas 
nesikeičia.

Pagrindinius vaidmenis 
vaidina piniguočiai, užsiga
rantavę dar storesnių pinigi
nių paramą ir pagalbą. Tai 
vis labiau ryškėja pastarai
siais metais: renka — ir yra 
renkama? — DOLERIS.

Kaip neseniai rašė rinkimi
nių reikalų ekspertas iš Kali
fornijos Herbert Alexan
der
kainuos 1.8 bilijono dolerių. 
Tiesioginis konkretus “prezi
dentinis” etapas — 375 mili
jonus. Išgirdęs tokhfs skai
čius, ko gero, savo kape 
neramiai apsiverstų George 
Washingtonas. Ir ne tik 
jis . . .

O juk kiek daug naudingo 
būtų galima padaryti už tuos 
pinigus . . .

Rinkiminis vaidinimas 
neįmanomas ne tik be didžio
jo dolerio, bet ir be antros 
šios šalies galybės — TV, 
kuri lydi šį show nuo pat 

t pradžios iki galutinės jo 
baigmės. * Suprantama: tai 
susiję su didžiulėmis išlaido
mis, kurias sau gali leisti ne 
bet kas.

Jeigu rinkinimiam vaidini
mui išleidžiamus pinigus dar 
galima nors apytikriai pa
skaičiuoti, visai kas kita yra 
žodžiai. Jų norintieji tapti 
prezidentu pažeria tiek daug 
ir tiek įvairių, kad susumuoti 
negalėtų netgi pats “smar
kiausias” kompiuteris. Pa
vyzdžiui, kad ir dabartinis 
prezidentas Ronald Reagan, 
oficialiai pranešęs, jog šioje 
kėdėje norėtų sėdėti dar 
ketverius metus.

Tarp kitų dalykų iš jo 
kalbų bei pranešimų sužino
jome, jog “septyniasdešim
taisiais metais paplitęs nepa
sitikėjimas pakeistas ryžtu 
žvelgti į ateitį optimistiš
kai . . .”

Ir dar: »
“Šis kraštas kovoja už to

kią taiką, kuri užtikrina lais
vę, demokratines teises ir. 
kiekvieno asmens orumą”.

Ir dar įdomiau:
“Amerikos nauja stiprybė 

neša viltį ir galimybes toli 
nuo jos krantų” . . .

Nelengva buvo Petro Petrulio vaikystė. Jam nuo mažens teko patirti samdinio dalią. 
Todėl anksti ir pasirinko savo gyvenimo kelią. Tik išvadavus Lietuvą iš vokiečių 
grobikų okupacijos septyniolikmetis komjaunuolis įstojo į Kupiškio valsčiaus liaudies 
gynėjų gretas. Tais neramiais laikais vaikinui kartu su draugais ne kartą teko kovoti 
su ginkluotomis buržuazinių nacionalistų gaujomis. Vieno susirėmimo metu Petro 
Petrulio kūną suvarpė dvylika automato kulkų. Tarybiniai gydytojai jaunuolį operavo, 
išgydė.

Petras Petrulis užaugino du sūnus ir dukrą, išmokslino juos. Sulaukė keturių anūkų.
— AŠ noriu, kad mano vaikai ir anūkai, apskritai visas jaunimas nepatirtų tokios 

sunkios dalios, kuri teko man, — sako jis. —- O tam reikia taikos!
Nuotraukoje: Petras Petrulis kalbasi su Subačiaus vidurinės mokyklos pioniėriais.

M. Baranausko nuotrauka

Norėčiau, kad pradžiai pa- 
mąstytume kaip tik apie pa
skutinį čia minimą R. Reaga- 
no teiginį. Amerikos stipry
bė! Ką gi, niekada nebuvo 
mesta tiek jėgų, pinigų, pa
rodyta tiek pastangų statant 
naujas raketas, lėktuvus, 
lėktuvnešius. Sukaupta dide
lė stiprybė, kurios tikrai 
pakaktų sunaikinti mūsų Že
mę ir, manau, dar šis tas 
liktų. Ir ta galimybė tikrai 
siekia toli nuo Amerikos 
krantų. Siekia taip baugiai, 
kad nejučiomis kyla klausi
mas: o kas bus toliau?

Ta “stiprybė” pernai pasie
kė Grenadą ir sutrukdė tos 
salos žmonių normalų gyve
nimą, atėmė daugybę jų gy
vybių. Pasiekė ji ir Libaną. 
Viskas daroma, kad “pasiek
tų” ir Nicaragua, ir nuo to 
“pasiekimo”, kaip galima 
spręsti iš spaudos bei aukštų 
pareigūnų pasisakymų, sulai
ko tik baimė, kad toje šalyje 
gali taip lengvai nevykti, 
kaip kad Grenadoje.

Daug kur siekia Amerikos 
stiprybė! Tik vardan ko?!

Neretame “veiksniškame” 
laikraštyje pernai (ir dar 
seniau . . .) skaitėme tokio 
charakterio eilutes:

“Reikia visokeriopai remti 
Ronald Ręagan ginklavimosi 
pastangas”. 0 juk to pat 
laikraščio gretimame lape 
“rėmėjai” gailiai dūsauja 
apie vis kylančias visko kai
nas, apie tai, kaip sunkiau ir 
sunkiau darosi leisti tą patį 
“remėjišką” laikraštį.

Čia tikrai yra ką palygin- 
ti. . .

Dabartinis prezidentas ir 
kandidatas tokiu likti daug 
kalbėjo, kalba dabar, ir kal
bės ateityje apie “Amerikie
tiškas vertybes”, 
dar kartą “laisvę” ir demo
kratiją. į

Vėlgi norisi palyginti su ta 
proziška realybe.

Ar nekeista, kad daugelis, 
būdami taip pašlovinti laisvi, 
faktiškai esaihe belaisviais 
savo pačių namuose? Belais
viais, kurie patys save užsi
rakiname septyniomis spyno
mis ir sudėtingaisiais užrak
tais ir bijome visko. Netgi 
artimiausių kaimynų ir ypač 
jų paaugusių vaikų. Bijome 
didmiesčio gatvių, vos trupu
čiuką pabrėškus, o kai kurių 
jų rajonų — ir viduryje bal
tos dienos šviesos.

Ir ne tik mes, paprasti 
žmoneliai. Bijosi ir pats Ro
nald Reagan, tas laisves , ir 
žmogaus orumą skelbiąs. Sa
vo Baltuosius rūmus jis ap
statė didžiuliais gelžbetonio 
luitais, praėjimus užtvėrė 

laisvę”,

sunkiaisiais, truck’ais, kaip 
raŠoma^o pat savo langais 
slapta išdėstė balistines ra
ketas. ■„

Ir dar, Kaip tik Ronald 
Reagan dar pernai pasiūlė 
“melo detektoriumi “peršu- 
kuoti visus savo federalinius 
tarnautojus”, berods, tai 
daugiau nei 4 mil. piliečių. 
Ar tai turi stiprinti žmogišką 
orumą?

0 gal. tai, kad įvedami vis 
nauji ir nauji slaptumo apri
bojimai? O juk viską tą 
vykdo dabartinis prezidentas 
ir kandidhtas į sekantį. Taip, 
jis kiek apmažino bedarbę. 
Ar ilgam? Ir ar realūs skai
čiai, kuriais, kaip žinome iš 
kačios dabgiametės prakti
kos, mūsuose mokama labai 
mikliai operuoti ir manipu
liuoti.

Taip, pagerėjo ekonomikos 
it stambiojo biznio reikalai. 
Bet R. Reaganas kažkaip 
nemėgsta kalbėti apie biu
džeto deficitą, siekiantį virš 
200 bilijonų dolerių.

Užtat tą daro jo rinkimi
niai priešininkai. Jie mini ir 
dar daug kitų dalykų.

Man savotiškai labai buvo 
įdomus spykerio O’Neil 
(“Tip”) parėiškimas, kai Ro
nald Reagąn oficialiai patvir
tino savoikętinimą kandida
tuoti.

Be kita ko,, jis pasakė: R. 
Reagan yra suskaldęs Ame
riką tarp turtingųjų ir nepa- 
siturinčiųjų. \Tarp viltingųjų 
ir bevilčių.* Tarp patogiai 
gyvenančių įr kenčiančių.

O argi tai nė tiesa?
Nemažiau kategoriškas bu

vo tada ir demokratų parti
jos pirmininkas. Jis sakė:

“Amerikos žmonės nu
spręs, ar nori dar ketverius 
metus rizikuoti ateitimi, pa
vojingais deficitais, sumažin
ti lėšas švietimui ir moksli
niams tyrinėjimams”.

Ir tai tiesa, tačiau, manau, 
ne pilna: vargu bau ar “Ame
rikos žmonės nuspręs” i — 
spręs, kaip jau pačioje pra
džioje įminėjau, DOLERIS.

. . Būtų galima išvesti 
daug paprastų paralelių tarp 
to, ką kalba kaųdidatai į 
Baltuosius rūmus ir kaip 
atrodo gyvenime. Tą noriu 
pasakyti ne tik apie republi- 
konus, bet ir apie demokra
tus.

Manau, kad reikėtų daž
niau lyginti tai, kas padaryta 
ar daroma*, su tuo, kas žada
ma daryti-vertinant visų 
pretendentų veiksmus. Tą 
visų pirma turėtų padaryti ir 
lietuviškai šnekantys “veiks
niai”, taip1 jau karštai bere- 
mią ginklavimosi pastangas 
ir invaziją į Grenadą.

Stebėtojas

Šachmatų šventė Vilniuje Mokslo ir praktikos sąjunga

Nuotraukoje: Iškilmingas mačo atidarymas Meno dar
buotojų rūmuose. Kalba organizacinio komiteto pirminin
kas, Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmininkas A. 
Vileikis.

Nuotraukoje: Tarptautinės šachmatų federacijos [FIDE] 
prezidento F. Kampomaneso spaudos konferencija. Dešinė
je — Spaudos centro vadovas, ELTOS direktorius A. 
Stankevičius ir LTSR šachmatų federacijos pirmininkas, 
LKP CK skyriaus vedėjo pavaduotojas H. Puskunigis.

Vlado GULEVICIAUS nuotraukos

Nuotraukoje: Tarybiniai didmeistriai G. Kasparovas 
[kairėje] ir V.Smyslovas. Centre — mačo vyr. teisėjas V. 
Mikėnas.

Spalvingi plakatai pakvietė 
vilniečius ir Tarybų Lietuvos 
sotines svečius į Meno dar
buotųjų rūmus, kurių Balto
joje salėje vyksta finalinis 
pretendentų į pasaulio šach
matų^ karūną mačas.

Iškilmingas šachmatų 
šventės atidarymas įvyko 
kovo 9 d. Finalinio susitiki
mo dalyvius-tarptautinius 
didmeistrius maskvietį Vasi
lijų Smyslovą ir Garį Kaspe- 
rovą iš Azerbaidžano sosti
nės Baku, svečius pasveikino 
“Lietuvos” ansamblio artis
tai. Įžanginiu žodžiu šventę 
pradėjo varžybų organizaci
nio komiteto pirmininkas, 
Vilniaus miesto Vykdomojo 
komiteto pirmininkas Algir
das Vileikis.

Į susirinkusius sveikinimo 
žodžiu kreipėsi Tarptautinės 
šachmatų federacijos (FIDE) 
prezidentas Florensijas 
Kampomanesas (Filipinai) ir 
TSRS šachamtų federacijos 
pirmininkas, dukart Tarybų 
Sąjungos Didvyris, TSRS la
kūnas kosmonautas Vitalijus 
Sevestjanovas.

Vyriausiasis mačo arbi
tras, tarptautinės kategori
jos teisėjas vilnietis Vladas 
Mikėnas pakvietė preten
dentus traukti burtus. Kovo 
10 d. prasidėjo varžybos, 
kurios užtruks daugiau kaip 
mėnesį laiko. Pretendentai 
turi sužaisti 16 partijų. Ir 

tas, kuris surinks daugiau 
kaip pusę galimų taškų, dar 
šiemet susitiks su pasaulio 
čempionu Anatolijum Karpo
vu mače dėl pasaulio šach
matų karūnos.

Šachmatų šventės proga į 
Vilnių suplaukė daug svečių. 
Akredituotis mačo Spaudos 
centre pareiškė norą apie 
140 žurnalistų iš įvairių Ta
rybų Sąjungos miestų, Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos, Lenkijos Liaudies 
Respublikos, Austrijos, 
Prancūzijos, Portugalijos, 
JAV, kitų Šalių.

IŠDAVĖ BRITAMS
AIRIŲ VADĄ

Dublin. — Airija išdavė 
britams Airių Tautinio Išsi
vadavimo armijos vadą Do
minic McGlinchey, kuris bu
vo gaudomas už įvairius te
roristinius veiksmus Šiauri
nėje Airijoje. Tik visai nese
niai pavyko jį pagauti vieno 
susišaudymo su policija me
tu.

McGlinchey šalininkai kal
tina Airijos vyriaūsybę už jo 
perdavimą britams ir tą die
ną “juodžiausia Airijos na
cionalizmo diena”. Šis yra 
pirmas toks atsitikimas, nes 
ligšiol Airijos teismai ir vy
riausybė jokių atbėgėlių bri
tams neperduodavo, nes lai
kė, kad jie kovoja prieš 
Britanijos valdžią.

“Mokslo ir technikos pasie
kimus — į gamybą” — taip 
vadinosi paroda, surengta 
Vilniuje, Lietuvos TSR Liau
dies ūkio pasiekimų parodos 
rūmuose. Susipažinti su jos 
eksponatais — daugiau kaip 
300 naujausių respublikos 
mokslo įstaigų darbų — vyko 
specialistai iš visos Lietuvos. 
Ir ne tik pamatyti, bet ir 
pasitarti, pasikonsultuoti su 
mokslininkais, kaip greičiau 
juos pritaikyti savose įmonė
se, cechuose, kad vertingos 
naujovės kuo greičiau duotų 
naudą.

Tarybų Lietuvos moksli
ninkų teoriniai darbai jau 
seniai išėjo už respublikos 
ribų: visame pasaulyje dabar 
gerai žinomos Lietuvos tiki
mybių teorijos, matematinės 
statistikos, puslaidininkių fi
zikos, atomų spektroskopijos 
mokyklos. Tačiau vis dažniau 
mokslo darbuotojai iš savų 
aukštumų nusileidžia ir že
mėn. Jų idėjos labai reikalin
gos kasdieninei pramonės 
įmonių, kolūkių, tarybinių 
ūkių veiklai. Štai kodėl 
mokslo vyrus su visame pa
saulyje garsiais vardais šian
dien sutiksi prie metalo lydy
mo krosnių ir cemento gamy
bos linijų, audimo staklių ir 
elektros suvirinimo aparatų.

Daugelyje stambesnių įmo
nių darbuojasi net ištisos 
mokslininkų grupės. Štai 
Kauno “Centrolito” liejykloje 
veikia Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos instituto 
liejininkystės laboratorija, 
kurioje dirba apie 20 mokslo 
darbuotojų. Kurdami vertin
gus ir svarbius patobulini
mus kauniškei įmonei, jie 
kartu tiesia kelią metalurgi
jos naujovėms visos Tarybų 
šalies mastu. Ne be šios 
laboratorijos pagalbos buvo 
sukurtas sintetinis ketus: jo 
dęka buvo galima atsisakyti 
brangios ketaus žaliavos įsi- 
vežimo iš kitų respublikų, o 
daryti liejinius iš Lietuvos 
metalo apdirbimo pramonėje 
susikaupiančių metalo atlie
kų. Tai dabar kasmet sutau
po “Centrolitui” po milijoną 
rublių.

“Laboratorija — visas 
miestas” — taip pavadintas 
vienas parodos skyrelių, pa
sakojantis apie Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos ir 
Šiaulių miesto prieš keletą 
metų pasirašytą mokslinio ir 
techninio bendradarbiavimo 
programą. Nors praėjo tik 
treji metai, bet šiauliečiai 
jau gerai žino mokslininkų 
suteiktos paramos naudą. 
Talkininkaujant mokslinin

Kauno menininkų namuose
Kauno menininkų namai 

įkurti 1972 metais. Čia vyks
tančiuose renginiuose kas
met apsilanko daugiau kaip 
dešimt tūkstančių žmonių.

Šis kultūros židinys — 
pačiame miesto centre, bu
vusioje V. Putvinskio, dabar 
S. Nėries gatvėje. Rūmams 
vadovauja Lietuvos TSR nu
sipelnęs artistas, žinomas 
aktorius Antanas Gabrėnas. 
Jis sutiko atsakyti į keletą 
klausimų “Laisvei”.

— Kuo išsiskiria Kauno 
menininkų namai iš kitų pa
našaus tipo kultūrinių įstai
gų?

— Pagrindinė Kauno me
nininkų namų paskirtis yra 
padėti miesto menininkams 
sutelkti jėgas kūrybiniam 
darbui, glaudesniam bendra
vimui su gamybiniais, moks
lo, mokyklų ir kitais kolekty
vais.

— Ar daug būna renginių 
menininkų namuose? Kokie 
kolektyvai veikia?

— Stengiamės pagal gali^ 
mybę visus renginius gru
puoti ciklais.“^Plataus ir tei
giamo atgarsio susilaukė to-

*4

kams, Tarybų Lietuvos 40- 
mečio televizorių, “Vairo” 
dviračių gamyklų, daugelyje 
kitų įmonių sumažėjo rankų 
darbo, kai kuriose sunkiose 
operacijose ėmė dirbti me
chaniniai žmogaus pagalbi
ninkai — robotai.

Sustiprėjus tarpusavio 
kontaktams, steigiami nauji 
moksliniai ir gamybiniai susi
vienijimai, kurių uždavi
nys — greičiau pritaikyti 
praktikoje vertingiausius 
mokslininkų darbus. Prieš 
keletą metų buvo įkurtas 
pirmasis toks susivieniji
mas — “Elektronika”, kuris 
apjungė dvylika Mokslų 
Akademijos institutų ir pra
monės -įmonių. Dabar tokių 
mokslinių gamybinių kom
pleksų Lietuvoje yra jau 
septyni. Juose sukurtos ir 
sparčiai pritaikytos pramo
nėje elektroninės skaičiavi
mo mašinos, įsteigti pirmieji 
Lietuvoje automatizuoti me
talo detalių apdorojimo ba
rai. Didelis tokių susivieniji
mų privalumas tas, kad 
mokslininkų darbai iš karto 
taikomi ne vienoje įmonęje, 
o dešimtyse gamyklų ir fa
brikų, todėl naujovės vertė 
iškart išauga keleriopai ar 
net dešimteriopai.

Priartėjimas prie gamybos 
uždavinių nereiškia, kad ' \ 
mokslininkų darbai supa
prastėjo, pasidarė mažiau 
svarbūs šalies, pasaulio mas
tu. Gamyba dabartinėmis są
lygomis reikalauja tokių 
įrengimų, kad jie būtų labai 
aukšto techninio lygio. Pa
teiksiu keletą pavyzdžių. An
tai Kauno Antano Sniečkaus 
politechnikos instituto labo
ratorijose sukonstruoti ma
žieji elektros varikliai virtu
vės mašinėlėms, skutimosi 
prietaisams užpatentuoti. 
Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Japoni
joje, Italijoje, cukraus, kruo
pų, kitų birių produktų fasa
vimo automatai — Anglijoje. 
Švedijoje. Daug išradimų 
liudijimų turi Lietuvoje su
konstruotos metalo pjovimo 
staklės. Kai kuriuos jų mo
delius Vilniaus staklininkai 
gamina kartu su visame pa
saulyje garsiomis Vokietijos 
Federatyvinės Respublikos 
firmomis. Daugelyje Euro
pos šalių užpatentuoti naujo
viški Vilniaus elektros suvi
rinimo įrengimų gamyklos 
aparatai, kurie suvirinant 
dujotiekių ar naftotiekių at
karpas sunaudoja maždaug 
šeštadaliu mažiau kuro.

Romualdas Cėsna

kie ciklai, kaip “Kauno meni
ninkai—TSRS 60-mečiui”, 
“Menininkų portretai”, “jau
nųjų debiutai” ir kiti. Jauni
mo tarpe ypač populiarūs 
džiazo muzikos vakarai. Tu
rime savo kamerinį ir džiazo 
ansamblius. Gausiai lankomi 
raiškiojo skaitymo vakarai.

— Kdkie šio sezono pla
nai?

— Sieksime, kad Meninin
kų namai būtų ir toliau vi
siems prieinami, atviri, kad 
kiekvienas žmogus čia savo 
širdžiai rastų peno. Neblogai 
praėjo Vilniaus kvarteto 
koncertas. Netrukus savo 
pirmą sezoną pradės diskofi- 
lų sekcija. Nemažai bendra
darbiausime su literatais, 
žurnalistais, rengsime įvai
rius disputus, naujausių kū
rinių perklausas bei peržiū
ras ir pan. Baigus remontuo
ti salę antrame aukšte, turė
sime galimybę organizuoti 
dailės ir fotografijos paro
das.

— Ačiū už pokalbį, linkiu 
sėkmės.

Kalbėjosi V. Gulmanas
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Apie J. Mačio-Kėkšto kurinį
Žymaus lietuvių revoliuci

nio poeto Jono Mačio-Kėkšto 
(1867-1902) gyvenimas, ir 
veikla yra susiję su Jungti
nėmis Amerikos Valstijomis 
ir jų lįetuviais. Dar gyvenda
mas Lietuvoje, jis savo eilė
raščius ir kitus paštus spaus
dino New Yorko “Lietuviško
jo balso”^ laikraštyje (nuo 
1886 m.), taip pat “Vienybė
je lietuvninkų”. Susirašinėjo 
su savo bičiuliais J. Šliūpu, 
J. Andziulaičiu-Kalnėnu ir 
kitais, pasitraukusiais į 
Ameriką. Pagaliau 1900 m. 
pabaigoje J. Mačys-Kėkštas 
ir pats atsidūrė Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Nuo 
1901 m. iki 1902 m. pabaigos 
(iki mirties) redagavo “Vie
nybės lietuvninkų” laikraštį, 
pasukęs jį demokratine, iš 
dalies socialistine kryptimi.

J. Mačio-Kėkšto poezijos ir 
publicistikos palikimas yra 
pasirodęs keliais leidimais. 
Pirmąjį rinkinį — “Mačio- 
Kėkšto eilės” — 1910 m. 
paruošė JAV Lietuviai (iš
leistas Pittsburghe), kiti du 
(1948 ir 1982 m.) išėjo Tary
bų Lietuvoje.

Į tuos J. Mačio-Kėkšto 
kūrybos rinkinius iki šiol ne
pateko vienas šiam poetui 
skiriamas kūrinys, apie kurį 
ir norime “Laisvės” skaityto
jus informuoti, iškelti dėl jo 
vieną kitą mintį ir mįslę.

Tas eilėraštis buvo pa
skelbtas 1912 m. gegužės 5 
d. “Vienybės lietuvninkų” 
numeryje. Štai jo tekstas: 
“Jodams per svietą

klausiu vieversėlio, 
Kur žadėtoji

jauno bernūžėlio? 
Duok pajusti širdžiai 

tąjį takelį, 
Kurs vestų stačiai

į lemtą butelį!

Joju pro daržą:
daržas neravėtas;

Žiūrau per langą: > ..-a
staklės nepradėtos^

mečio sukaktis. J. O. Sirvy
das tutėjo ir mokslinių po
traukių bei interesų, domėjo
si lietuvių literatūros ir kul
tūros palikimu.

Gali kilti klausimas: galbūt 
redakcija ir J. O. Sirvydas 
apsiriko, priskirdami tą eilė
raštį J. Mačiui-Kėkštui. To
kio atvejo visiškai atmesti 
taip pat negalėtume, ypač 
jeigu vertimo autorystė ne
buvo nurodyta aname, 1912 
m. aptiktame rankraštyje? 
Juolab, kad J. Mačio-Kėkšto 
rašysenos to laiko “V. L.” 
redakcija ir pats J. O. Sirvy
das galėjo būti nematę ir 
nępažinoję.

Tat gal tarp 
lietuvninkų” 
kito poeto
čio) vertimas ar sekimas? 
Tas laikraštis, kaip žinome, 
spausdino daug P. Vaičaičio

, bet to, J. Mačys-

Vienybės 
popierių įsislėpė 

(pvz., P. Vaičai-

kūrinių, ir, 
Kėkštas ruošė jo poezijos 
^nygą. Nėra negalimas daik
tas, kad jis savo ranka galėjo 
perrašyti ir 
rinį.

Galbūt šį eilėraštį bus ver
tęs kitas, su J. Mačiu-Kėkš- 
tu “Vieny 
redakcijoje dirbęs Vincas! 
Daukšys?( Š 
viena kita aplinkybė. Neap
tikta, jogj paskelbus minėtą 

[ėkšto vertimą, 
tų suabejojęs ar 

atsiliepęs. V. 
ikia manyti, pa- 
ą kūrinį ir tik- 
ų pasisakęs dėl 

būtų buvęs jo 
to, žinant V.

P. Vaičaičio kū-

ės lietuvninkų

atvejį paneigtų

Ir čiulba paukštelė: 
Ne tavo mergelė,— 
Švari, verpėjėlė, 
Dainė, audėjėlė!

kas nors bū 
kitaip į jį 
Daukšys, re 
stebėjo įdėt 
riausiai būt 
jo, jeigu ta 
darbas. Be 
Daukšio kitų poezijos verti
mų lygį, labai abejotina, kad 
šio eilėrarx;~ —----
sekimas) 
plunksnai

Tad čia gali būti tikriausiai 
J. Mačio-Kėkšto kūrinys ar
ba (su dideli 
P. Vaičaičio.
turime eilėraštį (vertimą ar 
sekimą), kol
nei į vieno, nei į kito minėtų 
poetų kūryb 
įdomų, sklan 
tautosakinių intonacijų ir 
vaizdų poezijos kūrinį.

Antanas Aukštaitis

ščio vertimas (ar
priklausytų jo

u klaustuku) — 
Šiaip ar taip

kas neįtrauktą

ą. Neabejotinai 
džiai sueiliuotą,

Bene didžiausią dabar malonumą Šiaulių miesto 31-ojo vaikų lopšelio-darželio 
auklėtiniams teikia neseniai pastatytas plaukymo baseinas. Metodininkės Emilijos 
Dagienės ir medicinos sesers Reginos Gaižauskienės globojami rfiažyliai mokosi 
plaukti. Vandens procedūros stiprina Vaikų organizmą, teikia žvalumo. Maloniai 
nuteikia dailininkės Irenos Ambrazienės keramikinis pano “Du gaideliai”.

Nuotraukoje: Medicinos sesuo Regina Gaižauskienė tikrina mažųjų plaukikų 
sveikatą. A Dilio nuotrauka

APIE ŠVENTES—ŠIOKIADIENIŠKAI

Redakcija, dėdama kūrinį, 
pažymėjo: “Šių eilučių verti
mas priklauso J. M.-Kėkštui, 
rastas “V. Liet.” tarp popie
rių. Iš lenkiško.”

Tačiau vien tokio paliudiji
mo dar nepakaktų. Mat laik
raščio redakcija nenurodė, 
kucJji konkrečiai rėmėsi, pri
skirdama šį vertimą J. Ma- 
čiui-Kėkštui. Be specialių ty
rimų nežinome, ir kokio len
kų autoriaus (ar tautosakos) 
kūrinys čia verstas, ar kokiu 
sekta. Nežinome ir eilėraščio 
datos. Gali būti, kad' J. 
Mačio-Kėkšto pavardė buvo 
pažymėta tasa (1912 m.) ap
tiktame rankraštyje. Galbūt 
apie kūrinio priklausymą 
spręsta iš rašysenos ar kitų 
faktų?

Vargu ar kiltų, abejojimų 
dėl to, kad tarp “Vienybės 
lietuvninkų” laikraščio “po
pierių” galėjo įsislėpti šis J. 
Mačio-Kėkšto vertimas. 
Kaip sakyta, poetas redaga
vo minėtąjį laikraštį beveik 
dvejus metus (1901.1-1902.- 
XII) ir redakcijoje liko jo 
rankraščių ir kitos medžia
gos, kurios jis, sunkiai sirg
damas, nespėjo nei sutvar
kyti, nei paskelbti. Ta me
džiaga naudojosi J. Mačio- 
Kėkšto pirmosios knygos 
(1910 m.) rengėjai. Tačiau ir 
po to tarp įvairiausių redak
cijos popierių galėjo dar užsi
mesti J. Mačio-Kėkšto rank
raščiai.

Kita vertus, patikimumą 
tuo, kad šis vertimas pri
klauso J. Mačiui-Kėkštui, di
dina ir tai, kad “Vienybės 
lietuvninkų” redaktoriumi 
tuo laiku (1912 m.) buvo 
J. O. Sirvydas, galėjęs rasti 
tą eilėrašti ir paskelbti, nes 
artėjo poeto mirties dešimt-

Skiriu tiems, 
kas su "Laisve

*
Jau metų daug, 
Kai jums vis 
Pavargę. 
Senstėlę. 
Labai žili. 
O pažiūrėkit— 
Dar jėgų užtenka, 
Ir mūšin einate nelyg jauni.

* *

spaudžiu ranką.

Ir aušta jūs vardais 
Rytai tėvynės— 
Prie Nemuno, Šešupės, 
Prie Ventos, 
Kur pirkių tamsoje 
Girgždeno vygės, 
Kur žemė saugo vardą 
Lietuvos.

Mačiau ne kartą,
Kaip jūs akys gėrė, 
Šią žemę, 
Ežerus jos, 
Upelius; .
Kai jos danguj !
Mylėjo vieversėlį, 
Kai glostė piįvų žolę 
Ir medžius.

Ir visuomet norėjosi 
Kalbėti,
Kad jūs nebuvot, 
Nesate toli.. . 
Net jūsų balsas 
Lietuvpj girdėti, 
Nes jūs darbais 
Ir jos laukai žali. . .

Pr. Šklėrius 
i..........

Maskva. — Tasso praneši
mu pereitą savaitę Centrinė* 
je Azijoje įpykusio žemės
drebėjimo metu sužeista apie 
100 gyventojų Gazli mieste.

MANO
Kai apninka sunkios min

tys, paimu į rankas senus 
albumus ar tėvo užrašų kny
geles. Viena jų juodais virše
liais man ypač brangi, \nes 
čia įrašyta mano gimimo die
na. O kitoje knygelėje — 
tėvo užrašai, rašyti 1939 
metais.

Kitam atrodytų, nieko 
reikšmingo tose knygelėse 
nėra. Dviem trim žodžiais 
pasakyta: “kašiau bulves”, 
“vežiau malkas”, “sėjau va
sarojų”, “apsiveršiavo kar
vė”. Yr dar pažymėta, kiek 
kur tėvas pinigų išleido,' su 
kuo iš artimųjų ir draugų 
buvo susitikęs. Žodžiu, pa
prasčiausi valstietiškos kas
dienybės užrašai . . .

Antrajame kalendorėlyje, 
ten, kur rikiuojasi kovo mė
nesio įrašai, viename lapely
je kiek įstrižai cheminiu pieš
tuku įspausti trys žodžiai: 
“Nežinai mano nerimo”. Kas 
tai? Patikusios knygos saki
nys ar paties tėvo saviraiš
ka, kažkokia užslėpta mintis?

Šiais laikais panašiais žo
džiais galima spaudoje užtik
ti apybraižų ir apsakymų. O 
tada? Sakinys juo labiau 
neaiškus, nes beveik dviejų 
metų valstietiškame dieno
raštyje panašių lyrinių nu
krypimų daugiau nėra.

Būdamas paauglys, šią 
knygelę rodžiau tėvo bend
raamžiams, tačiau jie nieko 
konkretaus negalėjo pasaky
ti.

Vis dėlto šio sakinio nesu
sieti su tėvo gyvenimu nei
šeina. Jame daug buvo ne tik 
valstietiško nerimo — kaip 
nedideliame ūkelyje užderės 
javai, ką atneš rytojaus die
na. Turbūt daugiausia jaudi
no kiti rūpesčiai. Tad trum
pai papasakosiu apie jo gyve
nimą ir veiklą.

Trečiajame dešimtmetyje 
Edvardas Trečiokas buvo>pa- 
žan^ių pažiūrų jaunuolis. Jis 
įsitraukė į aktyvią veiklą. O 
tam labai tiko Lietuvos jau
nimo sąjunga, kuriai vadova
vo J. Paleckis. Tėvas vaidino 
spektakliuose, išvystė švie
tėjišką darbą. Sąjungos Pa
pilio valsčiaus skyrius turėjo 
apie 400 knygų bibliotekėlę, 
kuri glaudėsi tėvo namuose.

Bėgo metai. Edvardas Tre
čiokas tapo revoliucinio judė
jimo dalyvis, sukūrė pogrin
dinę komunistinę kuopelę. 
Vieną epizodą iš 1939 metų 
pavasario, papasakotą jo 
bendraamžių, ir atkursime.

Propagandininkai rengėsi 
paminėti Gegužės pirmąją. 
Dirbo labai atsargiai. Vaka
rais užsidangstę langus kar
tu su šeimų nariais siuvo 
raudonas vėliavas, tarėsi, 
kur išklijuos atsišaukimus.

TĖVAS I
Rinkosi tai vienuose, tai ki
tuose namuose.

O policija taip pat nesnau
dė. Buržuazijos valdymo pa
baigoje prieš revoliucines 
šventes valdžia įsakydavo 
suimti žmones, įtariamus ko
munistine veikla. Elgėsi pa
gal principą: jeigu jie nega
lės veikti, — bus ramu.

Ir tada — balandžio mėne
sio paskutinėmis dienomis 1— 
valsčiuje prasidėjo kratos ir 
areštai. Tėvo bei jo draugų 
namus tąsyk paliko ramybė
je. Policija nesitikėjo, kad 
pačiame miestelio centre gali 
burtis pogrindininkai. Polici
ninkai išnaršė Garšvų, Kubi
lių, Špygįų kaimų pažangių 
gyventojų namus. Kratė Ka
rosus, Griciūnus ir daugelį 
kitų. Kai kuriuos iš jų suė
mė. Nepaliko ramybėje net 
pasiturinčių ūkininkų sody
bų. O štai tėvas, Bronius 
Einoris iš Plepikių, Adomas 
Trečiokas iš Smaliečių, dar 
keletas komunistų ir pažan
gių žmonių liko laisvi.

Jie tapo dar atsargesni. 
Kitą dieną po kratų tėvas 
nuo savo namų durų į gatvę 
nutrynė geltonais dažais nu
pieštą antelę. Pagal susita
rimą sekretorius. Kad iš 
valsčiaus pakraščių ar iš to
liau atvykę pogrindininkai, 
praėję pagrindine Papilio 
gatve, be jokio vargo galėtų 
jį surasti.

. . . Naktį į Gegužės pir
mąją aktyvistai aukštesniuo
se medžiuose, telefono stul
puose iškėlė raudonas vėlia
vas — < viso pasaulio darbo 
žmonių kovos už savo teises 
ir vienybės simbolius. Daug 
kur išlipino atsišaukimus. 
Dideliam “tvarkos dabotojų” 
pykčiui, šventės rytą atsi
šaukimai bolavo ir ant vals
čiaus pastato sienų.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, 1940-1941 metais 
tėvas buvo gimtojo valsčiaus 
žemės dalinimo komisijos ir 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas, partijos Papilo vals
čiaus komiteto sekretorius. 
E. Trečiokas rūpinosi, kad 
naujakuriai gautų miško me
džiagos, mažažemiai — že
mės ir sėklos jai apsėti, kad 
paprasti valstiečiai tikėtų sa
vo valdžią ir padėtų ją stip
rinti. Talpūs tie metai buvo 
darbais ir sumanymais.

Tačiau visus pertvarkymus 
nutraukė karas. Jau pirmo
siomis okupacijos dienomis 
tėvą suėmė ir nepraėjus po
rai savaičių, hitlerininkai jį 
sušaudė. Dabar toje vietoje, 
kur kelias iš Biržų suka į 
Astravą, stovi kuklus Lietu
vos laukų granito obeliskas. 
Jame įrašytos dvi pavar

dės — tėvo ir pabiržiečio A. 
Ratkevičiaus.

Važiuodamas į gimtinę, ap
lankau tėvo kapą. 0 jeigu 
kartais neišeina prie jo pary
moti, stengiuosi atsisėsti į 
kairę autobuso pusę, kad 
bent prb langą pamatyčiau 
širdžiai brangią vietą.

Taigi aš žinau tavo, tėve, 
nerimą. Gal ne tiek žinau, 
kiek įsivaizduoju. O tu mano 
nerimą ar žinai? Mano rūpes
tis yra būti nors kiek panašiu 
į tave. Ęet ar tai sekasi? Kas 
iš to, kad man jau daugiau 
metų, negu buvo tau 1941 
metų liepos mėnesį. Kas, 
kad tūrių aukštąjį išsilavini
mą. Ar atmins mane kas po 
daugelio dešimtmečių, kaip 
tave? Juk ir dabar senesnės, 
o ir jaunesnės kartos žmo
nės, užsiminę apie mane, 
sako:

— Tai Edvardo Trečioko 
sūnus.

Man, žinoma, toks apibūdi
nimas džiugus.

Bet yra ir kitas, visų di
džiausias rūpestis. Kaip ir 
visiems paprastiems pasaulio 
žmonėms, man taip pat labai 
rūpi, kad nebūtų karo, kad 
visada padangė būtų rami, 
niekada neišgirstume bombų 
sprogimų, kad galėtume pa
sakyti: gyvename laimingai, 
ateityje bus dar geriau.

. . . Tarsi upė veržliai bėga 
laikas. Tebestovi senas na
mas, iš kurio tą nelemtą 
vasarą negrįžtamai išėjai, tė
ve, ir kur kadaise buvo nu
piešta ruda antelė, Namas 
beveik nepasikeitus, tik per 
tiek metų gerokai sumenkęs.

Kai parvažiuodavau tėviš
kėn, surasdavau tegu ir nebe 
labai kaitrią namų ugnį sau
gančią motiną. Visiškai nese
niai ji pasiligojo ir mirė. O 
gimtasis namas tebestovi. 
Dabar man vienam teks juo 
rūpintis. Juk pro jo langus 
pažvelgiau į pasaulį, juk vi
suomet pajutęs tėviškės ilge
sį, skubėdavau į gimtąjį židi
nį. Gimtosios pirkios sienos 
saugo ne tik tėvų atminimą, 
bet ir mano vaikystės jr 
jaunystės dienas.

Tai štai kokios mintys kilo 
vartant tėvo užrašų knyge
les .. . Vytautas Trečiokas

Praėjo Kalėdų, Naujųjų 
metų šventės. Vieniems jos 
buvo linksmos ir džiaugsmin
gos, kitiems — kupinos rū
pesčių. Deja, rūpesčių būta 
daugiau: Washington© politi
kos dėka Europoje statomos 
naujos branduolinės ameri
kietiškos raketos, o tai ne
prisideda prie saugumo ne 
tik Europoje, bet ir visame 
pasaulyje.

Tačiau šiandien kalba ne 
apie tai.

Dar gerokai prieš Kalėdas 
“Drauge” pasirodė, saky
čiau, labai savotiškas Mykolo 
Drungos rašinys, kuriame, o 
siaube! — reiškiamas nepasi
tenkinimas . . . Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis.

Autorius, kuris pastaruoju 
metu vis dažniau nusirašo į 
žaliąsias lankas, samprotauja 
štai kaip:

“Ne po ilgo ir mes pradėjo
me suvokti, kad dalykas čia 
eina ne apie krikščioniškos 
dvasios pakilimą, o apie rei
kalą pakelti biznį . . . Per 
Kalėdų sezoną kai kurie 
verslai apyvartos daro tiek 
pat (ar net daugiau), negu 
per visą likusįjį metų laiką.

. . . Kalėdinį sambrūzdį le
mia ne religija, o komerci
ja ... O vis dėlto net ir 
pelnui nederėtų sujaukti, 
šventų įvykių paskirties”. Ir 
taip toliau, ir panašiai . . .

“Ameriką” čia “Draugas” 
atranda labai menkutę ir 
seną. Šį reiškinį pastebi ne 
tik “mes” (tai yra, dipukinė 
emigracijos banga), bet net 
ir svečias, jeigu jam tenka 
buvoti Valstijose per Kalė
das ar kurias kitas šventes. 
Puikiai žinoma, kad pagrin
dinis dievas yra Doleris, jam 
meldžiamąsi ir dėl jo daroma 
viskas. Taigi, po tiek metų 
dėdės Šamo padangėje jau 
nederėtų tuo stebėtis.

Tačiau “Draugas” daro dar 
vieną atradimą: sužino, kad 
taip vadinamos “dievo gimi
mo” scenos-vaizdeliaų išsta
tyti viešose vietose, toli gra
žu ne visiems patinka.

Tai daugiau nei natūralu: 
ne visi amerikiečiai yra tikin
tys, toli gražu ne visi tikin
tys yra katalikai. Tad pana
šūs vaizdai toli gražu ne 
kiekvienam prie širdies toje 
superpraktiškoje Amerikoje.

Pagaliau, atatinkama 
Jungtinių Amerikos Valstijų

konstitucijos pataisa yra at
skyrusi religiją nuo valsty
bės.

Tai baisiai piktina prieška
lėdinį “Draugą”:

“. . . prieš kurį laiką savi
valdybės ir mokyklos, tokius 
vaizdelius išstačiusios (dievo 
gimimo biblines scenas) pra
dėtos traukti į teismą už 
konstitucijos priedėlio, atski
riančio bažnyčią nuo valsty
bės, pažeidimą . . . prakartė- 
lės vaizdelis — aiški krikš
čioniškojo religingumo ap
raiška. Dėl to jai nesą vietos 
valstybės išlaikomuose skly
puose ar pastatuose ... ne 
kartą yra tekę nuo dievo 
gimimo scenos įrengimo atsi
sakyti”.

Manau, kad šios pastabos 
vertos atskiro dėmesio. Pir
miausia, jos išspausdintos 
laikraštyje, kuris labai daug 
“dėmesio” skiria religijai, ti
kinčiųjų reikalams . . . Tary
bų Lietuvoje. Jame gausu 
šmeižiančių žinučių apie ta
riamą religijos ir tikinčiųjų 
“persekiojimą”. “Draugas”, 
pavyzdžiui, davatkiškų pa
skalų pagrindu “piktinasi”, 
kad Lietuvoje valdžios atsto
vai neleidžia pastatyti ne 
tam skirtoje vietoje kryžiaus 
ar kokio kito religinio simbo
lio.

Tas laikraštis tiesiog kro
kodilo ašaromis pasrūva, kai 
Tarybų Lietuvoje teisiamas 
koks nors religinis ekstre
mistas. Teisiamas ne už tikė
jimą, o už tai, kad grubiai 
pažeidžia įstatymus, užsiima 
griaunamąja, antivalstybine 
veikla, nieko bendro neturin
čia su religija. Pats “Drau
gas” pripažįsta: ir Jungtinė
se Valstijose, toje dievo pa
laimintoje šalyje, yra priimti 
įstatymai, kurie pradeda 
veikti, kai peržengiamos jų 
ribos — tame tarpe, ir religi
jos srityje. Ir Chicagoje ne
leidžiama statyti kryžiaus, 
kas kur užsimanė. Ir New 
Yorke prieš teismą atsidurtų 
dvasininkas, jei jis, užuot 
ganęs savo aveles, jas mė
gintų padaryti esamą san
tvarką puolančiais vilkais.

Tokio palyginimo “Drau
gas”, aišku, nepadaro. 0 
gaila: visa tai reikėtų atsi
minti, eilinį kartą šmeižinat 
įstatymą vykdančius Tarybų 
Lietuvos pareigūnus.

Jonas Lukys

MIESTE PRIE ŠEŠUPĖS

HEMINGVĖJAUS 
BIOGRAFIJOS 
PUSLAPIAI

Ernestas Hemingvėjus Ant
rojo pasaulinio kare metais 
Kuboje vadovavo antifašisti- 
n.ajn kontržvalgybos tinklui. 
Apie tai rašė „Fort Loderdeil 
nius" laikraštis. leidžiamas 
Floridos valstijoje (JAV). 
Laikraštis, remdamasis Fede
ralinio tyrimų biuro archyvo 
dokumentais rašo, kad ši 
organizacija buvo sukurta 
1942 metais. Jos būstinė bu
vo netoli Havanos. Organiza
cijai priklausė 26 agentai, 
tarp jų -- antifašistai ispanai, 
su kuriais rašy.ojas susipaži
no per pilietinį karų Ispani
joje.

Kapsuko negalima lyginti 
su Lietuvos didmiesčiais, bet 
ir čia gyvenimas nestovi vie
toje, eina į priekį. Todėl su 
mielais mūsų skaitytojais 
siūlau pakeliauti po šią Sūdu
vos sostinę ir pažiūrėti, kas 
čia naujo.

Statybos, statybos . . .
Kas buvo Kapsuke prieš 

keliolika metų, miesto tikrai 
nepažintų. Degučių gyvena
majame mikrorajone iš es
mės viskas jau pastatyta. 
Šiuo metu kyla didelė 600 
vietų ligoninė su moderniau
sia technika. Pradeda augti 
naujas Mokolų gyvenamasis 
mikrorajonas, jau persikėlęs 
į kitą Šešupės pusę.

Rekonstruojamas senasis 
miesto centras. Juda į priekį 
senamiesčio rekonstrukcijos 
darbai. Nemaža miesto cen
trinės gatvės dalis paverčia
ma zona tik pėstiesiems.

Koncertai. . .
Kapsukas negali skųstis, 

kad mažai būna koncertų. 
Neseniai muzikos svetainėje 
koncertavo žinomas mūsų 
dainininkas V. Kuprys, mu
zikos mokyklos salėje pasiro
dė Vilniaus kvartetas. Įvyko 
ir Sūduvos sūnaus, kompozi
toriaus R. Žigaičio autorinis 
koncertas, kuriame dalyvavo 
Kauno valstybinis choras, 
Lietuvos TSR nusipelniusi 
artistė R. Maciūtė, Valstybi
nės filharmonijos solistas D. 
Sadauskas ir liaudies instru

mentų kvartetas. Skambėjo 
naujausi kompozitoriaus kū
riniai, populiariausios anks
tesnių metų dainos.

Po koncerto R. Žigaitį jo 
penkiasdešimtmečio jubilie
jaus, kūrybinio darbo trisde
šimties metų ir darbo Val
stybinėje filharmonijoje dvi
dešimties metų sukakties 
proga sveikino Kapsuko 
miesto ir rajono valdžios 
atstovai, miesto bei rajono 
kultūros darbuotojai, savi
veiklininkai.

, * * *
Kada pasižiūri į naujai sta

tomus namus, fabrikus, ga
myklas, besikuriančias įdo
mias tradicijas, besilinksmi
nantį jaunimą, nejučiom pa
galvoji — negi pasaulyje gali 
atsirasti toks žmogus, kuris 
norėtų vienu mygtuko spus
telėjimu visa tai sunaikinti, 
kad mūsų gražioji žemė liktų 
vien tyrais, dykviete. Man 
rodos, Vakarų Europos vir
šūnės, taip pat ir JAV val
džia turi gerai žinoti, kuo 
gali baigtis toks neapgalvo
tas žygis. Mes tikrai nenori
me naujo konflikto. Pakan
kamai daug aukų sudėjome 
ant karo dievo Marso auku
ro. Man pačiam asmeniškai 
taip pat teko dalyvauti an
trojo pasaulinio karo maiša
lynėje, todėl niekam nelinkiu 
patirti to, ką mūsų karta 
turėjo išgyventi.

V. Gulmanas

i I
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^Kultūros JAtgaršiai
turo sTarybinės rusų 

klasikas Michailas Šolocho- 
vas buvo plačiai žinomas ir 
Amerikos skaitytojams, 
iškaitant lietuvius. Čia pa
duodame Lietuvos spaudoje 
tilpusį jo laidotuvių aprašy
mą. Red.

Tarybiniai žmonės palydėjo 
į paskutinę kelionę M. So- 
lochovą — didį mūsų laikų 
rašytoją, dukart Socialistinio 
Darbo Didvyrį, TSKP CK na
rį, TSRS Aukščiausiosios Ta
rybos deputatą, Lenino pre
mijos ir TSRS valstybinės 
premijos laureatą, 
premijos laureatą, 
Mokslų Akademijos 
narį, TSRS rašytojų

organizacijų,

. Bondarevas, J. Ver-

Nobelio 
TSRS 

tikrąjį 
sąjun

gos valdybos sekretorių. M.
Solochovo kųryba be galo 
brangi ir artima visoms mū
sų. daugianacionalinės Tėvy
nės tautoms.

Didžiai liūdi Viošenskąjos 
stįnica, visa Dono žemė, su 
kuria susijęs genialaus .tary
binės epochos metraštininko 
gyvenimąs ir kdrybą.

Salėje daugybė vąinikų — 
nuo TSKP Centro Komiteto, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo, tarybinių ir 
visuomeninių
Dono krašto įmonių, kolūkių 
ir tarybinių ūkių darbuoto
jų, nuo giminių ir arpmųjų.

Garbės sargyboje — laido
tuvių organizavimo komisi
jos nariai M. Zimianinas, L 
Bondarenka, A. Jepiševas, 
G. Markovas, V. Saųra, 
T. MenjfešašviLisj S. Michal
kovas, 
čenka./ A. Kalininas, N. Bu
lavinas.

Paskutinės atsisveikinimo 
minutės...

Karstas su M. Solochovo 
palaikais išnešamas iš kultū
ros rūmų ir pastatomas ant 
artilerijos lafeto.

’ Kortežas lėtai juda į stani- 
cos centrinę aikštę. Procesi
jos priekyje — M. Solocho
vo portretas, apjuostas ge
dulo juosta. Ant raudonų at
lasinių pagalvėlių — Socia
listinio Darbo 
„Pjautuvo ir kūjo 

Didvyrio 
Aukso 

medaliai, Lenino, Spalio re
voliucijos, Tėvynės karo pir
mojo laipsnio ordinai, kiti 
Tarybų Sąjungos ir užsienio 
apdovanojimai, kurie buvo 
suteikti rašytojui už didžius 
nuopelnus. tarybinei ir pa
saulinei literatūrai.

Aikštė nuo krašto iki kraš
to pilna žmonių.
gedulo mitingas, skirtas Nf. 
Solochovo atminimui.

Jį pradėjo TSKP CK sek
retorius M. Zlmianlnas.

Tarybų šalis, socialistinė 
kultūra patyrė labai skaudų 
nuostolį, pasakė jis. Pasitrau
kė iš gyvenimo geniąluą ta
rybinis rašytojas, didis rusų 
tautos sūnus Michailas Šo- 
lochovas.

Mirė menininkas, kuris jau 
seniai yra pripažintas Tėvy
nės ir ‘ pasaulio literatūros 
klasiku.

Michailas Solochovas —- 
rašytojas komunistas — mū
sų liaudies pasididžiavimas ir 
jos meilė. Jo kūriniai giliai 
ir įkvėptai pavaizdavo kovą 
dėl didžiojo Spalio triumfo, 
socialistinės santvarkos kū
rimąsi, mūsų Tėvynės darbo 
masių kovos dėl naujo gy
venimo heroiką, neprilygsta
mą tarybinės liaudies karinį 
žygdarbį rūsčiaisiais Didžio
jo Tėvynės karą metais, liau
dies, su kuria Solochovas 
ėjo šio karo keliais.

Pasaulinė šloyė, kurią pelnė 
„Tykusis Donas", „Pakelta ve
lėna", kitos io knygos, 
pindėjo XX šimtmečio revo
liucinių persaliu pasaulinę is
torine reikšmę, didžiosios Le? 
nino partijos išugdytą socia
listinės visuomenės dvasinę 
energiją.

Michailo Solochovo asme
nybė įkūnijo geriausius so
cialistinės epochos menininko 
bruožus. Jis buvo genialus 
meistras, Tarybų Sąjungos pi
lietis — patriotas ir interna
cionalistas, liepspingas ko- 
mupistas. .u

Soloęhoyo kūryba buvo Ir 
bus tikro partiškumo, jo as
meninių pažiūrų ir partijos 
idėjų organiško sutapimo pa
vyzdys. Daugiau kaip 50 me
tų jis buvo partijas gretose. 
Su Splochovoi • komunistinių 
partiškumų neatskiriamai su
siję jp teisingumas, humaniz
mas, didis dorovinis tyrumas.

Solochovo humanjjęmas iš
augo iš jo gilaus tikėjimų ta
rybinės liaudies jėgų peišsen-

Prasideda

ats-

eisumu ir

ir taikos

cįžio su pasitikėj

io povei-

Skirtą

Ip3.

vidė-

brendęs ipeninjpkas, gęrjai sų- 
3 re- 
aliiko

kamumu, jos išmintimi, nar
sa ir gerumu/ jos kūrybiniu 
genijum, kilnių marksizmo- 
leninizmo idėjų 
teisingumu.

Michailas Solochovas nieka
da neapsiribojo vien litera
tūros interesais. Iki paskuti
nių dienų jis gyveno gimto
siose vietose ir visomis min
timis buvo su darbo žmonė
mis, su partija, Lis gyveno sa
vo šalies1 rūpesčiąiš — ko
munizmo kūrimo 
stiprinimo rūpesčiais. Jis bu
vo demokratiškas tiesiogine 
if aukščiausia prasme — kaip 
rašytojas ir kaijį) žmogus. 
Solochovo -4- didžiausio i XX 
šimtmečio rašytojo — Žo
džio su pasitikę j imtĮ ir uagar- 
ba klausėsi milijonai Žemės 
žmonių.

Milžiniškas buv? 
kis visos pažangiosios žmo
nijos meno kultūros raįdai.

Nuo 1961 metų Michailas 
Solochovas buvo mųsų parti
jos Centro Komiteto narys, 
visų šaukimų TSRS Aukščjąų- 
Sięsios Tarybos deputatas. 
Dvi Socialistįnio Darbo pid- 
vyrio žvaigždės, Leųino prę- 
įpijos ir TSRS valstybinės pre
mijos laureato ženklai, ordi
nai ir medaliai, tąrptautiųiąi 
ąpdovanojimai — viąi jie ro
do, kad partija ir liaudies la
bai vertįno i o didžiulius pųo- 
pelnus.

Siandįen mes atsisveikino
me su Michailų Sojophoyu, 
pasakė kalbėtojas. Mūsų siel
vartas bęribis. Be gąjo didelis 
nuostolis. Bet jis turi stiprinti 
mūsų menininkų* pareigos Tė
vynei Supratimą. Nemirtingi 
yra genialūs Šolochoyo kūri
niai. Lieka ir bus gyvos pui
kios Šolochoyo tradicijos lite
ratūroje!.

Prašome Mariją Pidtroyną, 
Michailo Solochovo gimines ir 
artimuosius priimti mūsų nuo
širdžiausią užuojautą.

M. Zinąiahinąs skelbia pra
dėta gedulo mitingą, skirtą 
Michailo Solochovo atmini- 
piui.

Zo^is suteikiamas TSKP Ros
tovo srities komiteto pirma j- 
japi sekretoriui I. Bondaren-

Pasitraukė iš gyveninio 
dis dabarties rašytojas, genią- 
Įaus proto ir kilnios širdies 
smogus, šlovingas Komunistų 
partijos sūnus, pasakė 
Šviesus, kupinas įtempto ikų- 
rvjnhię darbo buvo M. Šolo- 
choyo gyvenimas.

Dar beturėdamas ir 
šimties metų, jis atėjo]į di 
džįąją literatūrą jau kaip su L\ r/“i /■! z\ M m i t m

pratęs espję to didžioj 
voliucinio lūžio, kurįs i 
pėdsaką darP° žmonių Širdy
se įr sąmonėje. Vįąą savp — 
kovotojo ir mąstytojo — gy
venimą Michailas ŠolOcno- 
va^ buvo šventą! ištikimas 
parįijos vėliavai, mųsų 
ratūros pąrtį^kumo 
pui.

Tarsi kalnagūbris stūkso M. 
ŠolocĮiovo, kuris tapo tarybi
nės U pasaulinės literatūros 
viršūne, kūryba, pažymėjo! 
savo kalboje TSRS rašytojų 
sąjungos valdybos pirmasis se
kretorius' G. Markovas. Ji at
spindėjo . mūsų revoliucijos 
istoriją, tarybinės santvarkos 
kūrimąsi, mūsų Tėvynės gy
nimą nuo svetimšąlįų grobi
kų, mūsą liaudies kqvą ųž 
taiką ir komunizmą.

Kalba RTFSR rašytojų są
jungos valdybos uirmininkas 
S. Michalkovas:

Iš mūsų tarpo pasitraukė 
genijus. Mirė didysis rusų ra
šytojas Michailas Solochovas. 
Kiekvienas žmogus, o tuo la- 
biąufmenininkas, už viską, 
kas Jis yra, dėkingas tai že
mei, ■ kurioje jis gimė, išau
go, kurią jis vadina savo Tė
vyne. Michailo Solochovo 
Tėvynė jbuvo Popo žemė. 
Prieš daugelį metų jis, pažas 
berniukas, atėjo ant gimto
sios upės kranto, ir niekas 
taįa nežinojo, kad jo vaikys
tės ų»Pė taps didžiuoju „Ty
kiuoju Donu", o jo knygų

įsa u-

rdii1 
liūdesio žodžius 

tarė TSKP Viošenskąjos rė.jo- 
np komiteto pirmasis sekre
torius N. Bulavinas.

Mums ypač sunku • per 
venti šį nuostolį, nes visą 
vo gyvenimą Michailas A! 
sandrovičius visada buvo 
mumis, paprastais žmonėmis, 
kurių likimas buvo ir jo li
kimas Ir kuriuos jis apdaina
vo savo nemirtinguose kūri
niuose, pasakė jis.

Sunku perteikti visą liūde
sį,, kuri^ apėmė kiekvieną iš

P
lite 

lipei

kiuoju Donu , o jo kn 
herojai prabils visomis pa 
lio kalbomis.

Velionio tėyiškiečių va 
nuoširdaus 1 .

gy- 
sa- 
ek- 
su

KO

Labanoro girios Mohikanai
. j . Virš juodo eglyno žyb

si sidabriniai Šienpjoviai. Pa- 
iyčiui šalčiui paspaudus, 
girgžda senovinių klojimų 
inkui riedantys Gryžulio Ra- 
ai.
Tokia tyluma! . . Rodos, 

gĮirdi, kaip atplyšusi ant snie- 
krenta beržo tošelė, kaip

gurgžda bruknienojai, pri
spausti tvirtų tetervino kojų, 
ir oloje “ant šono verčiasi” 
įmigęs barsukas. Ir staiga 
nuo Baranovos raistų pusės 
sudreba šimtametė Labanoro 
giria.

Ahhūūū — ' ahhūūū, 
auūū! . . Ritasi kraupus ir 
kartu didingas aidas. 
Ahūūū — ahhūūū, — atkar
toja baltos platumos ir smė
lio gūduma. Iš kitos brūzgy
nų -pusės atsiliepia dar keli 
žvėrių balsai. Tai staugia, 
ūkauja, skalija paskutinis 
vilkų pulkas girioje. Nepava
dinsi nevilties garsais šį nak
tinį koncertą. Tai šauksmas 
pratęsti galingąją vilkų gimi
nę1, išsaugotiZnuošaliausias 
irštvas ir žvėrių guolius ka
dagynuose. Ir vilkai kelia 
vestuves! Pilnas savotiško 
dramatizmo, atšiaurumo, o 
kart 
grožio. Prieš šį šauksmą Ka
nados ir Aliaskos sniegynų

išsaugotiZ nuošaliausias

u ir neaprašomo laukinio

tyruose neatsilaikydavo ir 
didžiojo plunksnos meistro, 
prisiekusio vilkų gynėjo, 
Jacko Londono širdis. Pame
nate jo nuostabią knygą 
“Baltoji iltis”, tapusią gam
tos himnu laisvam, išdidžiam 
žvėriui?

Taigi mūsų laukia Lietuvos 
vilkų F karalija, pati seniau
sioji ‘Įvilkinyčia” — Labano
ro giria. Laukia lietuviško
sios džiunglės palei Lakają ir 
Peršo 
metų,

CŠną. Ir prieš šimtą 
ir net dabar, — neka-

riRūsų, Viošenskąjos gyvento* 
įį'lb kai mes sužinojome, kad 

mums brangus ir arti- 
Michailas Solochovas, 

^ako Viošenskąjos rajono 
Kružilino tarybinio ūkio pre
kinės kjaulių fermos brigadi
ninke, 
Didvyr

Wire 
mas

šaliai
Mums, kružili-

; bran

Socialistinio Darbo 
ė. Ch. Bokova. Neįma

noma išvardyti visų Michailo 
Solochovo nuopelnų 
ir žmonijai. Mums, 
niečįamsh Solochovas 
gus da- ir tuo, kad jis gimė 
mūsų kaįįie, būdamas ber- 
niūkštij, bėgiojo po stepę, 
kur da aar' pusįdriekė gerai 
įrengtų 
gątvės, 
korpusči.

tapybinio ūkio namų 
išaugo gamybiniai

skausmą ^kiekvieno 
o žmogau^ širdyje 
liūdna ^įnią aPie Mi’ 
Šolochoyo įnirtį, pa- 

/įamybinio 
iijimo j „Rostselmaš" 

šaltkalvis surinkė- 
ciąlistinio lį)arbo Dfcb^ 
K. Ulanovias. Meš^

Rostselmaš" dUr-j 
visada laikėme

Tarybų šalies / ’

tarybini 
sukėlė 
chailo 
sakė kombaihl 
susi vien 
cecho 
jas, Sci 
vyris 
gamyklos 
b įninka: 
ji tikru 
ntf.

Į Neįmanoma 
kad me 
kelionę 
pažymėjo 
sąjungos, valdybos sekretorius 
V. Zakrutklnas.

Karštai mylimą gimtąją 
žemę, upės, su kuria jis bu
vo meatskiriamai susijęs nuo 
vaikystės metų, krantus,, iriu.s 
visus* staiga tąpusius našlai
čiais, paliko didis, nepakar
tojamas menininkas, kurio 
kūriniai perėjo visą planetą, 
tapo žmonijos turtu.

' Užbaigdamas gedulo mitin
gą, M. Zimiąninas pasakė: 
„Atsisvė kinant su Michailu 
Šojochoyų, leiskite dar kartą 
TSKP Centro Komiteto, TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre- 
zįdiurpo, TSRS Ministrų Ta- 
rybpą-vardu pareikšti nuošir- 

‘dži^ jįižupjautą visiems jums,- 
velionio giminėms ir artimie- 
x*'' 1 Siskjte pareikšti įsi\

jog visi jūs sąži- 
pasiaukojamai dirb- 
būtų įvykdyti isto- 

irtijos XXVI suya- 
autarimai, TSKP ČK 
ilenumo nutarimai.

Aidi šautuvu saliuto salvės, 
Tarybų Sdcialistinių 
ų Sąjungos valsty- 

Atiduodama 
paskutinė! pagarba didžiam 
tarybiniam rašytojui Michai
lui SolochovuL

vaikystė

įsivaizduoti,
> lydime j paskutmę
Michailą So.lochovą,

RTFSR rašytojų.

nlngąi ir 
site,- kad 
reniai pe 
žiavimo 
vasario I 

skamba
Respųblik 
binis himnas, 
paskutinė 
f -
lui Soloci

“LAISVE'

irštvo-

rūnuotu girios karaliumi La
banore buvo laikomas ir pa
siliko pilkasis vilkas. Kadaise 
jis pro pamatus avinus iš 
kūtės tempdavo, net į arklių 
diendaržį įsisukdavo. Tas vil
kas, kuris avims kailius pur
tydavo ir vienkiemių šunis 
nusinešdavo, — aviniu liau
dyje buvo \ “pakrikštytas”. 
Kumeliukų užpuolikui — 
stambiam ir stipriam žvė
riui — arklinio vardas prigy
ja.

Pasisvečiuokime Paluknio 
kaimelyje pas seną medžioklį 
Vladą Ryliškį. Užsukime į 
Paalsuodę — Juozapo Stun
džios sodybon. Kiek įdomiau
sių pasakojimų apie vilkus 
išgirsime.

. . . Grįžo speiguotą vasa
rio rytą gaspadorius iš Ginu- 
čių malūno. Džiaugėsi pyra- 
niais miltais. Bet iki namų jų 
neatvežė. Vidukelyje važny
čiotoją ėmė vytis vestuvinė 
vilkų kavalkada. Žmogelis 
visus maišus ant giriakelio 
išsvaidė. Arkliams. užšėrė ir 
vos ne su vartais sodybon 
įšvilpė. O buvusi vienais me
tais ir tokia vilkų ruja. Atėjo 
prie Lakajos į pirtelę praus
tis vyrai. Pilkiai apsupo ir iki 
paty ryto beržinės vantos 
mėgėjus saugojo. Tie dvi 
bačkas giros išgėrė. Ietį iš 
žarsteklio nusikalė.

0 dabar apie girių karalių 
ir keletą įdomybių pateiksi
me. f

Guolį pilkieji renkasi pa
čioje gūdžiausioje girios rais
to vietoje. Kur negirdėti 
miškakirčių pjųKJų, vežimų 
dardesio. Benį ^labiausiai 
mėgsta pelkių ridkštumėles. 
Tos “vilkų salos” 
mis, vadinamos. - £)ažniausiai 
vilkė susilaukia 3-5 vilkiukų. 
Štriž aną vasarą Klabu pelkė
je (Šilalės rajonas), netoli 
.Šęru^ių kaimo,/ vaikai kada
gyne šešis vilkiukus lizde 
surado. Nei kartu su šuniu
kais ir kačiukais bandė Ber
žinių sodyboje auginti. Deja, 
žvėreliai neištvėrė nelaisvės.

Pora mėnesių vilkiukai 
maitinosi pienu. O po to - 
jau kurapkieną, stirnieną, 
parūpintą tėvų, šveičia. Grę- 
siant pavojui, vilkai savo vai
kus už poros kilometrų “per
keliu”. Paprasčiausiai įsikan
da dantim už kailio ir perne
ša. Kartais dar didesnių gud
rybių griebiasi.

Antai vilkė Utenos rajone, 
Kemešio kaime vaikus išau
gino netoli Doveikių sody
bos. Olą turėjo įsikasusi po 
alyvų krūmu darželyje. Bet 
įdomiausia, kol vilkė gyveno 
sodyboje, nė vienam avinui, 
iąifne joks pavęjus negrėsė. 
Pąsi^odo, vaikas medžiojo už 
eže'rtį t- gretimoje apylinkė
je- , ’ ' '

Gyvena pilkieji — 15-16 
m^tų. Sveria 50-60 kg. Bet 
būna ir vilkų milžinų. Aną 
vasarą Širvintų tujine, Bart- 
kuškių miške, sumedžiotas 
vilkas svėrė 70 kg.

Pokario metaiš] jinūsų miš
kai knibždėte knibždėjo vil
kų. Jų pulkai Lietiivos girio
se siekė apie 2 tūkstančius. 
Šiandien girios mohikanų 
Lietuvoje priskaičiuojama 
arti dviejų šimtų.

. . . Plaukia delčia virš 
Labanoro girios. Puriame 
sniege — vienišos, didelės 
pėdos. Aidi senasis glūdumų 
balsas. Didingas, kraupus. 
Paskutiniai laisvų žvėrių mo
hikanai nenori palikti senolių 
irštvų ir guolių. Nori išsaau- 
goti savąja vilkų karaliją. 
Jukbe jos — nėra ir šimta
metės girios.

Leonardas Grudzinskas

PRABUDUS UGNIKALNIS
Indonezijos Unaunos salo

je prabudus Čolo ugnikalhis 
padarė šalies ekonomikai nuo- 
stolių už daugiau kaip 25 
milijardus rupijų. Lava ir pe
lenai sunaikino apie 700 tūk
stančių kokoso palmių, šim
tus galvijų, praneša Antaros 
agentūra.
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Dešimt gulbių žiemojo neužšalusiame šiemet Nemune.
Nuotraukoje: Gulbės Nemune prie Kauno senamiesčio. K Jūrelės nuotrauka

LAIŠKAS „TIE$AIH IŠ NIUJORKO

KAS PADOVANOS SIDABRO DOLERĮ? 
v

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Niujorke, „Moskau njus“ ko
respondentu pradėjo dirbti vilnietis žurnalistas, ilgametis „Tie
sos'* darbuotojas Vilius Kavaliauskas. Spausdiname jo pirmąjį 
laišką iš šio Amerikos didmiesčio.

Prieš šešerius metus, išskri
dus iš Maskvos į Niujorką, 
buvo galima pavyti saulę — 
po ilgos kelionės nusileisti 
tokį pat vidurdienį, kokį pa
lieki Scremetjevo aerouoste. 
Šį kartą kelionė truko gero
kai ilgiau. Ir kalta dėl to ne 
saulė ar virš Atlanto $iau- 
čiantys vėjai. Abi šalis, tau
tas ir net gimines atitolino 
paaštrėjusi tarptautinė padė
tis — jau keleri metai, kai 
Vašingtono nurodymu nu
trauktas tiesioginis oro su
sisiekimas su Tarybų šalimi.

Monrealio Dorvalo aero
uosto „amerikietiškoje zono
je" muitininkas, tikrinęs ta^ 
rybjnių tranzitinių keleivių 
bagažą, pavartęs mano pasą, 
net užmiršo savo pareigas ir 
pasakė: . > <

— Vadinasi, žurnalistas... 
Tikriausiai važiuojate apra
šyti mūsų rinkimų? Kaip 
jums patinka Džonas Glę- 
nas? .. O jūsų pirmasis as
tronautas, rodos, Gagarinas, 
Jurijus Gagarinas. Simpatin
gas vyras — esu matęs jo 
nuotrauką... Na, na, pas mus 
jums bus įdomu, —. ir vėl 
prisiminęs savo darbą, pla
čiu mostu ėmė antspauduoti 
lagaminų kvitelius.

Geri palinkėjimai niekada 
ne pro šalį. Kažkada Ameri
koje buvo įprasta laimei do
vanoti sidabrinį dolerį. Ne
gailestinga infliacija sugadi
no gražią tradiciją. Metalinis 
doleris — iš nikelio lydinio 
•— sumažėjo iki „kvdterio" 
(25 centų) formato, o senieji 
sidabriniai (ar naujos olim-- 
pinės monetos) kainuoja iki 
40 dolerių. Tokiomis sumo
mis amerikiečiai nesišvaisto. 
Net ir laimei.

Tik menka centų krūvelė 
buvo dėžutėje ant šaligatvio 
Brodvėjuje, visai prje mano 
namo. Greta kartoninės dė
žutės tiesiog ant betono sė
dėjo pagyvenusi moteris su

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos laivas Lugansk, kuris 
Nikaragvos uoste Puerto 
Sandino pateko ant antisan- 
dinistų padėtos minos, yra 
pakeliui į savo stovėjimo 
uostą Tarybų Sąjungoje. Ta
rybinė spauda pranešė, kad 
sveiksta ir jūrininkai, kurie 
buvo sužeisti sprogimo me
tu. Kaltinama JAV valdžia, 
kad ji remia samdinius, no
rinčius nuversti revoliucinę 
Nikaragvos vyriausybę.

Amman. — Pirmą sykį 
savo gyvenime D. Britanijos 
karalienė Elžbieta su vyru 
princu Pilypu atvyko penkių 
dienų oficialaus vizito į Jor
daną. Karalius Hussein ir 
karalienė pabrėžia abiejų ša
lių draugystę ir reikalą iš
spręsti Palestinos klausimą. 
Jordane gyvena i§ Vakarinio 
Kranto žydų išvarytieji pa
lestiniečiai, kurie sudaro 
apie 60 proc. Jordano gyven
tojų.

iškalbingu plakatu rankoje 
„Aš alkana. Padėkite man".

Pro šalį į garsiuosius Brod
vėjaus tęatrus, kur bilietai 
kainuoja iki šimto dolerių, 
skubėjo prabangiai kailiniuo
tos damos. Gatve riedėjo 
„Kadilakai", tiek prikimšti 
elektronikos, kad darosi pa
našūs į kosminius laivus. 
Juose taip pat sėdėjo žmonės, 
kurie, kaip ir ši moteris, yra 
Amerikos piliečiai. Tos pa
čios Amerikos, kurios kūrė
jai skelbė visų lygybę.

Nejaugi niekas iš 240 mi
lijonų amerikiečių neieško 
atsakymo į šiuos klausimus? 
Ne, tokių žmonių yra. Jie 
verti tuo didesnės pagarbos, 
kad išlikti mąstančiam buki
nančioje viską žinančių kom
piuterių, savo nuomonę tau 
kišančios reklamos, ‘religinio 
bei politinio fanatizmo jūroje 
nėra lengva.

Bukinami šios šalies pilie
čiai daug kuo, net tuo, kad 
Amerika keliama aukščiau 
visko — prisiminkime, kuo 
visa tai baigėsi 1933 metais 
Vokietijoje. Ko gero, nėra 
kitos tokios šalies, kur taip 
masiškai būtų skatinamas šo
vinizmas. Amerika (ir ame
rikiečiai) galinti daryti ką 
nori, nes tai — „laisvą ša
lis".

Tą dieną, kai išlipau Niu
jorko „La Gųąrdijos" aero
uoste, sionistiniai banditai 
susprogdino bombą tarybi
niame gyvenamajame komp
lekse Rjverdeile. Kai kitą iy- 
tą nuvažiavau pažiūrėti, kur 
sūnus lankys darželį, ten 
matėsi sprogimo žymės, riog
sojo sudegęs automobilis. 
Niujoiko policija vėl pasiro
dė bejėgė suiasti teroristus, 
nors tie net nesislėpė, tįems 
patiems policininkams ste
bint surengė. .. spaudos kon
ferenciją.

Teisę daryti ką tįk nori 

KRINTANTYS LAPAI
Ar viskas jau buvo? — spalvoti 
Po vieną, po du Ir būriais 
Jie leidžias — nereikia galvoti — 
Rugsėjo ramiais vakarais.

Saulelė prieš laidą nurimsta, 
J r gelsta — panašūs j ją — 
Ant samanų tupia ir grimzta 
Mūsų atmintyje.

Jų neseka niekas, tik žiūri. 
Kas eina pro šalį. Vieni - 
Jie krinta, nes nieko neturi 
Nei žemėje, nei vandeny.

Parausta šermukšniai, atsiveria gvilbiai, 
Juosta gervuogės, upių vėsa 
Dangų atspindi — jeigu suvilgė!
Kaktą ar lūpas — tavo tiesa.

fPraeina pėsti, pravažiuoja važiuoti,
Ir sugeria spanguolių saulę miškai.
Lapelis plevena, pageltęs kaip žodis, 
Kurio garsiai nepasakai.

Žolelės dar želia, pievose žalia, 
Samanos pilnos drėgmės.
Viršūnėje kabo saulelė
Ir leidžias kaip lapas. Mes.

Stasys Jonauskas

naudojosi ir kažkoks psicho
patas, prieš kelias dienas 
Niujorko metro nustūmęs ant 
bėgių jaunutę merginą. Ji 
buvo tik prieš keturis mėne
sius persikėlusi gyventi j 
Ameriką iš Kinijos, ir pir
moji pažintis su „laisvąja 
šalimi" buvo lemtinga. O žu
dikas šaltakraujiškai aiški
no, kad jam» nepatinkanti 
„geltonoji rasė".

Žinoma, kai tave vežioja 
uniformuotas vairuotojas vos 
ne dešimtmetriniu „Kadila- 
ku", tada turi „teisę" nevaži
nėti purvinuoju Niujorko 
sabvėjumi ir nebūti sutraiš
kytas po traukiniu.

Tokias galimybes tikrai tu
ri 95 tūkstančiai oficialių 
Amerikos milijonierių, nors 
iš jų tik 22 tūkstančiai mo
ka pajamų mokesčius už su
mą, didesnę nei 500 tūkstan
čių. Jungtinėse Valstijose 
yra daugybė oficialių gali
mybių apgauti finansų orga
nus. Vįena iš jų —, labdary
bės gestai.

Praėjusiais metais viena 
Los Andželo senelių prie
glauda gavo „dosnią" dova
ną — stalą ir keturias kėdes. 
Nė vienas iš šių baldų ne
buvo ųauja^bet bendra ver
tė buvo nemaža —- apie 600 
dolerių. Dar svarbiau buvo 
aukotojo pavardė; senus bal
dus Kalifornijos seneliams 
dovanojo Ronaldas Reiganas.

Sunku pasakyti, kiek pie- 
zidentas uždirbo iš šios akci
jos. Mat labdarybei skirti pi
nigai užskaitomi už mokes
čius. Tais metais Baltųjų rū
mų šeimininkas deklaracijo
je mokesčių inspekcijai pri
sipažino uždirbęs 741 tūks
tantį dolerių.

Vakarais visomis spalvo
mis švidčiančiame Brodvėju
je tiesioj’ ant šaligatvių susė
da gątvfes muzikantai. Retas 
gali praėiti pro šalį abejin
gas. nesijaudintas jų dainų. 
Tačiau j šiandieninio truba
dūro skrybėlę sidabrinio do
lerio niekas nemeta.

Vilius Kavaliauskas
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Detroit, Michigan
Gimtadieniai

Neseniai sužinojau kad 
“Laisvės“ ir “Vilnies“ skaity
tojas, Johr/Kurauskas pami
nėjo savo 93-ejų metų gimta
dienį 1983 m. rugsėjo mėn. 
Jo dukrelės Emma Rye ir 
Ann Balchūnas bei žentai 
Alphonse Rye ir Eddie Bal
chūnas ir anūkės jį su gimta
dieniu pasveikino.

navo Tony Vasaris. Masienei 
padainavq dalyviai gimtadie- 

Popietė praleista
Kur šeimininkavo grafai °“Laisvės” suvažiavimas 

ir banketas
Sekmadienį, balandžio 29 d., Lietuvių Koopera- 

tyvinės Bendrovės (“Laisvės”) dalininkų suvažiavi
mas įvyks 10:30 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.* * *

Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs. Kviečiame 
visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti.

Auka: $10

nio dainą 
linksmai.

Si

raportą apie bowleriu finan- 
sinų padėtį davė Alphonse 
Rye.

Iš raportų matyt, kad bow- 
leriams gerai sekasi. Buvo 

ipgi pranešta, jog į kuopą 
įštojo du nauji nariai — 

wleriai: Pauline ir Gordon 
Arn^t. Pagal kuopos nutapi- 

ą, pradžioj balandžio — 
Aprp mėn. kuopos susirinki
mai įvyks kiekvieną mėnesį 
pirmąjį sekmadienį.

Moterų Diena
Po viršminėto LDS susi

rinkimo tuoj įvyko Detroito 
Moterų Pažangos klubo susi
rinkimas ir Tarptautinės Mo
terų Dienos minėjimas. 
Tarptautinė Moterų Diena 
įvyksta kovo 8 d. Moterys 
visam pasauly tą dieną pami
ni, neatsiliko ir Detroito Mo
terų Pažangos klubas.

Po susirinkimo ir minėjimo 
moterų Klubo sekretorė-iždi- 
ninkė Stefanija Masytė pra
nešė, jog jos mamytė Teofilė 
Masienė, kovo 4 d. paminėjo 
savo 90-ies metų gimtadienį. 
Ta proga ji dalyvius pakvietė 
vaišėms, kurias suruošė Ste
fanija, o pelnas liko moterų 
Klubui. Vaišėm pasidarbavo 
Pat Stunskas, o virtuvėje 
pagelbėjo Mary Norush. Bu
vo ir stiprosios, kurią aptąr-

Kovo 4 d. Eva Yuodaitis 
minėjo savo 92-erių metų 
gimtadienį. Jos dukrelė Ber
tha Rye ir žentas Tony Rye 
ją širdingai sveikino ir palin
kėjo sulaukt dar daug sveikų 
metų.

LDS susirinkimas
Kovo 11 d. įvyko LDS 21 

kp. mėnesinis susirinkimas. 
Jį sklandžiai pravedė kuopos 
pirmininkas Tony Vasaris. 
Susirinkime dalyvavo visa 
valdyba išskyrus iždo globė
ją Minnie Tvaska. Sakoma, ji 
ruošiasi kelionei į Floridą.

Kęstutis Garelis davė gerą 
raportą apie “scotch doub- 
bles” (kėglio lošimą) įvykusį 
kovo 3 d.

Kęstutis viską tvarkė pa- 
gelbstint Berthai ir Tony 
Rye; Alphonse Rye, Janice 
Brazas ir Karen Arndt. Kitą

tuoktuvės
Gegužėsi-May 12 d. susi

tuoks Diaie Garelis su John 
Pepper. Vestuvės bus De
troite. Jaunosios tėveliai 
Kęstutis : 
liai, jau v 
ir laūks 
net iš KaĮifornijos bei Texas 
valstijų.

Kh
Dėl vi 

Motinų 
įvyks sakaite ankščiau, sek-^ 
madienį, 
1 v. p. p. 
balius Klu 
W-Vernor 
Valdyba užtikrina, jog ban
ketas bis nepaprastai šau
nus. Maistą paruoš Klubo 
nuolatinės šeimininkės. Pat 
ir Mike Stunskai namie pa
gamins skanių lietuviškų 
dešrų; Antonette Garelis ir 
jos sesutė Estella Smith viš
teles keps Klubo pečiuje; 
Ėmma Rye joms pagelbės 
skaniai parauošdama bulves 
ir kitus patiekalus. Bankete 
ne tik pasilinksminsimi sulau
kę pavasario, bet pagerbsi
me motinas. Ypatingai lauk
sime ir kanadiečių. Iki pasi
matymo. ' Stefanija

r Antonette Gare- 
estuvėms ruošiasi, 
giminių atvyksiant

ibo banketas
ršminėtų vestuvių
dienos banketas

gegužės-May 6 d., 
, bus ir pavasarinis 
dbo patalpose, 4114 

• Highway, Detroit.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės“ Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

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

Bonn. — Fed. Vokietijos 
socialdemokratų frakcijos 
narys Alfred Emmerlich pa
reikalavo, kad vyriausybė 
uždraustų buvusias SS karo 
veteranų organizacijas ir ne
leistų joms ruošti įvairių 
šveičiu. Jis tvirtina, kad 
tokių organizacijų buvimas 
yra smūgis į veidą tiems

vokiečiams, kurie trokšta de
mokratinės santvarkos. Bet 
neatrodo, kad to reikalavimo 
bus paisoma. Dabartinis 
kancleris Kohl anksčiau jau 
buvo išėjęs tų organizacijų 
narių ginti, tardamas, kad 
tie, kurie kovojo II Pas. karo 
metu, nieko bendra neturi su 
nacių nusikaltimais.

Sonia Karos* In 1982 at the funeral service for her husband 
In Lithuania, USSR.

Sonia 
Kaross: 
a woman 
of the 
working 
class

By Patricia Hickerson

Sonia Kaross is one of the great unsung politi
cal fighters of the 20th century—unsung ex
cept in her native Lithuania where she was al
ways an honored guest and where all her books, 

including Women Fighters for Communism and In
ternational Women’s Day, have been published.

Sonia, born near Vilnius in 1901, came to the 
struggle through her father, Rafael Baitrun, a So
cialist revolutionary. Baitrun would have been sent 
to Siberia for his anti-Czarist activities if he had not 
come to the U.S. in 1905. After a year’s work, he 
was able to send for Sonia and her mother and two 
small brothers. Sonia remembers well the misery 
of the ocean crossing when the four huddled togeth
er sick in their small berth in 1906.

At the age of 10, Sonia began bringing home 
piecework from a brush factory. She made a dollar 
a week fitting hog bristles into handles for two or 
three hours a day. I ,

The Baitrun family moved arbund a lot, trying 
to make ends meet. Sonia graduated from gram
mar school at 13 in West Arlington, Vermont, and 
got a job sandpapering chairs in a factory, a back
breaking task that involved hoisting heavy furni
ture. The boss happened to notice her excellent 
handwriting and sent her to the office to mark down 
work totals. Then he taught her rudimentary book
keeping. For this job, she earned $4 for a 60-hour 
week.

The eight or nine boarders her mother had 
were members of the Lithuanian Socialist Feder- 
ationa Her father subscribed to Socialist and other 
progressive newspapers. Sonia’s father often had 
her read the newspapers aloud to the boarders. Af
terward they would discuss the political issues 
raised. In this way, Sonia gained an early under
standing of radical politics.

At 15, Sonia became the bookkeeper at a Lithu
anian Socialist Federation newspaper, The Strug
gle, published in Philadelphia, earning $10 a

Patricia Hickarson Is on the staff of the People's World.

week.During this time, she joined a Lithuanian cho
rus and various women’s groups, and became man
ager of a newly founded Lithuanian women’s pa- 
per. She also joined the Young Socialist League and 
heard the speeches of John Reed and Eugene Debs. 
The League orga 
brations and den 
was with women 
tribute stories ab 
paper. Eventuali' 
police.

Lithuanian Socialists in the U.S. at this time 
numbered 12,000. The question arose as to whether 
they should go Svith the Communist Party or re
main with the Socialist Party. Eventually all but 
200 Lithuanian Socialists who split away joined the 
Communist Party. Sonia was one. Soon after, she 
was chosen as a delegate from the Lithuanian So
cialist Federation and the Young Socialist League 
of Philadelphia to the party convention, where she 
was elected convention secretary and a member of 
the national executive board. . *

' By July 1918, Sonia was married to Joe Kaross 
and the couple were swept up in a Palmer raid in 
Philadelphia. They were literally pulled out’of bed 
and taken to jail, identified as ‘subversives’ by a 
spy. Sonia was almost seven months pregnant, and 
as a result of harsh treament there, her baby was 
born dead. Th^ authorities then tried to deport her, 
but since her father had obtained citizenship pa
pers in 1912, she was legally a U.S. citizen.

A daughter, Eugenia Volga, was born to the 
Karosšes in 1921 and they moved to Massachussets. 
There Sonia obtained work in a textile factory while 
her mother cared for the baby. She began organiz
ing among the immigrant women workers for bet
ter conditions . -

Sonia was able to speak Polish as well as Lithu- 
an, which gave her a tremendous advantage as

a strike organizer. The major issue of the strikes 
was the right to organize. The great majority of 
women in thė mills, the loom fixers and weavers 
who worked the treadmills 10 hours a day, had sep
arate unions. In the sewing and weaving shops, the 
women and ybung girls had no union, so they struck 
for unionization. They wanted to join the United ) 
Textile Workers. At this time, men were reluctant 
to have wome

es of John Reed and Eugene Debs, 
tnized and leafleted May Day cele- 
ijonstations. Most of Sonia’s work 

and she was encouraged to con- 
>ut the women’s movement to her 
' The Struggle was shut down by

an

ho ’ 
rate 
om

nin their union.

As eager as the women were to unionize, they 
were afraid to distribute leaflets for fear they 
would be fired. Sonia appealed to the United Textile 
Workers, and the women were finally unionized. 
The UTW sent Sonia to the Wilkes Barre, Pennsyl
vania, area to organize. She stayed on this job off 
and on for eight months and fought hard and long 
with the textile bosses.

“There were terrible conditions,” said Sonia. 
“They didn’t have sanitary conditions. They had to 
go outside in the wintertime. They had no* sanita
tion, no drinking water—nothing. . . . We had quite 
a time there. At that time, we organized the nucleus 
of a union in several little towns—the UTW and the 
Amalgamated Clothing Workers.”

Sonia was also active during the Sacco and 
Vanzetti case in getting Polish and Lithuanian 
women to help in trying to stay the execution the 
night; before it was scheduled.

In/i929 the Karosses, moved to Oakland, Cali
fornia, because of their daughter’s health.Sonid 
went out to work cleaning house and tried to orga
nize other house/workers, but the AFL refused to 
admit women as members. Sonia spoke at the AFL 
convention in San Francisco on the need to organize 
houseworkers. The convention promised to work on 
it but nothing materalized.

She later worked near Santa Rosa as a hops 
picker. She described some of the problems: “We 
started organizing quite a few of the workers. It 
was hard to organize women because they had little 
children with them in the field, and they were 
scared that if there was a fight the children would 
be hurt. When the bosses got news that we were or
ganizing, they had vigilantes come and burn a 
cross.” Since that didn’t scare off the organizers, 
vigilantes showed up the following night in white 
sheets, burned another cross, shot their guns into 
the air, and distributed leaflets threatening to burn 
the organizers as well. That stopped the organizing 
of field workers, but only for a time.

Sonia became a section organizer for the Com
munist Party in a large poverty-striken area of 
Oakland. Here she met Anita Whitney, whose sev
en-year criminal syndicalism trial had made her 
world famous. Whitney taught Sonia how to speak 
publicly without straining or damaging her voice. 
Both spoke from soapboxes at 12th and Broadway 
in Oakland several times a week. Together with 
Gertrude Warwick, another distinguished organiz
er, the three were considered a triple threat. Ka
ross was elected vice president on the state exec
utive board of the CIO and vice president of the San 
Francisco Central Labor Council.

Later she worked to organize textile workers in 
Oakland and San Francisco, where there were 
three textile locals.

In Oakland, Sonia Kaross, Anita Whitney and 
Gertrude Warwick demonstrated for Social Securi
ty and were arrested. This time Sonia spent two 
months in prison, her bail set at $15,000. She and 
Warwick were later gassed by police for demon
strating on behalf of “work or wages,” a movement 
that led to the WPA program that developed during 
the Roosevelt era. Sonia was also hit across the 
face by police when she attempted to speak on the 
steps of Oakland City Hall. The blows resulted in 
damage to facial nerves and a blood clot that had to 
be removed at Mayo Brothers Clinic.

During the 1930s and 1940s, Sonia organized 
textile workers in San Francisco, Oakland, and 
Pendleton, Oregon. In Los Angeles, she organized 
the hosiery industry and served as the business 
manager of her textile union, as well as vice presi
dent of both state and local CIO councils for 20 
years.

In the early 1960s, Sonia began to write for pa
pers in the peace movement, in which she had been 
active as long as before 1917, when she first joined 
the Women’s International League for Peace and 
Freedom.

Sonia retired at 62 and continues to be active in 
the American-Soviet Friendship Society. She was 
the driving force behind its San Francisco 
bookstore until it closed recently.

Daily World

Daugelį dešimtmečių Žaga
rėje, ant Švėtės kranto, lie
taus ir darganų plakamas 
rymojo apleistas vėjinis mū
ro malūnas su galerijomis. 
Kaip pasakojama, jis pasta
tytas dar tais tolimais lai
kais, kai urėdų suvaryti bau
džiauninkai nuogomis ranko
mis ritino didžiulius akme
nis. Malūno kaimynystėje 
stūksojo taip pat kiti bau
džiavos laikų liudininkai — 
žirgyno maniežas, arklidės, 
pagalbiniai pastatai, statyti 
19 amž. viduryje, kai Žagarė 
ir jos apylinkės priklausė 
stambiam dvarininkui grafui 
Naryškinui. Grafai Žagarėje 
negyveno, tik su gausia paly
da atvykdavo vasaromis kas 
dveji metai. Tada dvaro rū
muose būdavo ruošiami mas
karadai, lenktyniaudavo eik
liausi žirgai, vykdavo didžiu
lės medžioklės, liedavosi 
šampanas. Naryškinai mylė
jo arklius, šunis, tik ne 
žmones.

Prieš kurį laiką Žagarės 
valstybinio žirgyno direkto
riaus A. ibeveikio pakviesti, 
Paminklų restauravimo insti
tuto specialistai paruošė visų 
pastatų atstatymo bei atnau
jinimo planus ir dokumenta
ciją. Sumanių restauratorių 
rankos malūnui ir žirgyno 
kompleksui grąžino jaunys
tę. Dabar pirmame malūno 
aukšte veikia valgykla-kavi- 
nė, antrame — svečių kam

bariai, trečiame — žirgyno 
istorijos muziejus. Neatpa
žįstamas ir žirgyno ansam
blis — restauruotas manie
žas, arklidės, vežiminė, ku
rie sudaro vidaus kiemą, 
apjuostą atvira galerija. Da
bar specialistai Žagarės žir
gyno kompleksą laiko vienu 
geriausių šalyje.

Restauratorių rankų dar 
laukia buvusieji grafo rūmai, 
kurie bus pritaikyti mokinių 
bendrabučiui, ir 63 ha par
kas — vienas turtingiausių 
respublikoje. Jame vasarą 
žaliuoja apie 140 veislių krū
mų ir medžių. Čia ir baltoji 
eglė, sidabrinių klevų, bukų, 
pilkųjų riešutmedžių, kedri- 
nių pušų ir daug kitų augalų, 
kurių pavadinimai tik specia
listui težinomi. Kai kurie 
medžiai stebina savo dy
džiu — net 24 m išaugęs 
sidabrinis klevas, 23 m glau- 
stašakis ąžuolas, 22 m — 
pilkasis riešutmedis, o vieno 
paprastųjų bukų skersmuo 
net 1,4 metro — tai pats 
storiausias bukas Lietuvoje.

Baigia sulįsti į žemę kažka
da parką juosusi akmeninė 
siena, vietinių gyventojų vo
lu vadinama, — grafas Na- 
ryškinas draudė valstiečiams 
ir miestiečiams į parką net 
koją įkelti. Tačiau tvora nei 
restauratorių, nei žagariečių 
nedomina — ji be pėdsakų 
išnyks, kaip išnyko ir grafų 
galybė. Petras Budraitis

Nuotraukoje: Restauruotos arklidės.

Nuotraukoje: Jaunieji Žagarės raiteliai prie malūno.
Vlado Gulevičiaus nuotraukos

BRIEFS
They say President Rea

gan’s proposed fiscal 1985 
budget would have a “devas
tating” effect on New York, 
raising the specter, among 
other things, of a possible 
boost in subway fares. 

♦ ♦ ♦
Sharply higher prices for 

groceries, home heating oil 
and telephone services 
pushed Consumer Price In
dex up to 6°/o in January, an 
annual rate of 7.8% more 
than double the 1983 infla
tion rate. 

* * *
Susan Lander from Long 

Island City writes in J,Voice 
of the People” column in 
Daily News:

“Lebanese President Amin 
Gemayel would never have 
to ask the U. S. government 
for a $10-billion loan to 
rebuild his country if the 
United States had never 
supplied Israel with military 
hardware amounting to $15 
million a day.

♦ ♦ ♦
As the movement to de

feat Reagan gathers 
strength, and the move
ments for peace, jobs and 
equality gather momentum, 
the government will no 
doubt step-up all forms of 
harrassment and repression.

* ♦ ♦
The movement against the 

storage of 500 cruise missiles 
in New York harbor is rapid
ly developing broad support 
across the city and in New 
Jersey.

Peace groups are collect
ing signatures on a petition 
supporting City Council re
solution 568. The resolution 
would prohibit entry of nu
clear weapons and material 
into the harbor. 

♦ ♦ ♦
A woman died in a fire. 

She could not open the door 
fast enough. She had three 
locks on it to keep out the 
criminals. So she died be
cause of them anyway. Use
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