
NO. 14 ★ ★ * *

LAISVĖ
Weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as 
class master 
Post Office of 
ca. N. Y., und 
Act of March 3

second 
at the 
Jamai- 
er the 
, 1879.

THE LITHUANIAN WEEKLY

LAISVĖ-LIBERTY
Savaitinis

Jungtinėse Valstijose...................$12.00
Kanadoje.........................................$15.00
Kitur užsienyje.............................$15.00
Pavienio egzeniploiriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c.

PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRIL] 6,1984 OZONE PARK, N. Y. 11417 * * 73-IEJI METAI

KRISLAI
Ar turtingas supras vargšus? 
Kai varžovai vienas kitą 

< juodina . . .
Rūpestis mokslu ir vaikais 

Tarybų šalyje 
Artėja “Laisvės” 

suvažiavimas 
Ekskursija į Lietuvą 

baigiama ruošti 
IEVA MIZARIENĖ

Šiaip pigių sensacijų besi
vaikantis savaitraštis “Natio
nal Enquirer” šį kartą pa
skaičiavo, ko politikai taip 
veržiasi į administraciją. Mat 
aukštuose postuose be val
džios, visokių galimybių ir 
lengvatų jie dar gauna ir 
galybę pinigų.

Prezidentas Ronald Rea
gan yra aukščiausiai apmo
kamas valstybės lyderis pa
saulyje, tuo bent dukart ap
lenkdamas antroje vietoje 
žengianti Vakarų Vokietijos 
kanclerį Helmut Kohl. Mūsų 
prezidento alga siekia 
$200,000 per metus, be to 
dar duodama $50,000 tax- 
free išlaidoms. O juk visa tai 
mokama iš mokesčių mokėto
jų kišenės.

“National Enquirer” paly
ginimui rąšo, kad kinų prem
jeras Zhao Ziyang per metus 
gauna $3,823 algą.

Ir New Yorko demokratų 
partijos šalininkai s balsavo 
dėl kandidato į prezidentus. 
Visi trys kandidatai vieni 
kitus juodina, nevengdami 
net ir asmeniškų užpuldinėji
mų. kas po to norės turėti 
tokį prezidentą, jeigu apie jį 
prikalbėtą tiek blogo.

Neatsitiktinai Sen. Barry 
Goldwater, republikonas nuo 
Arizonos, kalba apie tai, kad 
paskutiniu metu demokratai 
gali prezidento rinkimams 
nominuoti Sen. Edward M. 
Kennedy. Nors pats Kenne
dy skelbia nenorįs savo no- 
minavimo, Sen. Goldwater 
atsako: “Aš kalbėjau tą pa
tį”. Sen. Goldwater buvo 
respublikonų kandidatas 
1964 metų prezidento rinki
muose, bet buvo Johnson’o 
sumuštas.

Tarybų Lietuvoje baigtas 
svarstyti projektas dėl mo
kyklų. Žmonės pasakė savo 
nuomonę dėl naujo įstatymo, 
daug straipsnių buvo laikraš
čiuose. Ruošiant šį dokumen
tą asmeniškai vadovavo pats 
valstybės ir partijos vadovas 
Konstantin Chernenko, kas 
rodo didelį dėmesį šiam klau
simui. □

“Laisvės” bendrovės suva
žiavimas įvyks balandžio 29 
dieną. Po suvažiavimo bus 
banketas, kuriame dalyvauti 
kviečiame visus mūsų rėmė
jus, skaitytojus ir draugus. 
Suvažiavimas prasidės 10:30 

r vai. ryto, o banketas 1 vai. 
po pietų.

Šie metai sunkūs visai 
Amerikos spaudai. Dėl inflia
cijos ir kitų sunkumų užsida
rė ne vienas laikraštis, net 
labai stambus. Tad jeigu 
mums rūpi išlaikyti , mūsų 
pažangų laikraštį, visi turi
me rūpintis ir jo finansiniu 
išlaikymu.

Jau baigiam ruošti mūsų 
tradicinę ekskursiją į Lietu
vą. Dar yra kelios vietos. 
Kas dar nori vykti turi kuo 
greičiau susisiekti su “Lais
vės” administracija ir pri
siųsti užstato $150.

Padėtis Čilėje
Santiago. — Po masinių 

demonstracijų, reikalaujan
čių PinoChet pasitraukimo ir 
sugrįžimų prie demokratijos, 
buvo išsprogdinti elektros 
generatoriai ir trys ketvirta
daliai šalies gyventojų paliko 
be elektros. Padėtis atstaty
ta tik po pusantros valandos 
sostinėje, o kitur dar nebuvo 
vilties, kada kas bus pataisy
ta. Į

Tai jau trečias kartas, kai 
kairiojo sparno kovotojai iš
sprogdiną centrinės Čilės 
elektros^ sistemą, kuri tar
nauja trims ketvirtadaliams 
Čilės gyventojų.

Prez. Pinochet tuo tarpu 
paskyrė naują finansų minis
trą, kad tąsai imtųsi konkre
čių reforrhų, pagerinti eko
nominei padėčiai.

Jis taip pat išrėmė Prancū
zijos gen. vice konsulę Yvon
ne Legrand, kurią apkaltino 
talkinimu kairiesiems šukilė- 
liams.

Pasikeitimai Hondūre
Tegucigalpa, Hondūras. — 

ę pranešė, kad iš t u įr
armijos pa-

Tegucigal
Vyriausybę 
savo pareigų pasitrauk 
penktas aukštas armijos 

ieš tai 
ų pa- 
Ivarez 

, kurie

jantu

reigūnas generolas, pri 
pasitraukus ginkluotųjį 
jėgų vadui Gustavui Aj 
ir trims jo padėjėjams, 
ištremti į Kostariką.

Hondūraą, kuris laikomas 
artimiausiu JAV ai 
Centrinėje Amerikoje, šį 
“valymą” pravedė visiškai be 
JAV žinios. Šalies preziden
tas Roberto Suaso Cbrdova 
sako, kad Alvarez perdaug 
kišosi į politiką. Dabar, sako, 
Hondūras labiau priartės 
prie vadinamos Coątadora 
grupės. Tai Meksikos, Vene- 
zuelos, Kolumbijos ir Pana
mos sudarytoji politinė gru
pė, siekianti pasitarimų būdu 
išspręsti Centrinės Amerikos 
problemas.

Nepaisant, kad Hondūras 
1982 m. sugrįžo prie civilinės 
valdžios, gen. Alvarez kišę- 
sis visur ir buvęs žinomas 
kaip antikomunistas bei lin- 
kęs prie diktatūros. Jis buvo kaip jis gynė savo nuomonę,
vienas stipriausių JAV poli- kad Gvinėjai nereikia dėtis į
tikos rėmėjų ir atidarė duris 
Amerikos kariuomenės ba
zėms Hondūre.

t. ■

4?

Prancūzijos plieno darbininkai išėjo į streiką, protestuodami prieš vyriausybės politiką 
plieno industrijoje, jai norint sumažinti darbus 20-25 tūkstančiais. Nuotraukoje vaizdas 
iš Metz miesto, Lotaringijos provincijoje, kur darbininkai išklojo gatves metaliniais 
kaspinais. Protesto demonstracijos buvo ir kituose miestuose.

Meksikos prezidentas keliauja

Rio de Janeiro. — Meksikos prezidentas Miguel de la 
Madrid, kairėje, kalbasi su gubernatorium Leonei Brizola, 
jį pasitikusiu jo pirmojo kelionės etapo metu po Lotynų 
Ameriką. Meksikietis dar lankėsi Argentinoje, Venezueloje 
ir Panamoje. Jis siekia sukoordinuoti Lotynų Amerikos 
šalių tarpusavio santykius, o ypatingai jų santykius su 
JAV. Jis nepritaria JAV kišimuisi į Lotynų Amerikos 
vidaus reikalus.

Cleveland. — Kovo 27 d.

Numirė Gvinėjos prez. Sekou Toure
vietos žymioje širdies ligų 
klinikoje numirė pirmasis ir 
ligšiolinis Gvinėjos preziden
tas Ahmed Sekou Toure, 62 
m. amžiaus. Parvežus jo kū
ną į sostinę Conakry, jis 
buvo pašarvotas Liaudies 
Rūmuose, o palaidotas Tauti
niame didvyrių mauzoliejuje.

Būdamas valstiečio sūnum, 
prasimušė į unijų 

r pasuko į politiką, 
. tapdamas pirmuoju

velionis
vadus 
1958 m
savo krašto prezidentu, kai 
buvo atgauta laisvė iš Pran
cūzijos.

Valdė'geležine ranka, bet 
ją tyarkė marksistiniais pa
grindais.. Jis yra žinomas 
savo posakiu, kad geriau 
gyventi skurde, negu nusi
lenkti “vergijos žibučiams”,

Prancūzijos valstybių bend
ruomenę, kuri buvo kuria
ma iš buvusių jos kolonijų.

Ahmed Sekou Toure
Gvinėja buvo bei pasiliko 

pati neturtingiausia Afrikos 
valstybė.^Bėt didžiausiu ve
lionio rūpesčiu ir buvo tai, 
kaip išvesti žmones iš skur
do, sukurti žmoniškas sąly-
gas gyventi ir dirbti.

Velionis bandė draugauti ir 
su kapitalistiniais ir socialis
tiniais kraštais. Jis buvo pir
masis Afrikos kontinento

Daugiau medalių 
nei kariu

Washington. — JAV armi
ja paskyrė 8,612 medalių 
atžymėti asmenims, dalyva
vusiems pereitų metų spalio 
mėnesį invazijoje į Grenadą, 
nors ten nebuvo iš viso 
daugiau kaip 7,000 karių.

Kai visuomenė iš to pradė
jo šaipytis, pradėta aiškinti, 
kad medaliais apdovanoti bu
vo ir Fort Bragg, N. C., 
stovėjusieji armijos daliniai, 
kurie rėmė invaziją ir taip 
pat invazijos užnugaryje bu
vę daliniai kitose bazėse.

Dabar skelbiama, kad me
daliai bus duodami ir kitų 
rūšių kariams — marinams 
ir lakūnams ir kad iš viso bus 
išdalyta iki 19,000 medalių. 
Vadovybė tvirtina, kad me
daliai “pakelia moralę”.

Tokyo. — Buvęs Japonijos 
užsienio ministras Sunao So- 
noda, kuris II Pas. karo 
metu vadovavo kamikaze da
liniams ir sudarė sutartį tu 
Kinija, mirė nuo inkstų ligos. 
Buvo 70 m. amžiaus ir vado
vavo liberalų demokratų par
tijai.

valstybės prezidentas, aplan
kęs Kiniją dar 1960 m.

Turėjo didelį populiarumą 
tarp Afrikos kraštų vadų, 
nors daug buvo suinteresuo
tų jį nužudyti, todėl jis vienu 
metu net buvo kaltinęs, kad 
Fed. Vokietijos vyriausybė 
nori juo “nusikratyti”.

Velionio žymi pozicija vadi
namojo trečiojo pasaulio ly
derių tarpe pabrėžta ir tuo, 
kad jis buvo išrinktas vado
vauti devynių asmenų isla- 
miečių grupei, siekusiai su
vesti prie derybų stalo beka
riaujančias Irano ir Irako 
šalis.

Velionis tarp visos eilės 
atžymėjimų, gautų iš užsie
nio, turėjo Tarybų Sąjungos 
Lenino Taikos ordiną ir 
Prancūzijos Grand Cross.

Gvinėjoje paskelbtas 40-ies 
dienų gedulas. Valdžią perė
mė buvęs premjeras Louis 
Lansana Beavogul* 61 m. 
amžiaus, artimas velionio 
draugas ir sekėjas. Dar neži
nia, ar jis taps šalies prezi
dentu, nes kalbama, kad 
esąs silpnos sveikatos.

Spaudos pranešimu iš Da
karo, Senegalo, Gvinėjos ka
riuomenė perėmė valdžią į 
savo rankas ir uždarė val
stybės sienas. Per radiją 
paskelbė, kad įvesta komen
danto valanda ir piliečiams 
įsakyta būti namie. Suspen
duota konstitucija ir paleis
tas parlamentas. Kraštui 
valdyti sudarytas specialus 
komitetas. Nežinia, koks yra 
buvusio premjero Beavogui 
ligimas. Visa tai įvyko vos 
tik savaitei praėjus nuo prez. 
Sekou Toure mirties.

Roma. — Milano magistra
tas pasiuntė Vatikano banko 
vedėjui arkivyskupui Pauliui 
Marcinkui pranešimą, kad 
pradedama investigacija ry
šium su tariama multimilijo- 
nine to banko afera. Tai dar 
nereiškia, kad investiguoja- 
masis laikomas kaltu, bet 
pagal įstatymus tokie prane
šimai turi būti daromi.

Pirmasis negras pateko 
l Prancūzijos "Nemirtingųjų" eiles

Paryžius. — Tai pirmas 
toks įvykis visoje 349-erių 
metų Prancūzų Akademijos 
istorijoje, kai jos nariu tapo 
priimtas negras. 40 narių 
turinti įžymioji mokslinė 
draugija pernai į savo tarpą 
išrinko buvusį Senegalo pre
zidentą poetą Leopold S. 
Senghor, vietoje mirusio na
rio istoriko Antoine de Levis 
Mirepoix. Bet įvestuvės į tą 
vadinamą Prancūzijos nemir
tingųjų draugiją įvyko kovo 
29 d., ceremonijose dalyvau
jant ir ką tik iš savo viešna
gės Amerikoje sugrįžusiam 
Prancūzijos prezidentui 
Francois Mitterrand.

Akademija, įsteigta 1635 
m. kardinolo Richelieu, savo 
nariais turi žymius mokslo ir 
plunksnos žmones ir nedau
giau kaip 40. Kai kuris nors 
iš jų numiršta, tai prirenka
mas naujas narys. Grupė 
rūpinasi prancūzų kalbos ir 
kultūros reikalais.

Senegaliečiui Senghor, ku
ris buvo pirmuoju savo kraš
to prezidentu, kai atgauta 
laisvė 1960 m., užbaigiant 
Prancūzijos kolonijinį valdy
mą, ši garbė patekti į Pran
cūzijos didžiausią prestižą 
turinčią draugiją atsirado dėl 
jo intelektualinių pasiekimų. 
Jų tarpe yra ir jo sukurta 
negrystės definicija, apibrė
žianti juodosios Afrikos kul
tūrinį ir dvasinį palikimą. 
Jau tais laikais, kai daugelis 
europiečių nė nesidomėjo Af
rikos žmonių gyvenimu ir jų 
reikalais, Leopold S. Sen
ghor savo raštuose tai atkak
liai nagrinėjo ir gynė, iškel
damas klausimą iki intelek
tualinių aukštumų.

Buvusiam Senegalo prezi
dentui, kuris į pensiją išėjo

Ieško priemonių apsisaugoti 
nuo JAV agresijos

Managva. — Nikaragvos 
gynybos ministras Humberto 
Ortega šiuo metu lankosi 
Tarybų Sąjungoje, o vėliau 
lankysis Korėjos demokrati
nėje respublikoje, ieškoda
mas pagalbos, kuri padėtų 
sustiprinti Nikaragvos pozi
cijas kovoje prieš amerikinę 
invaziją.

Jo Įtėlionės išvakarėse Go
rinto uoste du Nikaragvos 
laivai užplaukė ant minų, 
kurias yra išdėstę Amerikos 
remiami samdiniai, pasiryžę 
nuversti revoliucinę Nika
ragvos vyriausybę. Nikarag
vos radijas skelbė, kad lai
mei nesama žmonių aukų ir 
laivai “San Albino” ir “Arą- 
cely Perez” neturėjo didelių 
nuostolių. Prieš išvykdamas

Nikaragvos gynybos ministras Humberto Ortega, kairėje, 
kalbasi su šalies atstatymo koordinatorium Daniel Ortega, 
prieš išvykdamas į kelionę.

Leopold S. Senghor

1981 m., šiuo metu 77 m. 
amžiaus. Jis yra vedęs pran
cūzę ir daugiausia gyvena 
Paryžiuje. Yra parašęs ir iš
leidęs poezijos knygų pran
cūziškai ir angliškai, o taip 
pat savo kaimo — Serer 
kalba. Prancūziškai jis pra
moko būdamas septynerių 
metų.

Akademijos prezidentu da
bar yra buvęs Prancūzijos 
premjeras Edgar Faure. Jis 
gyrė senegalietį už jo pieti
nius ir filosofinius sugebėji
mus, surandant ryšį tarp 
Afrikos ir Prancūzijos kultū
rų.

Senegaliečio atėjimas da
bar yra antra naujovė Aka
demijos istorijoje. Prieš tai 
buvusi vien tik “vyrų draugi
ja”, nuo 1981 m. ji turi ir 
vieną moterį — rašytoją 
Marguerite Yourcenar.

kelionėn, Ortega spaudai pa
reiškė, kad pastarosiomis 
dienomis JAV vyriausybė 
per savo marionetes sustipri
no puolimus prieš Nikarag
vą.

Nepaskelbtąjį JAV karą 
prieš Nikaragvą Maskvoje 
pasmerkė ir Tarybų Sąjun
gos Komunistų partijos CK 
gen. sekretorius Konstanti
nas Černenka, kalbėdamas 
bankete, skirtame pagerbti 
Etiopijos vadui Mengistu 
Haile Mariam, pereitą sa
vaitgalį viešėjusiam TSRS. 
Etiopijos revoliucijos vadas 
Mengistu, kuris palaiko ge
rus santykius su Maskva, 
taip pat kritikavo JAV 
veiksmus prieš Nikaragvą.
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Nuodingos dujos
Nors tas dar pilnai nepasitvirtino, bet atrodo, kad 

irakiečiai vartoja kokios nors rūšies nuodingas dujas prieš 
Irano kareivius. Irano valdžia jau senokai kėlė tą 
kaltinimą, bet dabar medikai Vakarų Europoje, kurie 
egzaminavo iš Irano atsiųstus sužeistus karius, sako, kad 
jie ištikro buvo patekę į taip vadinamų “garstyčių dujų” 
zoną. Irakas, iš kitos pusės, sako, kad Iranas naudęja 
nuodingas dujas ir, kad vėjui į 
kareiviai patenka į jų pačių naudojamas dujas.

Mes negalime patikrinti nei vieno nei kito kaltinimo, bet, 
kad kas nors ten vartoja tas baisias nuodingas dujas, jau 
nėra abejonių. Murhs atrodo, kad visas civilizuotas pasaulis 
turėtų sukrusti ir sustabdyti tą barbarikumą kol dar 
nepervėlu. Juk yra žinoma, kad visų didžiųjų, šdlių 
kariuomenės dabar turi daug pavojingesnių nuodingų dujų, 
negu tos, kurios naudojamos Irako-Irano kare. Tarp kitįęo 
yra žinoma, kad egzistuoja taip vadinamos nervų dujos j— 
tai yra, dujos, kurios gali plįsdamos išvesti iš proto

• milijonus žmonių ....
Jungtinės Tautos turėtų pradėti rimtą tuojau tinę akciją, 

kad visos šalys pasižadėtų tokių dujų nenaudoti. Jos buvo, 
uždraustos dar pirmojo pasaulinio karo metu ir tikriausiai 
negalima sėdėti ramiai ir stebėti to baisaus ginklo 
atgaivinimo. 1

"♦ I II ’

Socialdemokratai Maskvoje
Tarybų Sąjungoje, kaip žinia, prieš kelias savaites 

viešėjo Vakarų Vokietijos Socialdemokratų partijos (SPD) 
parlamentinės frakcijos vadovas Vogelis. Tai reikšmingas 
vizitas, nes Vokietijos socialdemokratai gali lošti labai 
svarbią rolę geresnių santykių tarp Rytų ir Vakarų 
atgaivinime. Kai Vokietijos socialdemokratai buvo prie 
valdžios vAiro, jų kancleris Šmidt laikėsi gan reakcingos 
taktikos, nelabai skirtingos nuo tos, kurią dabar praveda 
krikščionys-demokratai. Bet atsiradę opozicijoje SFD, 
pradėjo laipsniškai keisti savo liniją ir dabar ji gan tvirt ai 
stovi už nusiginklavimą ir už geresniu^ santykius įsu 
socialistiniai 
respubliką, tai yra—Rytų Vokietiją. I

Kaip tos pakaitos socialdemokratų 
Reikia pasakyti, kad SPD vadovybė ei 
Atsiradę opozicijoje, socialdemokratai pastebėjo, 
daugiau už taiką stovinčių žmonių, ypatingai jaunimas, 
linksta link Žaliųjų partijos, kuri nusiginklavimą skaito 
savo pirmu siekiu. Be to nemenkas bruzdėjirhas prasidėjo 
pačios partijos vadovaujamose organizacijose. Taip, pavyz
džiui. Socialistinė jaunimo sąjunga savo suvažiavime

m, kad Iranas naudoj 
pakeitus kryptį, Irano

TAUŠKIA IR PLEPA . . .
f Kartais cituojant reakcinę 
Amerikos lietuvių spaudą at
rodo kad ši skiltis turėtų 
vadintis ne “Kas ką rašo ir 
sako”, o “Kas ką tauškia ir 
plepa”. Daugiausia nesąmo
nių mes surandame vargša- 
me buvusių socialdemokratų 
organe “Naujienos”. Štai 
mes ten skaitome tokį keistą 
istorijos supratimą:
““Gegužės 23 dieną admirolo 
Doenitz vyriausybė buvo 
suimta ir atiduota karo teis
mui. Nuo tos dienos buvo 
panaikintos visos Vokietijos 
sutartys. Jų tarpe buvo pa
naikintas ir nacių bei komu
nistų susitarimas. Nacių val
džios žmonės buvo atiduoti 
Nuerenbergo teismui. Dau
guma jų pakarta už nusikal
timus žmonijai ir pačiai Vo
kietijai. Pakarti įtakingesni 
vokiečių generolai. Pakartas 
ir vokiečių užsienio reikalų 
ministras Ribentropas. Są
jungininkams perėmus val
dyti Vakarų Vokietiją, visos 
nacių ir kitų valstybių sutar
tys buvo panaikintos. Kada 
kancieriu buvo išrinktas 
Adenauerio, jam buvo pra
nešta, kurios sutartys buvo 
panaikintos. Panaikinta ir 
Ribentropo-Molotovo sutar-

tis.”
Štai jums ir istorija! Juk 

visas pasaulis žino, kad Vo- 
kietijos-Tarybų Sąjungos ne
puolimo sutartis automatiš
kai buvo sulaužyta, kai Vo
kietija užpuolė TSRS 1941 
metų vasarą. Juk visas pa
saulis žino, kad nacinė Vo
kietija buvo nugalėta vyriau
siai tarybinių žmonių pastan - 
gomis ir pasiaukojimu. Aiš
ku, niekam nebuvo reikalo 
“pranešti Adenaueriui”, kad 
baigta Vokietijoš-TSRS su
tartis (kurią “Naujienos” va
dina “Ribentropo -Moloto
vo” sutartimi.)

“Naujienų” rašeivos gyve
na kažkokiame miglotame 
praeities pasaulyje. Jų isto
rinis supratimas yra toks 
iškraipytas, kad nors jie ban
do rašyti rimtai, rezultatas 
yra humoras.

KEISTI PATARIMAI
Kanadoje išeinanti “Nepri

klausoma Lietuva” duoda pa
tarimus savo skaitytojams, 
kurie planuoja aplankyti Lie
tuvą. Štai anądien buvo pa
tariama, kokius vaistus vež
tis su savimi:

“Jei jūs jaučiatės esąs ir 
visiškai sveikas, pasiimkite

su savimi vaistų nuo peršali
mo, nuo vidurių negalavimo 
ir galvos skaudėjimo, nuo 
nemigos”.

Kanados ir Jungtinių Val
stijų lietuviai, kurie lankėsi 
Tarybų Lietuvoje, tikriausiai 
nusijuoks perskaitę tokius 
patarimus. Kokie yra vaistai 
nuo peršalimo? Ogi, vitami
nai C ir aspirinas. Kiekvieno
je Lietuvos vaistinėje gausi
te kiek tik norite tų dviejų 
vaistų. Vitaminas C parsi
duoda įvairiose formjose — 
kramtomose piliulėse, milte
liuose, skystyje ir t. t. Apie 
aspiriną tiek galima pasaky
ti: Amerikoje yra dešimtys 
aspirino markių, kurios par
davinėjamos įvairiomis kai
nomis. Bet medikai jums 
pasakys, kad pamatiniai tai 
tas pats aspirinas, tik skir
tingai įpakuotas ir įvardintas 
Gydytojai paprastai pataria 
tik tą, kuris pardavinėjamas 
Tarybų Sąjungoje.

Nuo galvos skaudėjimo pa
deda tas pats vaistas, — 
aspirinas. Nuo nemigos Lie
tuvos vaistinėse yra tiek ir 
tiek vaistų ir t. t.

Aišku, kad tie patarimai 
duodami skaitytojams ne va
dovaujantis jų gerbūviu, o 
noru šmeižti socialistinę san
tvarką.
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džiui, Socialistinė jaunimo sąjunga savo 
atvirai smerkė SPD vadovybės konservatizmą. Taip 
daug nepasitenkinimo išsivystė eilėje unijų-profsąjungų.

Bet tikras socialdemokratų nusistatymas tikrai paaiškės, 
kuomet jie anksčiau ar vėliau sugrįš prie Raidžios vairo.
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į Aš nieko naujo nesakau — žmogus 
Į Yra visatos formos, vėlyviausiai 
; Pasaulio tvarinys, laukuos, i 
į Jo besišypsanti kaliausė 
J Iš to, kas sunešiotą, — atbaidyti 

Šernams ir žvirbliams.. ♦ Viešpačiams romybė< 
Nes jų pasėtas javas skleidžias, i^di, 

] Mes esame antrinė realybė, A
Pirmoji ten aukštai, jų galvose, 

’ O mes tarp kitko, prastas vdriantai, 
Kurį sukūrė žaidžianti dvasia ■ 
Iš molio ir, nedavusi garantijoj, 
Pastūmė po velniais, kvatojanti, apsvaigus, — 
O kas girtam? Jisai juk neatsako, 
Kas jam, kad vieno plaučiai < neatlaikė, 
O kitas — irgi gerdamas apjako, 
Dvasia puotauja. . . Neregi pati, 
Jog varpos byra, iškirstas jos sodas, 
Sargauti dievo fermoj nusibodo 
Ir man, ir mano tėvui — pamirštiems. 
O kaip galėjo, dieve, atsitikti, — 
Atstūmei mus, tau norinčius prilygti, 
Kaip Mikelandželas iš marmuro tauraus? 
Mums tavo pirštų atspaudai išliko, 
Todėl mįslių'tiek, tiek svarbių dalykų, 
O tuos javus — šėtonas nusiraus!

Aš nieko naujo

NEI VIENOS MOTERS . . .
Sąryšyje su Vasario 16-ta 

“Garsas” atspausdino daili
ninko Petro Kalpoko pa
veikslą, kuris vaizduoja taip 
vadinamą laikiną Lietuvos 
Tarybą, kuri paskelbė bur
žuazinės valstybės nepri
klausomybės aktą. Paveiksle 
matome barzduotus, ūsuotus 
vyrus, tarp jų keturis kuni
gus (Kazimieras Šaulys, Vla
das Mironas, Justinas Stau
gaitis ir Alfonsas Petrulis.)

Verta pažymėti, kad tiems 
patriarchams nei galvon nea
tėjo mintis kviesti į savo 
tarpą Lietuvos moterų atsto
ves. Jie, pavyzdžiui, galėjo 
pakviesti rašytoją-klasikę 
Žemaitę. Tiesa, ji tuo metu 
gyveno Amerikoje (ji grįžo į 
Lietuvą 1921-ais metais) ir 
veikė Lietuvių Socialistų Są
jungoje. Bet nėra duomenų, 
kad ta buržuazinių politikų 
taryba būtų bent simboliškai 
pakvietę ją įsijungti. Žemai
tę mes paduodame tik kaip 
pavyzdį
metu jau radosi nemenkas 
skaičius žymių moterų, ku
rios buvo bent lygios tiems 
patriarchams, kurie atvaiz
duoti Kalpoko paveiksle . . .

Lietuvoje tuo

Didelis moralinis smūgis buvo suduotas Reagano admi
nistracijai: atrodo, kad Mees kaip ir neteko vilties tapti 
generaliniu prokuroru (kas mūsų šalyje reiškia — teisinę u- 
mo ministru). Mees, kaip žinia, yra vyriausias prezider to 
Reagano patarėjas ir artimas jo asmeniškas draugas, — 
vienu metu jis buvo Reagano privatinis advokatas. Tai’ 
kai Reaganas jį nominavo aukštoms pareigoms kabineto 
buvo manyta, kad jis bus greit patvirtintas. Bet lengvai 
neišėjo,-+-senatinės komisijos nariai pradėjo tyrinėti Mues 
finansus ir surado visą virtinę transakcijų, kurių negalima 
suderinti su padorumu arba su įstatymais.

Anot senato tyrinėtojų, Mees laiks nuo laiko išsirūpin ia- 
vo paskolą iŠ turtingų sėbrų. Paskolos buvo duodamas be 
procentinių-palūkanų. Mees visuomet buvo gan turtingas ir 
jam tos paskolos nebuvo reikalingos pragyvenimui 
anaiptol, jis tuos paskolintus pinigus įdėdavo į taupy 
bankus ir tokiu būdu užsidirbdavo nemenkus procentus 
kodėl anie skolindavo? Anot senato įgaliotų tyrinėtojų 
beveik kiekvienas Meesui skolinęs žmpgus kažko] du 
stebuklingu būdu gaudavo šiltą vietelę valdžios tarnyboje. 
Tyrinėtojai sako, kad Mees tą galėjo lengvdi padaryti, nes 
kaip artimiausias paties prezidento patarėjas jo įtaka 
valdžioje buvo ir dar yra didžiulė.

Kai pradėta kaltinimus kelti, Mees iš karte atsakė 
arogantiškai: esą, tai išmislas, kurį dėmokratai ne 
panaudoti prieš prezidento Reagano administraciją. B< 
neilgai jis galėjo taip teisintis, nes kaltinimus kėlė ne i;i

Neseniai Neringoje mačiau neįprastą reginį: apledėjusioje 
marių plynėje skriejo aptakios formos rogės sfa burėmis. Girdė
jau, kad mūsų Salyje vyksta ledrogių čempionatai, Talino ekspe
rimentinėje sportinių laivų statykloje gaminamas specialus inven
torius. Norėtųsi daugiau sužinoti apie šios Žiemos sporto lakos 
lltakas, perspektyvas... 
t Neringoje mus užklupo 

pūga. Mariose pustė. Prie 
ekečių susigūžę žuvininkys
tės ūkio vyrai paskubomis 
rentė brezentines užuovėjas. 
Nidos buriuotojams žvarbus 
oras, regis, visiškai nesuga
dino nuotaikoj. . Išvilko iš 
elingo Jedroges, pakėlė bu
res ir smagiai nurūko baltuo
jančia Kuršmarių lyguma.

— Nelengva buriuoti žie
mą? — klausiu neringiškį 
Zigfridą Kairį.

— Pradžioje ledrogėse jau
čiausi nejaukiai, — prisipa
žįsta sportininkas. — įsivaiz
duokite. kad sėdote į atvirą 
automobilį, lekiantį maždaug 
šimto kilometrų per valandą 
greičiu. Akis lipdo sniegas, 
gniuždo oro srovė. Lenkty
niaujančiam ledo trasoje — 
tai įprasta būsena. Reikia 
žaibiškai nustatyti vėjo kryp
tį, aplenkti ledų sangrūdas, 
pusnynus. Kam aušinti bur
ną, verčiau lipkite į roges. ..

Skamba įtempta burė, ledą 
skrodžia rogių pačiūžos. Grei
tis svaiginantis. Zigfridas 
Kairys gniaužia šturvalą, o 
vairininkas Antanas Smols- 
kas, sukinėdamas trikampį 
sparną, stengiasi pagauti kuo 
smarkesnį vėją. Nespėjau 
patogiau įsitaisyti, o ledro
gės jau kitame marių krante.

Ledroges arba vadinamuo
sius bujerius išrado olandų 
žvejai. Prie paprasčiausios 
burinės valties prisitaisę me
dines pačiūžas, važinėdavo 
užšąliisiais kanalais ir eže
rais. Roterdamo jūrų muzie
juje saugoma senovinė va
rio graviūra, kurioje pavaiz
duotas XVII amžiaus buferis.

Bujeris — pigi, patogi, o 
kai kur tiesiog nepamaino
ma transporto priemonė žie
mą. Salų gyventojai ledro- 
gėmis susisiekdavo su žemy
nu, gabendavo krovinius. 
Senasis Nidos žvejas < Mikis 
Engelynas, papsėdamas pyp
kę, sykį pasakojo man, jog 
anksčiau kiekvieno Kuršių 
nerijos gyventojo palėpėje 
tysojo medinės ledrogės? Žie
mą be jų kaip be rankų, at
kirstas nuo viso pasaulio. 
Vos tik sutvirtėdavo'jnarių 
ledas, žvejai, iškėlę bureą, 
čiuoždavo i Rusnę druskoj 
pirkti, vežiodavo stintas į 
Klaipėdos, turgų. Kieno rogės 
eikliausios, išaiškindavo lenk
tynės marių įlankose. Nerin
gos kraštotyros muziejuje 
tuos laikus mums primena 
patamsėjusi ledrogių važny
čiotojų nuotrauka. Ne pra
mogai atsirado buferiai. Žmo
nes būtinybė > prispyrė ke
liauti, pasitelkus vėją.

Estai vieni pirmųjų sukū
rė bujerių sporto taisykles. 
1928 metais Rygoje įvyko

Justinas PETREIK1S 
pirmasis Europos bujer.ų 
čempionatas, kuriame šau
niai pasirodė šeimininkai. 
Mūsų kaimynai ir dabar 
puoselėja gražias bujerių 
sporto tradicijas. Dar XX am
žiaus pradžioje lenktyninin
kai bujeriais sugebėdavo iš
vystyti 225 kilometrų per 
valandą greitį. Anuo metu 
ledrogės su standžia, daž
niausiai iš faneros pagamin
ta bure skriedavo greičiau 
už automobilius ir lėktuvus.

Šlovinguose bujerių istori
jos puslapiuose įrašyti Le
ningrado buriuotojų vardai. 
Blokados metais tyliai slys
tančiais bujeriais jie vykda
vo j žvalgybą, minuodavo 
miesto prieigas, per Ladogos 
ežerą gabeno medikamentus, 
maisto produktus, evakuavo 
šimtus vaikų.

Mūsų kraštuose bujerių 
sportas ne išpopuliarėjo, nors 
epizodiškos varžybos vykda
vo. Dalyviai lenktyniaudavo 
savos konstrukcijos ledrogė- 
mis. Lietuvos buriavimo 
sporto veteranas Stasys Mar
cinkevičius vienas pirmųjų 
sumeistrąvo medinį bujerį ir 
panjpginp jį pažaboti.

Pokarių metais Lietuvos jū
rų. jachtklubas įsigijo keletą 
sportinių, bujerių, organizuo
davo paruošiamuosius kursus 
vairininkams, rengdavo var
žybas Klaipėdoje. Ilgainiui 
ši sporto šaka mūsų respub
likoje užgeso. Ne per seniau
siai neringiškiai nutarė at
gaivinti įdomią sporto šaką. 
Architektas Algirdas Zaviša 
Nidoje sutelkė entuziastų 
būrelį, ir mariose vėl suplaz
dėjo ledrogių sparnai.

Užšalusioje Kuršmarių ak
vatorijoje — palankiausios 
sąlygos gąinioti bujerius. Tuo, 
jau įsitikino Klaipėdos buria
vimo sporto mokyklos auklė
tiniai, šią žiemą pirmą sykį 
išbandę ledroges. Bujerių 
sportu juos sudomino trene
ris Vladimiras Vasiljevas. 
Trijų olimpinių buriavimo 
regatų dalyvis, ilgametis ša
lies rinktinės narys nuo jau
numės lenktyniauja ledrogė- 
mis.

— Treniruodamiesi salė
je, buriuotojai praranda 
jachtų valdymo įgūdžius, vė
jo pojūtį, — kalba uosta
miesčio treneris Vladimiras 
Vasiljevas. — Geriausi pa- 
saulio buriuotojai, žiemai pa
džiovę bures, sėda į bujerius. 
Lenktynės ledo trasoje pa
deda išlaikyti sportinę formą, 
grūdina.

Bujerių gerbėjų gretos kas
met gausėja, ęįal netolimoje 
ateityje patraukli sporto ša
ka praturtins ir žiemos olim
pinių žaidynių programą?
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Apginti knygą

Cairo. — Kipro užs. reik, 
minoras George lacovou 
pranešė, kad po 6 metu bus 
atstatyt] diplomatiniai santy
kiai tarp Kipro ir Egipto.

Kipro užs. reik. Tuos santykius Egiptas buvo 
nutraukęs, kai paaiškėjo,; og 
prez. Sadat nužudyme daly
vavę du palestiniečiai iš Ni- 
kozijos.

Neseniai JAV, netoli Deltos miesto, buvo atrastas 
didžiausio iš Iki Šiol žinomų dinozaurų skeletas. Prieš 
70 milijonų metų šis 27 metrų vegetaras svėrė 80 to* 
nų. „Mažyliui“ buvo duotas ultrazauro vardas.

Amerikiečiai didžiuojasi, kad Jie pastatė aukščiau
sius pasaulyje namus, kad atrado didžiausių mūsų pla
netoje gyvenusių gyvulių kaulus.

I — Rekordomanlja — ne liga, o substancija, kuri 
kaip sudėtinė dalis įeina | kiekvieno amerikiečio krau
ją, — pasakė man vienas amerikietis rašytojas, pado
vanojęs neseniai jo šalyje Išleistą „Pasaulio rekordų“ 
.įmygą. — Jeigu tai suprasite, jums bus lengviau su
prasti amerikiečių veiksmus, taip pat Ir tai, kodėl dau
gelis jų Įengvtal tikt Baltuosiuose rūmuose sufabrikuo
tais antitarybiniais šmeižtais.

Šluos amerikiečio rašytojo žodžius prisiminiau tomis 
dienomis, kai galingiausios kapitalistinės valstybės ge
ležinis kumštis nusileido ant mažytės Grenados Ir kai 
atsirado amerikiečių, kurie nepasmerkė, o plojo Bal
tųjų rūmų ir Pentagono grubiai Ir laikinai pergalei.

Apie socialini teisingumą daugel amžių svajojo 
šviesiausi žrųonijos protai. Tiktai Lenino genijaus Jėga, 
Spalio revoliucija, galingi mūsų šalies penkmečio 
žingsniai suteikė šiai svajonei tvirtus sparnus.

„Pat| tarybinės santvarkos pagrindą sudaro socialinis 
teisingumas. Tai jos didžiulė Jėga“, — kalbėjo mūsų 
partijos neeiliniame vasario plenume ’TSKP CK Gene
ralinis Sekretorius Konstantinas Černenka.

Kelias | šią Istorinę pergalę Išklotas kietais realybės 
akmenimis. Vakarykštės dienos kovų ir darbo karštis 
gyvas mūsų širdyse, literatūros kūriniuose, kasdieni
niuose darbuose.

Tarybiniai rašytojai turi teisę didžiuotis — Jie visa
da buvo tr yra kovtotojų už socialinę teisybę gretose. 
Atsigręžkime | praelt|. Stipriau už haml etiškąjį „būti 
ar nebūti?“ lemtingu Istoriniu momentu skambėjo 
Maksimo Gorkio klausimas: su kuo Jūs, kultūros meist
rai? žmonių apsisprendimas išgelbėjo žmoniją, tiesa, 
patyrusią didžiules aukas, nuo rudojo fašizmo. Ir šian
dien mes gyvename lemtingu momentu, nes imperia
listinės Jėgos, JAV mllltaristal vysto nežabotas ginklavi
mosi Varžybas, vykdo agresijas įvairiuose mūsų pla
netos rajonuose. Mes, tarybiniai rašytojai Ir žurnalis
tai, | globalinius (vykių sūkurius, | gyvenimo gelmes 
veržiamės be apsauginio skafandro, kad širdimi ir vi
sa kūno oda pajustume (vykių karšti Ir epochos dvel- 
klmą.

žmonijos rytojus priklauso socialistinei santvarkai, 
į iii ■ ■■

Kalba, pasakyta TSRS saiytojų sąjungos valdybos 
plenume, 
diena.
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todėl mes, tarybiniai žmonės, negalime kalbėti apie 
socialln| teisingumą Izoliuotai nuo sodallnto teisingumo 
problemų visoje nedidelėje, bet aitrių problemų dras
komoje mūsų planetoje.

Šiandien kapitalistinis pasaulis neturi idėjų, kurk* 
patrauktų žmonių mases, todėl jis griebiasi melo k 
demagogijos, Šmeižto Ir įžūlių provokacijų.

Skaičių mėgėjai suskaičiavo, kad Antrojo pasaulinio 
karo metais buvo paleista 327 trilijonai kulkų. Esu 
skaitęs. eilėrašti apie kulkas, kurios, nepasiekusios tai-' 
kinio, klaidžioja Iki šios dienos. Šiandien radijo ban
gomis po eter| klajoja daugybė mėlo kulkų, kurios 
neužmuša žmogaus fiziškai, bet gali suluošinti dvasiš
kai. Intensyvaus imperialistinės propagandos apšaudy
mo lauke yra tarybinės Pabaltijo respublikos. Neseniai 
Vašingtono administracija sukūrė specialią radijo pro
gramą, kuriai davė „Baltijos bangos“ vardą. Mes di
džiai pasipiktinę tokiais Imperialistų veiksmais. Visi 
žino, kad skaidrios Baltijos bangos | mūsų krantą iš
meta tyro gintaro, o amerikoniškieji propagandistai 
nori J| pakeisti purvo lašais.

Baltieji rūmai ir Kapitolijus energingai pučia „Pa
vergtų tautų savaitės“ burbulą. Mums tie Imperialistų 
Išpuoliai sukelia tik šypseną, nes tvirtai pasirinkome 
Lenino idėjų kelią, sujungėme savo likimą su kitomis 
broliškomis tautomis visiems laikams. Mes dirbame, 
kuriame ir žinome savo veiklos rezultatus. Tarybų Lie
tuva yra Industrinė, aukštos kultūros, Išvystyto žemės 
ūkio respublika. Mūsų planai gražūs, žingsniai — stip
rūs, užtikrinti.

1082 metais Niujorke susitikau su amerikiečiu. Ant
rojo pasaulinio karo veteranu Povilu Venta. Jis mane 
pakvietė !Į Cernyševskio klubą, kuriame gegužės 9-tą 
dieną |Vyko Pergalės prieš fašistinę Vokietiją minėji
mas. Klubą |kūrė | Ameriką dar prieš Spalio revoliu
ciją nuvyĮkę pažangių pažiūrų rusai. Jame yra buvęs 
Ir kalbėjęs Vladimiras Majakovskls ir kili žymūs rusų 
kultūros veikėjai.

— Pergalės dienos proga, — pasakė karo veteranas 
Povilas Venta, — aš noriu padėkoti tarybiniam karei
viui, kuris ant savo pečių nešė sunkiausią Antrojo pa
saulinio karo naštą, kuris rodė pavyzdi visų kitų tau
tų kareiviams. Jeigu ne jis, tūkstančiai amerikiečių 
motinų nebūtų sulaukusios iš karo frontų savo sūnų.

Kokia didelė praraja yra tarp to, kas vyko Cerny
ševskio klube, ir (to, kas dedasi už jo sienų, kur šeimi
ninkauja pikta ir juoda antitarybinė propagandai

Tą epizodą prisiminiau Volgograde, kur TSRS rašy
tojų sąjunga organizavo renginius, skirtus Stalingra
do pergalės 40-mečluL Eidamas miesto didvyrio gatve, 
šaligatvio viduryje pastebėjau geležini stulpą. Jis buvo 
visas pajuodęs, išvarpytas kulkų. Kovtotojų parke ma
čiau žalią topoli, kurio kamienas mūšio metu buvo su
aižytas aitrių skeveldrų. Negyvas metalinis stulpas ir 
karo pragarą išgyvenęs topolis saugomi, kad visada

Gediminas PILAITIS

Tai amžina lietuvių tauto* padėka Tarybinei Armijai 
išvaduotojai.

JAV kompartijos generalinis sekretorius Heaas Ho
las, charakterizuodamas dabartinę savo šalies administ
raciją, pavadino ją didžiausia melo voratinkliu žmoni- - 
jos istorijoje.

SNO duomenimis, šiandien kiekvieną minutę žmoni
ja gtaikių gamybai INeldlia po vieną milijoną dolerių. 
JAV mllltaristal šią sumą nori didinti IM katastrofiškos 
ribos. Siekdami šio tikslo, jie pradėjo globalioj psicho
loginį karą. Sis terminas paplito 1942 metais, išėjus 
Niujorke L. JBsrago knygai „Vokietijos jMicbologinis 
karas“, kurioje buvo pateikta Gebelso melo tr šmeižtų 
fabriko technologija. II Jo dienoraščių ryškėja, kad 
propagandą jis skirstė | tris rūšis baltą, pilką ir 
Juodą. „Baltoji“ — tai oficialioji propaganda. Gebelsas 
labiausiai vertino „juodąją“. Jos esmė — gudriai už
maskuoti šmeižtai ir melas. „Pilkąją“ sudarė pirmųjų 
dviejų mišinys* Liūdnai pagarsėjęs buvęs JAV centri
nės Žvalgybos Valdymo bosas Alenas Dalesas mėgdavo 
pacituoti Gebelso žodžius — „dujų kameroje galima 
vienu metu sunaikinti tik keletą Šimtų Įmonių, o me 
lo nuodais ii karto galima nužudyti milijonus.“ Šian
dien Baltieji rūmai aitrina „psichologinio karo“ prieš 
socializmo šalis ietis.

Prie kultūros ir civilizacijos lopšio stovi Žmogus. Ta
čiau šios sąvokos yra skirtingos. Civilizacijos pasieki
mai gali vystyti kultūrą, o piktose rankose — ją nai
kinti.

Kultūra savo esme negali biHl reakcinė, kaip nega
li būti progresyvaus chamirmo, kilnios išdavystės, nors 
žmonių, siekiančių piktų tikslų, pasaulyje yra.

Šiandien vis plačiau kalbame apie popieriam krizę. 
Tam yra pagrindą Jo sunaudojami milžiniški kiekiai. 
Amerikiečiai apskaičiavo, kad, norint išleisti laikraščio 
„New York Times“ sekmadieninę laidą, reikia iškirsti 
10 ba miško, kad lėktuvo „Boing 707“, kuris sveria 28 
tonas, 
riaus. 
mažėjo miško plotai Gal gresia krizė ir knygai! Gre
sia, bet tik ne dėl popieriaus stokos.

Knygos egzistavo dar tuomet, kai žmogus ir nesva
jojo apie popierių. Kodėl jis turėtų nulemti knygos li
kimą! Šumerų, egiptiečių Ir kitų senųjų civilizacijų 
knygos buvo parašytos ant molinių lentelių, papirusų. 
Daugelis senosios literatūros šedevrų ėjo H lūpų | lū
pas, kol buvo užrašyti ant popieriaus.

Kas kėsinasi | knygą — kėsinasi | kultūrą, gyveni
mą ir žmogų. Kokia bus ateities knyga, dabar pasaky
ti sunku. Tačiau viena aišku —* šiandien knygą reikia 
apginti.

ALBERTAS LAURIHČIUKAS

rašytinei dokumentacijai reikia 23 tonų pople- 
Mflsų planetoje Siame Šimtmetyje trečdaliu ra-
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^Kultūros dvigarsiai
Lietuviu opera Chicagoje 

susidūrė su sunkenybėmis. 
Pasirodo^ kad seselių kazi- 
mieriečių mergaičių mokyk
la, kuri iki šiol leido operai 
naudotis savo sale, dabar ją 
išprašė: esą, opera sukelia 
perdaug triukšmo. Marijos 
mokykla randasi pačiame 
Marquette parko centre ir 
buvo lengvai prieinama se
nesnės kartos lietuviams 
pensininkams. Dabar opera 
buvo priversta keltis į toli
mesnį kvartalą, net į Cicero 
priemiestį. Ten taipgi yra 
lietuvių, bet žymiai mažiau.

Viename katalikiškame lie
tuvių laikraštyje su dideliu 
pasipiktinimu rašoma apie 
seselies kazimierietes, kurios 
taip savanaudiškai pasielgė. 
Bet skaitant daugiau apie tą 
taip vadinamą lietuvišką 
operą, abejonė pradeda kilti, 
ar ji iš viso verta to pavadi
nimo. Kaip sako laikraštis, 
ta lietuvių opera stato dau
giausia klasikines operas, 
nors lietuvių kalboje. Pavyz
džiui, dabar rengiamasi sta
tyti Ch. Gounodo Faustą su 
Valpurgijos nakties baletu. 
Mums atrodo, kad čia vado
vaujamasi keista logika. Chi
cagoje randasi opera, kuri 
stovi ant daug aukštesnio 
metinio lygio negu lietuviš
koji, o apart to ten lankosi- 
gastroliuoja kitos pasaulinio 
masto operos. Jeigu jau tu
rėti lietuvišką operą, kodėl ji 
negali sulošti tinkamą ypa
tingą rolę? Mums atrodo, 
kad lietuviškoji opera dau
giau pasitarnautų tautos kul
tūrai, jeigu ji statytų lietu
viškas operas, kurių temos 
surištos su mūsų tauta. Gir
dėti Faustą dainuojant lietu
viškai ne toks jau didelis 
atsiekimas — juk operos 
publika dažnai girdi tik muzi» 
ką, o kalbos nesiklauso, Vi
sas triūsas būtų buvęs ver
tas, jeigu būtų dedamos pa
stangos įnešti tikrą kultūrinį 
indėlį. 0 to triūso yra tiek ir 
tiek. Laikraštis rašo:

-^‘Nė vienas operos pastaty
mas neišsilaikė iš tiesioginių 
pajamų. Kviekvienam pasta
tymui reikėjo surinkti su
momis 30-50 tūkstančių dole
rių. Ir šių metų pastatymui 
reikės surasti mecenatų, ku
rie sudėtų 40-50 tūkstančių 
dolerių, priklausomai nuo 
parduotų bilietų skaičiaus. 
Auditorija turi 2,500 vietų, 
bet lietuviams sunku abie
juose spektakliuose visas 
vietas užpildyti. Jei būtų 
užpildyta 80% visų vietų, tai 
nedateklius siektų apie 25- 
30,000 dolerių. Ar lietuviai 
dar gali tiek bilietų išprikti?”

Kaip sukeliami pinigai? 
Laikraštis rašo:

“Operos valdyba nuosto
liams dengti išnaudoja visas 
progas ir telkia pajamas: 
ruošia balius, Naujųjų Metų 
sutikimus, loterijas bei kitus 
renginius . . .”

Vaizdas iš tikro liūdnas. 
Žmonės prašyte prašomi 
pirkti bilietus, lyg opera bū
tų ne kultūrinė įstaiga, o 
elgeta. Valdyba, kas reiškia 
ir patys artistai, pašvenčia 
labai daug laiko ir energijos 
rengdama tuos balius, loteri
jas ir t. t. Kiekvienas toks 
renginys savaime reikalauja 
finansų, nes reikia samdyti 
salę, spausdinti kvietimus, 
programas, garsintis per 
tuos pačius laikraščius, kurie 
taip apgailestauja padėtį (bet 
neapmokamų vietų garsini
mas neduoda). Dirigentas 
Arūnas Kaminskas, chor
meisteris Alfonsas Gečas ir 
Emilija Sakadolskienė bei ki
ti meninio kolektyvo nariai 
turi darbuotis kaip biznes
menai visą savo energiją 
meno tobulinimui.

Tai, beje, ta pati tragedija, 
kuri liečia visą reakcinės 
emigracijos kultūrine veiklą. I

>s 
s

Lietuvos spaudoje, ypatin
gai kultūriniuose leidiniuose e 
dabar telpa daug medžiagos 
apie Donelaičio “Metus”. Su
randama vis daugiau senei 
medžiagos vokiečių kalbc i 
laikraščiuose, kurie buvo le 
džiami Rytprūsijoje. Štž i 
perspausdinta recenzija, kuri 
tilpo Tilžės laikraštyje “Gei- 
mennutziges Wochenblatt’ 
1818 metų liepos 10 dieną. 
Recenzija pavadinta “Da> 
Jahr in vier Gesangen” 
(“Metai keturiose giesmėse”) 
Čia perspausdiname tos pir 
mos “Metų recenzijos lietu 
višką vertimą*

Kristijono Donelaičio, va
dinamo Doanlitius, kaimo 
epas, teologijos profesoriaus 
dr. L. G Rėzos iš lietuvių 
kalbos ta pačią eilėdara iš
versta į vokiečių kalbą.

Kas norėtų ištisus metus 
dvasiškai pragyventi tarp 
paprastų gamtos kūdikių ir 
tuo pačiu praturinti savo am
žių vienais neblogais metais, 
tas būtinai su apmąstymais 
turi perskaityti šį gražų kū
rinį. Jis ypač sodomins pa
žįstančius lietuvių tautą ir 
mokančius jų kalbą, kadangi 
čia tikroviškai ir teisingai 
pavaizduota ši tauta, jos pil
nakraujis gyvenimas su vi
sais džiaugsmais ir rūpes
čiais per keturis metų laikus. 
Skaitytojas turės progos gė
rėtis taip mažai žinomos ir 
vertinamos kalbos turtingu
mu, plastiškumu ir laisvumu 
lietuvių tautai priklausančio 
puikaus poeto kūrinyje. Pro
fesorius Rėza daug nusipel
nė, išgelbėdamas nuo už- 
mašties šį rašytoją, kurio 
rankraštis jau buvo laikomas 
beveik dingusiu, ir šiuo ne
paprastai gerai pavykusiu 
meilės ir genijaus kūriniu 
sau, žinoma, pasistatė gar
bingą neblėstančios vertės 
paminklą. Turtingoje įžango
je supažindinama su poeto 
gyvenimo aplinkybėmis, su 
kūrinio metrika, Į planu bei 
turiniu; vertimas rūpestin
gas, tikslus, geras stilius, 
kiekviena eilutė adekvatiškai 
išversta ir eina lygiagrečiai 
su originalo tekstu, knygos 
gale pateiktos įdomios ir 
taiklios pastabos apie lietu
vių kalbą ir papročius, kurios 
gerokai palengvina suprasti 
veikalą. Visų šių privalumų 
dėka jis lietuvių poetą pada
rė prieinamą ir vertą pasigė
rėjimo ir vokiečių gamtos bei 
liaudies bičiuliams. Visi, kas 
neskubėdamas, susimąstyda- 
mas ir bešališkai įskaitys šį 
kūrinį, tikrai turės gražią 
progą pajusti gamtos žavesį 
ir liks dėkingi tauriajam 
autoriui.

Šį kūrinį galima įsigyti Ka
raliaučiaus karališkoje Har- 
tungo spaustuvėje. Gumbi
nės Hartungo spaustuvėje 
bei Tilžėje pas spaustuvinin
ką Postą už 3 fl. R. B.

TANGO JUBILIEJUS
Popiežius Pijus X šį šoki 

Oficialia! uždraudė, Vokieti
jos kaizeris Vilhelmas II jį 
vėdino „moralės ir padorumo 
Iželdittitt". Bet sustabdyti per
galingo tango žygio per Eu
ropos valstybių sostines taip 
ir nepavyko. Tango, prieš 
šimtą metų atsiradęs Buenos 
Airių prietniesčio užeigose, 
kuriose daugiausia lankėsi iš
eiviai iš Italijos ir Ispanijos, 
užkariavo Paryžių, Berlyną, 
Vieną. Šiandien tango šokti 
privaloma visose šokių mo
kyklose,

Tango dainos ir ritmai Ar
gentinoje atsirado kaip pro
testo dainos. Europoje tango 
tapo paprastu madingu" šo
kiu.

Tikrasis jo atgimimas pra
sidėjo aštuntojo dešimtmečio 
pabaigoje. Iš pradžių jis vėl 
tapo populiarus Prancūzijoje. 
Daug lėmė Ir žinomos daini
ninkės Mirėj Maljč atlieka
ma dainų „Paryžiaus tango'*. 
Šiandien su tango'gali var
žytis tik vpThis, irgi . ilga
amžis šokis -- valsas.

TSRS liaudies dailininko V. Kasijano paveikslas „Ševčenka Uk
rainoje".

Aleksys CHURGINAS

ŠEVČENKA VILNIUJE
Treti gaidžiai dar nogleddjo. . . ' 

Tarasas ŠEVČENKA '

Vingri Vilnelė,
kauburėtos Rasos, 

siaurų gatvelių labirintas,
man

atrodo, jog čia vaikšto dar
Tarasas,

užsukime
Sarbievijaus kieman, 

turbūt išties
pasauly vietos maža, 

kad mudu
susitikome išsyk,

fu man
ką ilgesinga
paskaityk,

KNYGA IR ŽMOGUS
V

Po saule motinėlė . . .
Žodžiai krinta į majestotiš

kai vilnijančią hegzametro 
dirvą:

Jau saulelė vėl atkopdama 
budino svietą . . .

Sujuda K. Donelaičio “Me
tų” stipinai, ima riedėti mū
sų literatūros ^ratas, kilda
mas vis aukštyn — į žmo
gaus sielos erdves.

Jau saulelė vėl . . . Kaip 
giedra krūtinėje nuo tų žo
džių, nuo to gamtos atbudi
mo .. .

Pasisuka laiko stipinai, ir 
dabar jau Strazdelio akimis 
ir širdim regim:
Pasvydo pasvydo
Aušra žvaigždė pasvydo 

pasvydo.
Saulelė,
Saulelė ten tekėjo 
Aukso žiedais mirgėjo.

Eina žmogus per pavasario 
1 nksmybes ir rudens rūpes
čius, vasaros darbus ir žie
mos vargus, gimsta ir mirš
ta,©
Saulė aižo ir kaitina stiebus, 
Trykšta beržui sula.
Patvorėly pačiam 

pasisteibus,
Skuba želt sedula,—
kaip rašo Miškinis.

Trys skirtingi amžiai, trys 
nepanašūs poetai, o ta pati 
amžinos gyvybės dvasia, iš 
saulės sruvenąs tikėjimas 
žmogumi. Saulės motulės 
įvaizdis per tautos pasaulė
jautą, per liaudies kūrybą 
ati 
ga 

tina ir iškyla patvarumo, 
mtos ir žmogaus dvasinės 

giminystės simboliu mūsų 
profesionaliojoje poezijoje — 

šviesdamas mūsų būtį, 
mūsų žemės vasaras ir rude- 
nius, mūsų darbus ir mintis.

Nėra lietuvių poeto, kuris

nu

ženklu šlama, ūžia, siau-

šilelis, liūdi Jovaro berže- 
sukasi V. Mykolaičio-Pu

apie gamtą nebūtų parašęs 
nė eilutės. Po saulės motinė
lės
džik A. Baranausko Anykš
čių 
lis,
tino mėnesių ciklas, mirga S.
Sarjtvaro vyšnių žiedai, gra- 
cin 
plaštakė, ta žaliojo teatro
Esmetalda . . .

Iš 

ai šoka E. Mieželaičio

žmogaus bendravimo su 
ganįta gimė gražiausi gamti
nės lyrikos perlai: A. Viena
žindžio “Kaipgi gražus gra
žus rūtelių darželis”, P. Vai
čaičio “Yra šalis, kur upės 
teka”, Maironio “Kur bėga 
Šešupė
nenueina nuo žmonių lūpų 
tarsi

— po šiai dienai jie

tauriausias rūtom kve-

“LAISVE”

atverk man sielos 
paslėptą peizažą, — 

tyli? Į
Tai paklausyk manęs: 
„Plačiai

banguoja Dnepras..."
Kaip toliau?
Kelintą 

ten amžių 
muša laikrodis? 
Jau švinta.

Eime.
Tuojau pragys 
treti gaidžiai.

Vingri Vilnelė.
Kauburėtos Rasos.

piantis žodis savo kraštui, 
savo tėvynei.

Gražiausi lietuvių gamti
nės poezijos pavyzdžiai suėjo 
į vieną vietą — knygoje “Po 
medžio ir paukščio sparnais”, 
kurią neseniai išleido “Va
gos” leidykla Vilniuje. Reikia 
pasakyti, kad tokio antologi
nio leidinio sumanymas tie
siogiai siejasi su mūsų poetų 
ir. jų talkininkų fotografų (jų 
darbai puošia šią knygą) 
sprendimu ne tik dailiai ap
dainuoti gamtos grožį, bet ir 
konkrečiai prisidėti prie to 
grožio išsaugojimo — hono
rarą už spausdinamus kūri
nius jie skiria Lietuvos na
cionaliniam parkui. Dėl šios 
priežasties leidinyje vyrauja 
dabar kuriančių poetų eilė
raščiai.

I Poęzija be savo pašauki
mo -*• byloti į žmogaus jaus
mus, imasi dar vienos misi
jos — per tuos jausmus 
kviesti protą kilniems gam
tos išsaugojimo reikalams.

Kad, anot J. Marcinkevi
čiaus, galėtume dainuoti .

Lietuvą kaip džiaugsmą 
išaugusį iš pelenų.

Ir kad vanduo, duona, 
oras, medžiai nevirstų vėl 
pelenais, poezija tyliai šau
kia — taikos! Lietuvių poetai 
surengia poezijos vakarą (jis 
įvyko aniems metams bai
giantiems Dramos teatre Vil
niuje) — lėšas skiria Taikos 
fondui. Asociacijos nuneša į 
praėjusio karo dienas — pro 
jas, sielvartingai pilkas, ait
riais parako dūmais parūku
sias — netikėtu stebuklu 
akinančiai švyti A. Venclo
vos “Tėviškė” — visa Lietu
va,. su Nemuno vingiu, vari
niais beržynais, sidabro šal
nom, su graudžiu poeto ilge
siu ir tvirtu tikėjimu žmogiš
kumo pergale.

Poetai tiki ir mus kviečia 
tikėti — galim, žmonės, ap
ginti saulę nuo juodų karo 
dūmų. Juozas Mockus

Washington. — Tautinių 
archyvų kuratorė Susan Coo
per, vartydama Kongreso 
dokumentų bylas, tarp jų 
surado ir originalą tos kal
bos, kurią prez. Rooseveltas 
pasakė prieš 40 metų, kaizjis 
pranešė Kongresui 1944 m. 
gruodžio 8 d. apie japonų 
užpuolimą. Ta kalba buvo 
toje byloje, kurioje buvo 
sutelkta medžiaga apie karo 
paskelbimą Japonijai.

PASAKOJIMAI APIE LIETUVOS SPORTĄ

Kiek galima turėti aukštos klasės komandų?
Tarp 1983 metais labiausiai 

pasižymėjusių Lietuvos spor
tininkių — net 16 sporto šalių 
atstovai. Žaidimams koman
domis atstovauja tik trys 
sporto šakos — krepšinis, 
rankinis ir futbolas, tiesa, 
komandų daugiau, nes tarp 
krepšipinkų pasižymėjo vy
rai ir moterys. Tačiau tai 
visiškai neliudija, jog 1983 
metais Lietuvos sporto mė
gėjai daugiausia džiaugėsi 
rezultatais tose sporto šako
se, kur rungtyniaujama as
meniškai (lengvoji atletika, 
plaukimas, meninė gimnasti
ka, dviratis, jojimas, šaškės, 
sklandymas), kur žaidžiama 
vienetais ar dvejetais (stalo 
tenisas) arba pagaliau kur 
kovojama ir pavieniui, ir 
komandomis, bet ne žai-I
džiant (irklavimas). Nors 
1983 metais šiose sporto ša
kose Lietuva turėjo daugiau 
dešimties pasaulio ir Euro
pos čempionų bei medalinin
kų (A. Ambrazienė, N. Kala- 
šnikova, F. Kaleinikova, A. 
Kulikauskaitė, D. Kutkaitė, 
G. Murašova, J. Narmontas, 
S. Norušaitis, J. Pinskus, J. 
Romanovas, Ž. Sakalauskai
tė, A. Šalna, A. Treinytė, V. 
Zurba, A. Vieta, R. Žulpa), 
vis dėl to daugiausia susido
mėjimo sukėlė žaidimai ko
mandomis. Tarptautiniu 
mastu, atrodytų, pasižymėta 
nedaug (pasaulio čempionė
mis tapo Vilniaus krepšinin
kės V. Beselienė ir R. Šid-
lauskaitė, kuri taip pat 
TSRS rinktinės sudėtyje iš
kovojo if Europos čempionės 
aukso medalį, o Europos 
vyrų krepšinio pirmenybių 
medalius atsivežė trys Kau
no žalgiriečiai — S. Jovaiša, 
V. Chom 
tad 1983 
Europos 
liūs, iš vi
kaip 20 Lietuvos sportininkų! 
Į". . . 1982 metais Tarybų

Sąjungos 
je žaidė 
komandoj: po 3 krepšinio ir 
rankinio, 
3 - f "
— iš Kretingos). Bet vien 
per 1983 metus TSRS aukš
čiausiąją lygą. papildė net 
keturios Lietuvos komandos: 
vyrų tinklinio ir regbio (pir-

i • I 11 •! • i ••mą — ---------------
je),

čius, A. Sabonis — 
metais pasaulio ir 
čempionatų meda- 

so atsivežė, daugiau 

aukščiausioje lygo- 
septynios lietuvių

1 — motobolo (po 
iš Vilniaus ir Kauno, 1

ukščiausios viršūnės pa
le esanti dar aukštesnė: 
metais į stipriausių ša-

Kauno “Politechnikos

sykį respublikos istorijo- 
futbolo, moterų žolės 

riedulio (sugrįžo į aukščiau
siąją lygą). Tuo būdu 1983 
metais tarp TSRS stipriausių 
komandų žaidė 5 Vilniaus, 4 
Kauno, po 1 —Šiaulių ir 
Kretingos komandą. Visos į 
aukščiausią lygą iškopusios 
komandos savo sporto šakų 
čempionatuose išsilaikė. At- 
rodė, kad I tai aukščiausioje 
visoįs šalies klasėjfef'Ęet^ už 
tos 
siro 
1982 
lies komaridų tarpą pateko 
dar Kauno “Politechnikos” 
krepšininkės!

Bet —• daug tai ar gali būti 
ir geriau? Ar kiekybė reiškia 
ir kokybę?

Žasti TSRS aukščiausioje 
goję, vadinasi, — būti 

autinės klasės koman
da. Visuose 
rungi žyniauja tarp stipriausių 
lietuviai, tarybiniai sporti
ninką 
mauj 
pasiekę įspūdingų rezultatų. 
Tuo pačiu rjmgtyniauti tarp 
12 ar 18 stipriausių tarybinių 
komandų savaime reiškia bū
ti pasiekus aukštą tarptauti
nį lygį. O jeigu visos respu
blikos! komapdos 1983 metais 
įsitvirt 
kuose 
rankin 
regbio 
po 12 
mandų, žolės | riedulio — 10, 
futbole 
turėti 12 aukščiausios TSRS 
lygos komandą Lietuvai, ku

lygoj 
tarptį

žaidimuose, kur

i pasaulyje užima pir- 
inčias Vietas arba yra

tino pirmuose dešimtu- 
— tuo labiau! TSRS 

io, krepšinio, tinklinio, 
čempionatuose žaidžia 
aukščiausios lygos ko-

. Na, į o kad

rioje tegyvena vos daugiau 
kaip pusketvirto milijono gy
ventojų, yra labai daug, gali
ma paliudyti palyginimais.

Aukščiausios lygos koman
dų skaičiumi Lietuva pralen
kia daugumą tarybinių res
publikų. Žinoma, čia negali
ma mėginti lygintis su Rusi
jos Federacija, atskirą įskai
tą turinčiais šios respublikos 
didžiausiais miestais — 
Maskva ir Leningradu, arba 
Ukraina ir Baltarusija. Ta
čiau net ir čia galimi kai 
kurie palyginimai. Mat nė 
viena respublikų neturi abso
liutaus atstovavimo visuose 
žaidimuose. Pavyzdžiui, Ru
sijos Federacija 1983 metais 
neturėjo aukščiausioje lygoje 
futbolo ir vyrų krepšinio 
komandų, o Lietuva čia pasi
rodė labai gerai. Baltarusiai 
neturi ten vyrų tinklinio ir 
moterų rankinio bei žolės 
riedulio komandų, kur vėlgi 
Lietuvos respublikos pozici
jos buvo labai geros.

Iš viso aukščiausioje lygoje 
esama keturių olimpinių žai
dybinių sporto šakų, kur 
rungtyniauja vyrų ir moterų 
komandos: krepšinis, ranki
nis, tinklinis, žolės riedulys. 
Čia aštuonioms “vietoms” 
Lietuva turėjo 1983 metų 
pabaigoje 9 aukščiausios ly
gos komandas. Nerungtynia
vome tik moterų tinklinyje. 
Dar tris olimpinius žaidimus 
žaidžia vien vyrai: futbolą, 
vandensvydį, ledo ritulį, kiti 
trys vyrų žaidimai nėra olim
piniai, bet rengiami jų pa
saulio čempionatai — ledo 
riedulys, regbis ir motobo- 
las. Tuose “vyriškuose” žai
dimuose Lietuva turi tris 
aukščiausios lygos koman^ 
das. Taigi, jeigu kiekviena
me žaidime Lietuvai at- 
sto v autų po vieną-. komandą, 
tai turėtų 14 komandų., ^Lie
tuvoje jų — 12, tai yi4 iki 
maksimumo trūktų tik dvie- 
ju\

Beje, geros klasės koman
dų tmųma ir kituose žaidi
muose, kur Lietuva neatsto
vaujama aukščiausioje lygo
je: Kauno tinklininkės ir 
vandensvydininkai žaidžia 
TSRS čempionato pirmojoje 
lygoje, kur taip pat tenka 
didelis varžybų krūvis, rei
kalingas aukštesnio lygio 
meistriškumas, dideli treni
ruočių krūviai ir kur nepajė
gia dėl to išsilaikyti daugelio 
didžiųjų miestų, sporto cen
trų ir net atskirų respublikų 
reprezentacinės komandos 
(priminsiu, kad I lygoje dar 
rungtyniauja Šiaulių ir Pane
vėžio rankininkai, Panevėžio 
krepšininkai, Skuodo ir Ma
žeikių motobolininkai, t. y. 
dviejose aukščiausiose TSRS 
lygose žaidžia net 19 koman
dų!) Tad neturime tik ledo 
žaidimų aul&tos klasės ko
mandų, nors ledo ritulininkai 
pastoviai rengia Lietuvos 
čempionatus.

Jeigu lygintume pagal 
aukštos klasės komandų 
skaičių, tai ir labai sportiš
kos respublikos 1983 m. žy
miai atsiliko nuo Lietuvos. 
Estai, pavyzdžiui, aukščiau
sioje lygoje neteko paskuti
nės — vyrų krepšininko — 
komandos, bet padėtį išgel- 
gėjo moterų krepšinio ko
manda, patekusi į šią lygą 
1983-1984 metų čempionatui. 
Latviai turi toje lygoje 3 
krepšinio, 2 tinklinio, 1 ran
kinio ir 1 ledo ritulio koman
das, t. y. 7. Moldavai, iškri
tus iš aukščiausios lygos tik 
metus joje žaidusiai futbolo 
komandai, neteko paskutinės 
ten komandos. Mažiau negu 
Lietuva aukščiausioje lygoje 
1983 metais buvo atstovauja
mos ir Gruzija, Armėnija, 
Azerbaidžianas, Uzbekija ir 
kitos trys Vid. Azijos respu
blikos, Kazachija^ net Balta
rusija.

3-IAS PUSLAPIS

Tai, be abejo, didžiulio 
pakilimo metas, savotiška ri
ba. Dabar reikia kalbėti at
sargiau apie kokybę (nors ir 
kiekybė čia savaime liudija 
kokybę), kuo aukštesnes vie
tas. Iš visų dvylikos koman
dų, žinoma, geriausių rezul
tatų pasiekė Kauno “Žalgi
rio” krepšininkai. Pastoviai 
ir ilgus metus aukščiausioje 
lygoje žaidžia, tai užimdami 
geresnes vietas, tai kartais 
kovodami dėl išlikimo Vil
niaus “Kibirkšties” krepši
ninkės ir “Statybos” krepši
ninkai, Kauno “Granito” ran
kininkai, Kauno “Žalgirio” ir 
Vilniaus “Eglės” rankinin
kės: buvo visos šios koman
dos iškovojusios medalių, tu
rėjo ir sunkesnių laikų, bet 
pernai gana įtikinančiai iš
saugojo savo pozicijas aukš
čiausioje lygoje.

Užtat labai puikiai pasiro
dė debiutantai. Pirmą sykį 
iškopę į aukščiausią lygą 
Vilniaus tinklininkai liko šeš
ti. Geriau negu Kauno krep
šininkų antroji vieta gali būti 
vertinamas Vilniaus “Žalgi
rio” futbolininkų pasiekimas: 
jų penktoji vieta viršijo visus 
sporto mėgėjų lūkesčius, ta
po sensacinga. Šiaulių “Tau
ro” žolės riedulininkės — 
šeštos.

Taigi, 5 komandos tarp 
šešių, stipriausių, net 10 — 
tarp dešimties.

Įspūdingi rezultatai!
Vladas Kašaitis

Paminėta 
ukrainiečiu 
dainiaus sukaktis

Lietuvos visuomenė pažy- 
Jljįįžymaus^krainiečių poeto 
dailrfilTIkoTaraso Ševčenkos 
gimimoXi 170-ąsias metines. 
Šiai sukakčiai skirtas vaka
ras kovo 28 dieną įvyko 
Vilniaus universiteto teatro 
salėje. Jį surengė universite
tas kartu su Lietuvos TSR 
rašytojų sąjunga.

Įžanginiu žodžiu vakarą 
pradėjo filologijos fakulteto 
dekanas docentas J. Balkevi- 
čus. Pranešimą apie Taraso 
Švenčenkos asmenybę, kūry
bą ir ryšius su Lietuva pada
rė rusų literatūros katedros 
docentė B. Masionienė. Me
notyrininkas L. Jasiulis ap
žvelgė T. Ševčenkos dailės 
palikimą.

Vakaro svečiai — ukrainie
čių rašytojai Z. G o nč ar ūkas, 
D. Bakumenka, A. Sizonen- 
ka, taip pat lietuvių poetai 
A. Churginas, E. Matuzevi- 
čius skaitė savo kūrybą, T. 
Ševčenkos eilių vertimus, 
kalbėjo apie Ukrainos ir Lie
tuvos literatūrinius ryšius.

Buvo iškilmingai paskelb
tas dovanojimo aktas, pagal 
kurį Vilniaus universiteto 
mokslinė biblioteka perduo
da Kijevo T. Ševčenkos uni
versitetui pirmąją lietuvių 
kalba pasirodžiusią T. Šev
čenkos išverstą ir 1912 me
tais Seinuose išleistą rinkinį 
“Eilių vainikėlis”.

Vakare dalyvavo Lietuvos 
KP CK kultūros skyriaus ve
dėjas S. Renčys.

Po oficialiosios dalies įvyko 
universiteto saviveiklininkų 
koncertas. 1 • ELTA

London. — D. Britanijoje 
gimęs* Izraelio prezidentas 
Chaim Herzog pakvietė ka
ralienę Elžbietą II apsilanky
ti Izraelyje, kuriame nei ka
ralienė, nei joks karališkosios 
šeimos narys nėra lankęsis 
nuo Izraelio įsteigimo 1948 
m. Karalienė pereitą savaitę 
lankėsi Jordane, ir iš viso 
jau ji yra lankiusis aštuonio- 
se arabų Šalyse. Britų spau
da kritikavo pastarosios ke
lionės metu karalienės pasta
bas, kurios buvusios “proa- 
rabiškos ir propalestiniškos”.
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MIESTAI IR ŽMONĖS
Vakar senojoje miesto rotušėje įvyko iškilmingos 400-tūkstantojo kauniečio, farmacininkės 

Almos Kajauskienės ir F. Dzerhnskto staklių gamybinio susivienijimo termisto Alfredo Ka- 
jausko sūnaus, vardynos. Jam skirtos pirmosios pavasario gėlės, vyresniųjų linkėjimai.

tai, kaip Nemuno Ir Neries santakoje Tarybų valdžios melais išaugoSis puslapis — apie 
senasis Kaunas.

Kauno 
Sargėnų

Iš Romainių iki 
marių — 23, nuo 
iki II forto — 13 kilometrų. 
Yliškes ir Muravą skiria 
dvylika, o Panemunę ir nau
jausią Eigulių gyvenamąjį 
mikrorajena — 15 kilomet
rų- Dar ilgėliau tenka va
žiuoti nuo Marvelės pakraš
čių iki Ateities plente įsikū
rusio autocentro. Visomis 
miesto gatvėmis pervažiuoti 
prireiktų maždaug pusės pa
ros. Gyvenamųjų ‘ ' namų 
kvartalai, įmonės, įstaigos, 
parkai, Panemunės pušy
nas. .. Vaizdingi Žaliakalnio. 
Aleksoto, Vilijampolės šlai
tai, nusėti vienaaukščiais na
meliais. Memorialinės lentos 
sū revoliucinio judėjimo Lie
tuvoje dalyvių pavardėmis 
grąžina praeitin. 121 kvadra
tinis kilometras iš vakarų į 
rytus — toks 
Kaunas, 
tantojo 
savo reikšme ir dydžiu res
publikos miestas.

FAKTAI IR SKAIČIAI. Septy
niasdešimt devyniose miesto 
įmonėse dirba apie 100 tūkstan
čių žmonių. DeMmčiai kauniečių 
rU'ciktas Socialistinio Darbo Did
vyrio vardas. Gamybos kolekty
vai kasdien pagamina ILklnių 
Ir vilnonių aud nių, staklių, ma- 
žagabaričių „Šilelių", modernių 
baldų, porceliano indų ir kitos 
produkcijos daugiau kaip už 7 * 
milijonus rublių. Šie ir kiti ga
miniai siunčiami daugiau kaip į 

šiandieninis 
sulaukęs 4OC-tūks- 

gyventoįo, antrasis

70 pasaulio šalių.

Miesto jaunimo būryje — 16 
tūkstančių studentų, 20 tūkstan
čių specialiųjų vidurinių ir pro
fesinių technikos mokyklų auk
lėtinių. Keturiasdešimt penkiose 
vidurinėse mokykloje mokosi 
per 48 tūkstančius moksleivių, 
102 valkų daržellus-’opšellus 
lanko daugiau kaip 19 tūkstančių 
mažylių.

Prieš šimtmeti Kaune gy
veno penkiasdešimt tūkstan
čių žmonių. Daug ar mažai? 
Prisiminkime — svarbiu 
ekonominiu centru Kaunas 
tapo kur kas anksčiau.?

Pasivaikščiokime su turis
tų grupe po Senamiestį. Su
žinosime, kad XV amžiaus 
viduryje Kaunui buvo sutei
kta teisė kasmet vasarą ren
gti dideles muges, laikyti 
gelumbės ir vaško dirbtuves. 
XVI amžiuje galutinai susi
formavusioje rotušės aikštė
je veikė siuvėjų ir puodžių, 
girtklininkų ir batsiuvių ce
chai, popieriaus dirbtuvės, 
pinigu kalykla, miestas tu
rėjo) laivų statyklą. Išgirsime 
apie šlovingą miesto revoliu
cinę praeitį, apie Kauno dar
bininkų kovas, kurioms va
dovavo Pranas Eidukevičius, 
Feliksas Dzeržinskis, Karolis 
Požėla, Juozas -Grei.'enbergė
ris, Kazys Giedrys, Rapolas 
Camas, Antanas Sniečkus, 
Adelė Siaučiūnaitė-

2.
Kaunas pirmą kartą isto

riniuose šaltiniuose paminė
tas dvyliktame šimtmetyje. 
Miestas pergyveno klestėji
mo ir krizių metus, stebino 
bokštų grakštumu ir šiurpi
no daugelio karų pėdsakais.

Žodis vyriausiai Kauno 
gyventojai, 166-uosius pra
dėjusiai Onai Marcinkevi
čienei:

—į Dar neužmiršau ilgą 
amžių nugyvenusios savo 

Kauniečių darbo ritmas.

motinos pasakojimų, kaip 
atrodė. Kaunas išvijus Napo
leonų: griuvėsiai ir keli? 
tūkstančiai gyventojų. San-' 
čiai tada dar buvo plika dy
kynė, Žaliakalnyje augo la
puočių miškas, per kurį ėjo 
vieškelis i, Lkmeigę. Dabar- —septynis valkus tmiame miesto centre augo. |i0 „ ^J^-devynis 
Otria. As pi įsimenu, kaip. - gCĮmų. Dvidešimčiai 
buvo statomas soboras, kaip , sute;ktas
oiria. Aš prisimenu, kaip

Kaunakiemio ! 1 
kvartalas tarp Lenino pros
pekto ir Kuiuzovo 
pirkias rentėsi Tilmansu 
myklos (dabar „Pergalės' 
sivienijimas) darbininkai.

SKAIČIAI. Nuo 
amž aus pradžios 

keturis su puse 
Plrmąjj pasaulinį

FAKTAI IR 
dvidešimtojo 
Kaunas ičaugo 
karto. PrleS 
karą ja?re gyveno 96 tūkstan
čiai, o Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse »— 154 tūkstančiai 
žmonių. Išvijus hitlerinius 
okupantus, mieste buvo likę tik

400000: (VYKIS, KURIO
LAUKE KAUNIEČIAI

■u.

80 tūkstančių gyventojų. 100- 
tūkstantojo gyventojo Kaunas 
vėl sulaukė 1947-aisiais, 200- 
tūkstantasis kaunietis užregist
ruotas 1958, o 300-tūkstantasis
— 1969 metais.

Didelę įtaką gyventojų 
skaičiui turėjo miesto ribų 
išplėtimas. 1919 metais Kau
nui dar nepriklausė Panemu
nė, iki 1947 metų -— Petra
šiūnai, dalis Vilijampolės. 
1961 metais prie miesto bu
vo prijungtas Palemonas, de
šimtmečiu vėliau — Sargė- 
nai. Tarybų valdžios metais 
Kaune sparčiai vystėsi pfa- 
monė, statyba, daugėjo aukš
tųjų, specialiųjų vidurinių, 
profesinių technikos mokyk
lų, žmonės kėlėsi iš kaimo. 
Tačiau pagrindinis veiksnys, 
nuo kurio priklausė gyven
tojų didėjimas, — natūralus 
prieaugis. <

Lietuvos centrinės statisti
kos valdybos Kauno infor
macinio skaičiavimo centro 
viršininko pavaduotojas Si
gitas Giedrikas:

Kas minutę pasaulyje gim
sta 150' žmonių, kas valandą
— devyni tūkstančiai, o 
gausi kauniečių šeima per 
dieną y pasipildo šešiolika 
mažylių'. Pastarąjį dešimtme
tį kasmet gimdavo puspenk
to tūkstančio vaikų. Praėju
siais metais gandras buvo 
ypač dosnus — Kaunas pa
gausėjo 3291 mergaite ir 
3416 berniukų.

Miesto sveikatos apsaugos 
skyriaus vedėjas Romualdas 
Rimdeika:

Pastaruoju metu mieste 
šimtui mergaičių gimsta 
maždaug šimtas trys ber
niukai. Pavyzdžiui, sausio 
devynioliktąją, kai gimė 
400-tūkstantasis kaunietis 
Žygimantas Kajauskas, su
laukėme dešimties mergaičių 
ir dvylikos berniukų. Pernai 
mieste gimė 56 poros dvy
nukų. Trejus pastaruosius 
metus daugiausia mažylių 
pasaulį išvydo liepos mėne
sį, o mažiausia — balandžio

Edmundo Katino ir Rimgaudo Eilunavičiaus nuotr.

Be-ir gruodžio mėnesiais, 
veik pusė naujagimių — pir
mieji vaikai šeimose, 35 pro
centai I—Į antrieji.
j ’ . I *

FAKTAI IR SKAIČIAI. Mles- 
e šiuo metu gyvena daugiau 

Itaip 800 daugiavaikių geimų. 
!»ešis—septynis valkus — —augina

— 15 
Jvldešlmčial kauniečių 
Motinos didvyrės var-*

i mieste yra K. 
susivienijimo siuvėjos,

kaime (dabarl das. Gatipūusla 
r—~—„,i Oledrio rL_

gatvės)), / V. Mikuckienės šeima.
ga-) i Žodis trylikos vaikų meti
su- ' nai Valentinai Mikuckienei:

— Gyvename erdviame 
bute laistės alėjoje. Jau
niausioji Daina rudenį eis į 
mokyklą, Narimantas baigs 
pirmąją, Stasys — ketvirtąją, 
o Ala —j penktąją klases. 
Drauge mokosi šeštokės dvy
nukės Anelė ir Dana. Metais 
už jas Vyresnis Justinas. 
Džiaugiuosi, kad mažiausieji

Giedrio

n tik pusė metukų, 
vienas kitą moko 
butą, pasikeisdami

e

ši

Y
paaugo. Kai mirė vyras, Dal

ai buvo tik pusė metukų. 
' alkai 
raikyti
na į parduotuvę. Jr rncko- 

i neblogai, ir visuomeninio 
darbo nevengia. Malonu 
apie vyriausiąją Eleną, dvy
nukus Vladimirą ir Vincą 
gerus žodžius išgirsti iš jų 
darbaviečių. Ir Jolanta, ir 
Genadijus jau irgi patys duo
ną užsidirba. g

Po dešimt vaikų augina 
Janina ir Jonas Tranauskai, 
Paulina ir Apolinaras. Balai- 

ai, .Eugenija ir Vytautas 
Mteeckai, Regina ir Algi
mantas Simanavičiai. .. Pra
nės ir Zenono Urniežių de
šimtukas jau senokai po 
įmones, įstaigas išsisklaidė, 
sukūrė savas šeimas. Užau
gę anūkai, primindami, kad 
sulaukta garbingo amžiaus, 
stiebiasi proanūkiai.

O kiek iš viso mieste gy
vena ilgaamžių? ,

— Beveik pusketvirto šim- 
, mat Pasaulinės sveikatoj 
saugos organizacijos nu 
imu ilgaamžiais priimti 
Ginti visus, sulaukusius

to, 
api 
tai 
va' 
devyniasdešimt metų, — pa
sakoja Kauno gerontologijos

vyras 
jubilie-

Kauno

kabineto gydytoja Danguolė 
Mačiulienė. — Per aš
tuoniasdešimt metų turi 2742 
mdterys ir 1C33 vyrai. Vie
nuolika moterų, tarp jų Ta
rybų Sąjungos Didvyrio Al
fonso Čeponio motina Juzė 
Ceponienė, ir vienas 
atšventė šimto metų 
jųJ

Žodis seniausiam 
vyrui Juozui Kairiūkščiui:

—- Matyt, išsipildė įvairio-, 
mi$ progomis sakomi linkėji
mai, gyventi šimtą metų. Gal 
tpdėl, kad visą gyvenimą 
mane lydėjo Vydūno, L. 
Tolstojaus knygos, kad ne
buvau smulkmeniškas bui
čiai, mokėjau susivaldyti 
pačiais sunkiausiais momen
tais. Alkoholio negėriau, ne
rūkiau. visada surasdavau

“LAISVĖ”

AJma ir Alfredas Kajauskal su mažuoju Zygilmanfu

sunku 
o taip

laiko pasivaikščioti. Tik nu
silpo regėjimas — 
skaityti ir žvalgytis P1 
pasikeitusį miestą. Turbūt il
giausiai pasaulyje gyvenusio 
180-mečio indoneziečio am
žiaus nesulauksiu. Skaičiau, 
kad ir azerbaidžanietis (pa
vardės neatsimenu) gįyveną 
jau beveik šimtą septynias
dešimt metų, ir Lietuvoje 
yra vyrų, išgyvenusi^ už

mane dviem dešimtmečiais 
ilgiau. O sako, mes silpnesni 
už moteris. . .

3.
Šimto ketvertų melų Mari

ja Girnbu lene jai daug ko 
neprisimena, o kai pirmą 
kartą mieste važiavo arklių 
traukiamu tramvajumi, neuž
miršo. Tada jai buvo dešimt 
metų.

FAKTAI IR SKAIČIAI. Arklių 
traukiamas tramvajus apie 1890- 
uoslua metu? pakeitė diližanus, 
„kalama&kas", „bričkas". 1929 
metais m-este pasirodė pirmieji 
autobusai.

Dabar 53 maršrutais mieste 
važinėja 360 autobusų ir trolei
busų. Kas dieną jie perveža per 
600 tūkstančių keleivių.

Paminklų konservavimo in
stituto Kauno skyriaus archi
tektai labiausiai jaudinosi, 
kad dažno autobuso ir trolei
buso maršrutai vedė per se
niausią miesto dalį, kad čia 
važiavo ir visos kitos maši
nos. Ilgai buvo ieškota racio
naliausio sprendimo, kur jį 
nukreipti. Šiandien senosio
mis Valančiaus ir Vilniaus 
gatvėmis transporto eismas 
jau nutrauktas, jos rekonst
ruojamos ir netrukus priklau
sys tik pėstiesiems. Eini ir 
žvalgaisi į šimtmečių istori
ją menančius, po restauraci
jos naują paskirtį įgijusius 

.namus. Ir ne tik žvalgaisi. 
Ten,, netoliese senosios rotu
šės, kurioje kasmet susituokia 
apie puspenkto tūkstančio 
porų, įsikūrė parduotuvė 
jaunavedžiams „Sadutė", dai
lės dirbinių salonas, gėlių 
parduotuvė, antikvarinis kny
gynas. ’ Kuriasi visuomeninio 
maitinimo, kitos įstaigos.

Senamiesčio regeneracijos 
projekto autorius architektas 
Alfredas Jakučiūnas:

Atstatydami namus, sten
giamės juos išsaugoti kaip 
istorinę architektūrine ver
tybę, pritaikyti 7 šiuolaikinio 
gyvenimo poreikiams. Nepa
žeisdami senamiesčio vicu-

ailės dirbtuvėms.

mos, projektuojame naujus 
architektūrinius i plastinius 
akcentus, norime sukurti sa
vitą, nepakartojamą nuotai
ką. Neužmiršome, jog archi
tektūriniai kompoziciniai ir 
vizualiniai ryšiai Senamiestį 
glaudžiai Į sieja su miesto 
centru, Aleksotu, Vilijampo
le, Žaliakalniu,

Keliuose • Rotušės aikštės 
pastatuose įsikurs LTSR dai
lininkų sąjungos Kauno sky
rius. Čia užjteks vietos ir pa
rodoms, ir et 
Suprojektuotos patalpos liau
dies meno i 
miestį pers 
sąjungos
XVII amžiau 
se V. Kuzm 
kus pradės šeimininkauti Vil
niaus V. Kapsuko universite
to Kauno vakarinio fakulteto 
^studentai. Išsiplės J. Naujalio, 
meno mokykla. Rotušės aikš
tės 28-ajamę name atgims
XVIII amžiaus vaistinė, bus 
įrengtas farmacijos muziejus.

rūmams. J Sena- 
ikels architektų 
niesto skyrius, 
s nfemų komplek- 
ps gatvėje netru-

Kaunas turės ir technikos mu
ziejų, patalpas Senamiesčio 
archeologinių radinių nuolati
nei ekspozicijai. Restauruoja
muose gyvenamuosiuose na
muose pagerėja buitinės są
lygos.

4.
Pirmasis daugiaaukščių 

kvartalas K. Baršausko gat
vės rajone piadėtas statyti 
prieš 25 metus. Kiek vėliau 
gyvenamieji kvartalai iškilo 
Vilijampolėje prie Neries, 
Žaliakalnyje. Dabar naujjejj 
gyvenamieji rajonai užima 
660 hektarų iki tol mažai ap
gyvendintų plotų.

Šiemet pirmieji daugia
aukščiai išaugs netoli IX for
to — čia pradedamas staty
ti didžiausias mieste Šilainių 
gyvenamasis rajonas. Jame 
apsigyvens beveik devynias
dešimt tūkstančių naujakurių.

Miestų statybos projekta
vimo instituto Kauno filiale 
mačiau Šilainių detalaus iš
planavimo projektą. Prasidė
jęs netoli Kleboniškio til
to, rajonas nusitęs iki Mili- 
konių gatvės, Žemaičių plen
to, perkirtęs jį, priartės prie 
II klinikinės ligoninės. Dabar, 
kol šiuose, pusketvirto kvad
ratinio kilometro užimančiuo
se miesto pakraščiuose nu
tiestos tik požeminės komu
nikacijos, nelengva patikėti, 
kad netrukus čia stovės keli 
šimtai penkiaaukščių, devyn
aukščių, dvylikaaukščių.

Naujakurių vaikams numa
tyta aštuoniolika lopšelių- 
darželių, aštuoriios vidurinės’ 
mokyklos. Šalia II klinikinės 
ligoninės 23 hektarų plote 
įsikurs ligoninių komplek
sas. Šilainiškiai turės dvi po
liklinikas, du kino teatrus. 
Prie Žemaičių plento bus 
pastatyta visuomeninis pre
kybos centras, buities rū
mai, turgavietė. Po rajoną 
nuvingiuos aštuonios moder
nios 4—6 eismo juostų gat
vės, daugelis mažesnių. Daž
na gatvių sankryža bus dvie
jų lygių-

Architektų A. Tatoriūnie- 
nės ir A. Steponavičiaus su
projektuotame antrajame Ši
lainių mikrorajone pirmą kar
tą respublikoje bus įrengtos 
sveikatingumo trasos, dvira
čių takai, kurie įsilies į ma
gistralinius dviratininkų ke
lius, vedančius į Veršvos 
slėnį, Lampėdžius, prie Nevė
žio. Vaikų žaidimų aikštelės 
čia bus grupuojamos tolėliau 
nuo namų, o daugiaaukščių 
kiemus autoriai siūlo papuošti 
fontanais, skulptūromis. Ir 
gražiau, ir triukšmo mažiau.

Kaunas žengia į šiaurę. 
Kur gims 500000-asis kaunie
tis? Gal jį į naujus namus 
parsineš dar nežinomi Šilai
nių naujakuriai?

Antanas MARČIULIONIS
„Tiesos* koraip.

Kaunas

Iš Vilniaus “Tiesos”
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LEDO TILTAI
. . . Išsigiedrijo lapkričio 

naktis. Nelauktai paspaudė 
pirmas šaltis. Neries kran
tuose t&rp šaknų nukaro 
balzgano ledokšnių adatos. 
Nuo šarmos apibarzdojo mel
dynai. O į upės vidurį išplau
kė baltais nėriniais apnar
pliotos nesuskaitomos žiemos 
ižo salos ir salelės, prime
nančios nusileidusius gulbių 
pulkus. Nuplaukus šiam iš
kilmingam karavanui į žemu
pį, viršum šimtamečių Ver
kių ąžuolų, pritilusio Vingio 
pušyno kįtąnakt šviesiausius 
sietynds uždegė aidinti pa
dangė. Senio Šalčio pasiųsti 
nagingi meistrai išsibėgiojo 
po visą Lietuvą: nuo Kuršių 
nerijos iki Šimonių šilų. 
Žvaigždutės krūptelėjo, įšalo 
ir paliko žibėti nurimusių 
ežerų, ežerėlių, tvenkinių ir 
balų vandenyse.

Kaip ilgai laukėme gero, 
skambaus, permatomo ledo. 
Išsiilgome vaiskių langų, už
dengusių ežerus, pro kuriuos 
taip gražiai matosi smėlis 
dugne, povandeninės žolės, 
sustoję žuvų pulkeliai. Ir 
kaimo žmogui džiaugsmas. 
Atsiranda ledo tiltai į kitą 
krantą, sutrumpėja kelias gi
rion malkų parsivežti. Iš 
pamiškės daržinių šieno par
sigabenti. Sušąlą ežeras, 
kertame sidabro eketę. Lei
džiame gilyn virbančią bliz
gutę, ir tarsi jaučiame, kaip 
aplink ją po ledu nardo 
ešeriai ir kuojos. 0 vaikai iš 
daugėliškėnų krašto bėga 
pas kalvį Steponą ar Anup
rą. Prašo, kad tasai statinę 
lankais suveržtų. Dvi eglines 
kartis josios viduryje sukry
žiuotų. Koks smagus įrengi
nys statinė — “boba”, įšaldy
tas 1 viduryje balos, seno 
tvenkinio. Pririši prie karčių 
galų rogutes, įsuki ant stulpo 
užmautą statinę. Ūžia, švil
pia žiemos karuselė. Važinė
tas iki soties, pakol žandai 
neįkais, galva neapsisuks.

Ledas pirmomis dienomis 
būna jaunutis, traškantis, 
kai ant jo užbėgi. Cinksintis, 
tinksintis, kai akmenuką pa
leidi. Vėliau žalsvas, kaip 
dugno maurai. Po nakties 
kitos ledas tiršto žalio viržių 
medaug spalvą įgauna. Po 
gerų šalčių — storais, žyd
rais šarvais pavirsta. Vaivo
rykštėm įskilimuose šviečia. 
Sausyje ledas tvirtas, rogių 
keliui tinkantis, nors armo- 
tas per ežerą vežk.

Su ledu daugybė pasakoji
mų iš senesnių laikų siejasi. 
Įdomiai Tauragne, Baluoše, 
Alauše prieš kokį 40 metų 
žmonės žuvies pasirūpinda
vo. Kai tik ežerus užtraukda
vo plonas, permatomas le
das, seniokai, kaimo bernai 
iš pasvirnės išsitraukdavo 
sunkias ąžuolines, guobines 
kuokas. Priglusdavo prie 

Mums pažadų nėra
Tu vakarais kada mėnulis dyla 
skaitai nekaltą tartum sniegą virš miškų

Vaičaitį arba Gėlę 
o aš skaitau šios paliktos nakties akis
Skaitau į žaibą atsitrenkusią žuvėdrą 
Jos lengvo kūno likučius

pakrantėje tarp surūdijusių stalinių
plūdurų 

ir viso šlamšto nuodėmių
kurias mums jūra išmeta — žinokitės!
Aš tavo vasarą skaitau vyšnyno sakuose 
ir durų girgždesy 
kada saulėlydis prisivilioja 
griežlės graudžiais grojimais —

' raganė jančiais
Pasaulis kruvinas kaip tie — 
į kairę ir į dešinę — horizontai 
ne žemuogėmis dvelkia 
o vasaros balta suknelė 
kaip sutepta to brutalaus 
to šimtąkart susiūto ir vėl yrančio 
planetos kūno
Skaitau: mums pažadų nėra 
nėra mums pažadų — 
ar jūs sup'tantate?

Robertas Keturakis

jauno ledo — gelmė tarsi 
švarioje versmėje regėti. O 
prie pačio kranto tirštų mel
dų lydeka pelekus virpina. 
Nendryne storas karšis tūno. 
Seklumoje aptingusių kuojų 
pulkelis susimetęs. Kuoki- 
ninkui to ir tereikia. Paukšt! 
Paukšt! Žuvelė apsvaigo. Po 
to kirvuku činkt — ledą 
prakapojo. Šviežutėlė, ežeru 
kvepianti žuvis ir guli drobi
nėje terboje. Toks žuvavimo 
būdas seniau luokijimu vadi
nosi. Iš tų vietų ir į krašto
tyrininkų užrašus pateko 
įdomūs išsireiškimai: “Vyrai, 
kol plonas ledas, eisime luo- 
kyti žuvų! . .” Arba — “Kaip 
tit sustoja ledas — ir jau 
girdis: “uok, uok! — luokija 
žuvis”.

Kitur viduržiemyje be jo
kios* kuokos, be jokios bliz
gės žmonės lydekų namo 
parsinešdavo. Antai už Sal
dutiškio po vėlyvo rudenio 
lietų Lamėsto ežero vande
nys suplėsdavo į papievius, 
griovius. Užklysdavo ten žu
vis, o kelią atgal į ežerą 
atkirsdavo stiprūs ■ šalčiai. 
Įšaldavo grioviai, pievos 
duobės iki dugno. Ledo ga
balu ir pati klajūnė lydeka 
pavirsdavo. Belikdavo ją kir
viu iš ledo šarvo iškirsti.

Ledas — pats patikimiau
sias, nuo seno išbandytas 
mūsų kaimiečių šaldytuvas. 
Beveik kiekviename Zarasų, 
Molėtų krašto kaime surasi 
pusrūsius — ledaines, kurio
se patį karščiausią vidurva
sarį ir šviežia mėsa, ir pie
nas, ir žuvis laikoma. Mat, 
rūsio dugne iš pavasario bū
na pridėta ledų. Kovo pabai
goje, balandžio pradžioje vy
rai su rogėmis išvažiuoja į 
ežero vidurį. Pjūklais pri
pjauna melsvai žydrų ledo 
luitų. Juos arba rūsyje su
krauna, arba kur nors papir- 
tėje suguldo. Eglišakiais ap
dengia, pjuvenomis apibars
to. O paskui naudojasi šalčio 
“paslaugomis”.

Žemėje ledo turime nema
žiau kaip vandens. Ledų ka
ralystė — Arktika ir Antark
tida, šaltoji Grenlandija. Čia 
atkeliauja viso pasaulio ledus 
tyrinėjantys mokslininkai- 
glaciologai. Jie ir nustatė: 
Ledas Grelandijoje yra 2 km, 
o Antarktidoje — 4 km 
storio.

Amžinais ledais užklotas 
žemynas visados pilnas neti
kėčiausių paslapčių. Neseniai 
anglų mokslininkai G. Osval
das ir G. Robinas Karališka
jai geografų draugijai Londo
ne pranešė apie savo atradi
mą Antarktidoje. Glaciologai 
po 3-4 kilometrų ledo šarvu 
aptiko ... 17 poledinių eže
rų. Jie siekia nuo 1 iki 15 km 
ilgio. Yra maždaug metro 
gylio.

Leonardas Grudzinskas
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Montreal, Quebec
Iš Aldiečių susirinkimo.

Aldiečių šauktas susiripki- 
mas, įvykęs kovo 24 d., nors 
net 
apt

minutei atsistoti ir pa
rti kuopos du ilgamečius

uvo skaitlingas, bet buvo 
arta eilė reikalų. Išgirsti 

raportai. Atidarydamas susi
rinkimą, pirmininkas J. Ur
banavičius paprašė visus vie
nai 
ger
miriisius narius, tai Elenutę 
Moi kevičienę ir Joną Braknį, 
taipgi ir tuo laiku mirusį, 
nors ir ne narį Jurgį Skrip- 
ką.

hb

fina 
tus,

P) P. Kisielienės protoko- 
>ekė raportai. Fin. sekr. 
Kisielis davė metinius 

i įsų ir narių stovio rapor- 
, pažymėdamas, kad pe-

reitais metais išlaidos viršijo 
pajamas, nes buvo daugiau 
išau <ota “Laisvei” ir kitiems 
reikilams, kad už pereitus 
metis visi nariai apsimokėję 
mokesčius, išskyrus vieną 
narį 
jau
Atlikę tik toliau gyvenantys 
nariai.

ir kad už šiuos metus 
baigia mokestį išrinkti.

Kisielienė smulkmeniš- 
aportavo apie “Laisvės” 
kuris sėkmingai praėjo, 
bemaž visi skaitytojai

kai i 
vajų 
nes 
atsinaujino laikraščio prenu- 
mers tas. Laikraščiui para
mos sukelta virš $1500.

Apkalbėti kuopos pietūs, 
kurie įvyks balandžio 8 d. 
pas gerbiamus J. ir S. Či
činskus. Padiskusuota būsi
mų Kanados rinkimų klausi
mas.

Po 
dar 
Tai i 
praleidę popietę, grįžome į 
namu

mitingo, prie kavutes 
įdomiai pasikalbėta. 

. • draugiškoj nuotaikoj

j.
Liūdna žinia

Drg. S. Cičinskienė gavo 
liūdną žinią iš T. Lietuvos, 
kad ten mirė jos jaunesnė 
sesutė su kuria pirmą kartą 
(ir paskutinį), po išvykimo į 
Kanadą, pasimatė 1978 me
tais, kai buvo nuvažiavusi 
Lietuvon. Drg. S. Cičinskie- 
nei gil užuojauta.

Mirusieji

žmoną, sūnų ir dukrą

igoninėje mirė Erita

sulaukusi vos tik 53 
imžiaus. Paliko vyrą,

Kovo 12 d. staiga savo 
namuose mirė Berthos Bal
sytės vyras — McGee, sulau
kęs v<į>s 53 metų amžiaus. 
Paliko

Kov^> 16 d. Queen Eliza
beth 
Martirįaitis — Šulmistraitė, 
taipgi 
metų 
sesutę gyvenančią Chicagoje 
ir tėvelius 
Šulmistrus.

M. ir 0.

* ♦ ♦
21 d. pergyvenęs 

rštų operaciją, vėliau
Kovo 

kojos p 
po didėlių kančių, St. Luc 
ligoninėje mirė Jurgis Skrip- 

Į AUKŠČIAUSIĄ
EUROPOS VIRŠUKALNĘ

Tik
a įveikti Elbrusą f-

nedaugeliui alpinistų 
pavykst
aukčiau šią Europos viršukal
nę. Pas 
užgesęs 
dujas, tb 
šuolius p; 
štai šeš 
nistai 
pinklių
5642 me _,____ ...

. . . Dar truputis pastan
gų, ir aukščiau nėra kur 
lipti, virš galvos neįprastai 
tamsus vidurdienio dangus, 
o po kojomis ir tolyn — visas 
žemynas. Užmiršę nuovargį 
vyrai glėbesčiuojasi, o pas
kui pasitempę sustingsta 
prieš foioobjektyvą. Paga
liau išsipildė alpinistų R. 
Kulio, V. Lobanovo, A. Miši
nio, A. Leicmano ir E. Aki

aptingai alsuodamas, 
ugnikalnis išskiria

10 priversdamas drą- 
asitraukti iš kelio. O
Trakų rajono alpi- 

lepabūgo Elbruso 
r įveikė svaiginantį 
rų aukštį.

no svajonė. 

ka, sulaukęs 85 metų am
žiaus. Velionis paliko sūnų su 
šeima ir dukrą G. L. Filerie- 
nę; taipgi 5 anūkėlius, mar
čią Shirley ip žentą L. Filerį. 
Velionio žmona — Pranė 
Šumskaitė mirė anksčiau.

Buvo kilęs iš Dusničios 
kaimo, tuo laiku buvusios 
Seinų apskrities. Velionis 
buvo gimęs tą kraštą val
dant Lenkijai, bet būdamas 
didelis Lietuvos patriotas, 
gyventi persikėlė į Lietuvą. 
Ten sukūrė šeimyninį gyve
nimą. 1927 m. atvyko į Wini- 
pegą, vėliau į Montrealį, Ka
nadą, ieškodamas geresnio 
gyvenimo. Neužilgo atsiėmė 
ir savo žmoną.

Velionio laidojimu rūpinosi 
jo vaikai. Išlydint nuo grabo- 
riaus ir kapuose gražius 
prisiminimus apie velionį pa-, 
sakė jo geras draugas Jonas 
Vilkelis. Palaidojus jis šei
mos vardu palydovus pakvie
tė į restoraną pietums.

Visų virš minėtų velionių 
šeimoms ir artimiesiems gili 
užuojauta, o vėlionims amži
na ramybė. 1

Ligoniai
Jau labai senai kojų ligos 

kankinamas Vincas Mika
lauskas, pusę laiko gyvena 
namuose, pusę ligoninėje.

Taip pat ilgai ir sunkiai 
serga P. Niaura. Jį kankina 
dusulys, sunkiai kvėpuoja. 
Dažnai tenka prabūti ligoni
nėje, kvėpuoti deguoniu.

* ♦ i, I
M. Gudienė taipgi sunkiai 

serga, bet ji gydosi namie, 
dukros prižiūrima.

Linksmesnė? naujienos
Rosemontietę S. Petrpnie- 

nė, jos dukra ir žerttas B. H. 
Simonėliai, Petronienės anū
kė Sandra Short su šeima, 
viso 7 asmenys išskrido į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas dalyvauti Petronienės 
anūkėlės vestuvėse. Jiems 
gero vėjo! į

* ♦ ♦
Šiuos žodžius rašant pa

siekė žinia, kad abu P. ir M( 
Barzdeniai ligoninėje. P.

Ekskursija į Lietuvą
Organizuojame lietuvių — 

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

Vietos dar turime, jeigu 
kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J.. Vilkelis, 1016 
Belleville Ave., Laval, Que. 
#7C-2C1. Tel. 661-8697.

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

O prieš tai — sunkus kopi
mas vorele, kai daužosi šir
dis, o dūstantys plaučiai rei
kalauja: “Oro, oro! oro!” At
rodė kad prieš mus sukilo 
visa gamta. Chatiu-Tau pe
rėjoje galingi žaibų botagai 
plakė kalnų kalt eras, į vei
dus, bloškė stiprūs vėjo , gū
siai, kelią į viršūnę pastojo 
tarsi stiklas nugludintas le
das, šalčio žnyplės .

I •

Grožėtis atsivėrusiu vaizdu 
gamta taipogi ilgai neleido, iš 
vakarų pusės pasirodė debe
sėliai, kurie vis didėdami 
nusirito Elbruso šlaitu. Kai 
pasileidome žemyn, dingo 
saulė, “Įbridę” į debesį, ilgai 
ieškojome savo pėdų sniege.

Sunkiai pąsiekta pergalė 
dvigubai maloni. -

Algirdas Subata

Kaip žemdirbio dukra tapo imperatorė ŽIEMA TARYBŲ LIETUVOJE

MORTOS 
SKAVRONSKAITĖS- 
JEKATERINOS 
PIRMOSIOS GIMIMO 
300-OMS METINĖMS I* w #,

Si istorija panaši į pasaką. 
Ją padėjo sukurti įžymusis 
Rusijos valdovas Petras Di
dysis. Savo pažiūromis jis 
gerokai skyrėsi nuo kitų di
dikų. Vaikystėje ir jaunystė
je mėgo žaisti su miesto ir 
kaimo vaikais ir paaugliais, 
suaugęs bendravo su papras
tais žmonėmis, sąžiningai 
dirbantiems tarnams suteik
davo didikų titulus, į Rusijos 
istoriją pateko kaip pažangus 
valstybės ir karo veikėjas.

Iš jaunų dienų jis mokėsi 
ginti tėvynę ir mokė šios 
kilnios pareigos savo vien
mečius draugus. Jo pirmta
kai laikė negarbinga ką nors 
dirbti. Jam nepatiko dykinė
ti. Vis ką nors veikė. Labiau
siai mėgo fizinį cĮarbą. Kokią 
jis turėjo jėgą pasako tai, 
kad rankomis lengvai išties
davo pasagas, nukaldavo ke
letą pūdų sveriančias geleži
nes juostas.

Tėvynės reikalai greitina 
laiką. Ir nepajuto Rusijos 
valdovas kaip atėjo jo 33 
gihrtadienis. Tuo laiku jis 
pamatė moterį, kuri iš karto 
krito į akį. Nebuvo ji aukštos 
kilmės didikė, o Šiaurės karo 
metu Livonijoje paimta ne
laisvė. Iš kvotos paaiškėjo, 
kad ji neturtingų Lietuvos 
valstiečių dukra Morta Skav- 
ronskaitė, gimusi 1684 m. 
balandžio 15 dieną.

Jos tėvas, paprastas arto
jas, Samuilas Skavronskis 
įnirę Lietuvoje. Likus našlė, 
Mortos motina išvyko duo
nos pelnytis į Livoniją, ta
čiau svetimoje šalyje laimės 
nerado. Neįstengdama maža
metės dukrelės pati išlaikyti, 
lęido ją tarnauti pas protes
tantų kunigą Dautą. Mergy
te buvo darbšti, meili, rū
pestinga. Pastoriaus šeimoje 
ją pamatė superintendentas 
(protestantų dvasininkas 
bažnytinės apygardos virši
ninkas) Gliukas. Išgirdęs 
apie ją daug šiltų žodžių ir 
sužinojęs, kad mergytė netu
ri tėvo, 
globon.

Priglaustą Mortelę Gliukai 
labai pamilo ir išauklėjo 
drauge su tikromis dukro
mis; Tais laikais net turtuo- 
diai r eduodavo mergaitėms 
didelio mokslo. Pamokydavo 
jas skaityti, rašyti, siūti, 
namų ruošos ir tuo mergaičių 
mokslas baigdavosi. Tokį ži
nių bagažą gavo ir Morta 
Skavronskaitė.

Gyvenimo ritmą sutrikdė 
prasidėjęs karas. Livoniją 
okupavo švedai. Morta labai 
patiko vienam švedų dragū
nui. Gliukai jai iškėlė šaunias 
vestuves. Bet neilgai jaunieji 
džiaugėsi šeimos laime. Mor
tos vyras buvo išsiųstas į 
frontą ir pas ją negrįžo. Ji 
pasiliko globėjų namuose.

Po kiek laiko miestelį, ku
riame gyveno Morta ir jos 
globėjai, užėmė rusų kariuo
menė. Jos vadai, patyrę, kad 
Skavronskaitė yra švedų ka
rio žmona, paėmė ją nelais
vėn ir išsigabeno į Maskvą. 
Čia ji iŠ pradžių tarnavo pas 
Petro ! Didžiojo feldmaršalą 
grafą B. Šeremetjevą, vėliau 
pas tuo laiku grafą A. Menšt- 
kovą. Aleksandro namuose ir 
išvydo Petras šią reto grožio 
.lietuvaitę, susižavėjo jos mo
teriška figūra, nuoširdumu, 
natūralumu, kuklumu. Pa
prašė atiduoti jam šį deiman
tėlį.

Morta iš prigimties buvo 
linksma ir mokėjo pakelti 
nuotaiką kitiems. Rusijos ca
ras nuoširdžiai ją pamilo už 
puikias savybes. Laimėjimų 
ar nesėkmių atvejais jos žo
dis buvo reikalingas. Petrui 
ji tapo ne vien geriausia 
drauge, bet ir gyvenimo pa

pasiėmė ją savo
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lydove, kiekvieną dieną val
dovui būtina. Net vykdamas 
į karą bei užsienį Petras ją 
veždavosi drauge. Sakė, kad 
be jos negalįs gyventi. 1708 
m. Rusijos carui Morta pado
vanojo dukterį Aną, o sekan
čiais metais — Jelizavetą. 
Abi jos buvo nesantuokinės.

Nusivylęs savo pirmąja 
žmona, Petras nesiskubino 
tuoktis su antrąja. Be to, 
nežinoma buvo Mortos kilmė 
ir moterystės būklė. Rusų 
diduomenė priekaištavo, kad 
Morta kitos religijos. Paga
liau 1712 m. ji perkrikštyta 
pravoslavų tikybon ir pava
dinta Jekaterina. Vasario 19 
d. jos ir Petro santuoka buvo 
patvirtinta cerkvėje.

Jekaterinos meilė Petrui 
Didžiajam paliko ryškius 
pėdsakus rusų tautos ir val
stybės istorijoje. Didysis 
valdovas buvo nepaprastai 
užsispyręs, nemokąs susival
dyti ir be galo žiaurus žmo
gus. Kai ant ko įpykdavo, tai 
išvaikydavo iš namų visus 
artimuosius. Tada niekas ne
drįsdavo prie jo prieiti. Vie
na tiktai Jekaterina savo 
lipšnumu, švelnumu ir meile 
mokėdavo jį nuraminti.

Petras labai vertino savo 
žmoną Jekateriną už jos pui
kų būdą, nuolankumą, ūkiš- 
kumą, mokėjimą prisitaikyti 
prie įvairių aplinkybių. 1724 
m. jis Jekateriną karūnavo ir 
suteikė Jos didenybės carie- 
nės imperatorės titulą. Ta 
proga įsteigė šventosios Je
katerinos ordiną ir vieną 
gvardijos kavalerijos dalinį 
pavadino jos vardu. Įsakė 
Revelyje (dabar Tallinnas) 
pastatyti jai puikius rūmus, 
kurie Kadriorgio parke tebe
stovi iki šipl. Į rūmų sieną 
pats įmūrijo tris plytas. Šiuo 
metu tuose rūmuose Petro 
Didžiojo muziejus.

Caro šeimoje dominavo 
moterys. Vienintelis mažutis 
valdovo anūkas Petras buvo 
vyriškos lyties. 1722 m. Pet
ras Didysis išleido sosto pa
veldėjimo įstatymą. Pagal tą 
įstatymą caras pats galėjo 
parinkti įpėdinį nevaržomas 
dinastijos ryšio, galėjo net 
kartą išrinktąjį pakeisti kitu, 
jeigu tas pasirodytų netinka
mas. Nesant sūnaus, sostą 
galėjo perduoti kitiems as
menims. Tačiau tokio testa
mento jis neparašė.

1725 m. vasario 8 d. Petras 
mirė. Į rūmus susirinko di
duomenė spręsti paveldėji
mą. Didikų grupė iš nekil
mingų, bet Petro Didžiojo 
laikais įtakingų asmenų, pa
siūlė sostą perduoti antrajai 
imperatoriaus žmonai -—Je
katerinai. Šio susirinkimo 
dalyviai, gvardijos karinin
kai, pareiškė, kad jie suskal- 
dysią galvas bajorams (taip 
jie vadino senųjų kunigaikš
čių didžiūnus), jei šie prie
šinsis Jekaterinai. Jų grasi
nimus parėmė tuo metu caro 
rūmų atvykę gvardijos pul
kai. 1725 m. vasario 9 dieną 
lietuvė Morta Skavronskaitė 
tapo Rusijos imperatore ir 
buvo pavadinta Jekaterina 
pirmąja.

Nelengva buvo kukliai mo
teriai valdyti didelę valsty
bę. Jekaterinai padėjo tie 
žmonės, kurie ją iškėlė į tokį 
aukštą postą. 1726 m. vasa
rio mėnesį senatoriaus kuni
gaikščio Dmitrijaus Galicino, 
Petro Didžiojo pasiuntinio, 
vėliau artimo bendražygio, 
Karo kolegijos prezidento 
kunigaikščio Aleksandro 
Menšikovo, Petro Didžiojo 
bendražygio, Užsienio reika
lų kolegijos prezidento grafo 
Gavrilo Golovkino iniciatyva 
buvo sudaryta iš šešių didikų 
Aukščiausioji slaptoji tary
ba. Ji sprendė visus svar
biausius valstybės reikalus: 
norėdama likviduoti Petro 
Didžiojo laikais atsiradusį 
biudžeto deficitą, mažino ša

lies išlaidas, naikino monopo
lius ir privilegijas, reorgani
zavo kai kurias įstaigas, ypač 
vietines, rėmė švietimą, ren
gė naujus įstatymus, nagri
nėjo santykius su užsieniu ir 
1.1.

Nors imperatorė buvo šios 
tarybos pirmininkė, bet, ne- 
pasitariusi su tarybos na
riais, neleido jokių įsakų. 
Tuo metu valstybė valdyta 
kolektyviškai. Naujajai tary
bai buvo pavaldus senatas ir 
sinodas. Ji panaikino genera
linio prokuroro pareigybę t 
Pati vykdė jo funkcijas . . .

Šioje įstaigoje pagrindinį 
vaidmenį vaidino imperato
rės favoritas kunigaikštis A. 
Menšikovas. Norėdamas vi
sam laikui įsitvirtinti val
džioje, ėmė prašyti impera
torės, kad pagal 1722 m. 
Petro Didžiojo išleistą įstaty
mą sosto įpėdiniu skirtų di
dįjį kunigaikštį Petrą Alek- 
sejevičių (Petro Didžiojo 
anūką). Kai taps caru, tai 
apvesdinti su jo dukra Mari
ja Menšikova. Jeigu jis netu
rės vaikų, tai po jo mirties 
sostą perduoti Petro Didžio
jo ir Jekaterinos I dukroms 
Anai ar Jelizavetai.

Jekaterina I įvykdė A. 
MenšikovO norą: parašė tokį 
testamentą. 1727 m. gegužės 
17 d. ji mirė. Pagal velionės 
oficialų dokumentą į sostą 
įžengė dvylikametis impera
torius Petras Aleksejevičius 
ir gavo Petro II vardą. A. 
Menšikovas, kaip jo busima
sis uošvis, parvežė jaunąjį 
valdovą į savo namus ir už jį 
ėmė valdyti šalį, tačiau kiti 
didikai sutrugdė favoritui 
įgyvendinti šią kombinaciją. 
A. Menšikovas buvo apkal
tintas piktnaudžiavimu ir iš 
pradžių ištremtas į savo dva
rą, o vėliau — į Sibirą. Mirė 
1729 m. lapkričio 23 d. Berio- 
žove. Buvo konfiskuoti jo 
turtai (dvarai su 90,000 bau- 
džiaunininkų, šeši miestai ir 
14 milijonų rublių).

Nors lietuvė Morta Ska
vronskaitė, vėliau Jekateri
na I, neilgai buvo Rusijos 
imperatore, bet savo žmoniš
kumu ir gailestingumu nusi
pelnė didelės pagarbos. Pet
ras Didysis buvo geras orga
nizatorius ir žymus to meto 
valstybininkas, suprato isto
rinius šalies uždavinius, 
stengėsi atsilikusiai Rusijai 
įskiepyti Europos kultūrą, 
tačiau turėjo ir daugybę to 
meto bajoriškos visuomenės 
trūkumų, buvo ūmus, žiau
rus. Bausdamas sukilėlius 
šaulius, pats kirto jiems gal
vas, mėgo žiaurias pramo
gas. Dėl menko nieko kartais 
mušdavo žmones savo gar
siąja kuoka.

Jekaterina I buvo žmoniš
ka. Nuoširdumu bei meile 
stengėsi paveikti įniršusį 
valdovą ir įsigijo jo rūmuose 
bei visoje valstybėje puikios 
taikytojos vardą. Vėliau, bū
dama imperatore, paguosda
vo ir užtardavo nuskriaus
tuosius. Už tai žmonės nuo
širdžiai ją mylėjo, matė jos 
asmenyje gailestingą valdo
vę. Ji nusipelnė Šlovės ir 
tuo, kad 1725 m. pabaigoje 
įsteigė Petro Didžiojo svajo
tą Peterburgo Mokslų Aka
demiją.

Petro Didžiojo ir Mortos 
Skavronskaitės - Jekaterinos 
I dukra Jelizayeta Rusijos 
imperatore buvo daugiau 
kaip 20 metų (nuo 1741 iki 
1762). Jos motina Jekaterina 
I stengėsi užtarti vargšus, iš 
kurių pati buvo kilusi. Duktė 
Jeližaveta priešingai daugiau 
rūpinosi diduomene. Rusijos 
bajorams davė naujų privile
gijų. Tačiau ji padarė ir 
vertingų darbų: 1755 m. įs
teigė pirmąjį Rusijos Mask
vos universitetą (dabar 
Maskvos M. Lomonosovo 
universitetas), kelias gimna
zijas, 1757 m. įkūrė Peter-

Vytauto Ylevičiaus nuotrauka 
Literatūra ir menas

Vertėjai praplečia 
pasaulio ribas

Maskvoje neseniai vyko VI 
tarptautinis rusų ir tarybinės li
teratūros vertėjų susitikimas. Sis 
didžiulio masto renginys, orga
nizuotas TSRS rašytojų sąjungos 
sekretoriato, savo užmoju ir da
lyvių skaičiumi turbūt pranoksta 
visus anksčiau buvusius (pirma
sis jvyko 1967 m.): iš 34 užsie-

burgo dailės akademiją (da
bar Leningrado Repino tapy
bos, skulptūros ir architek
tūros institutas), rėmė lite
ratus, rūpinosi, kad imperija 
ekonomiškai stiprėtų.

Iš užsienio politikos pažy
mėtina tai, kad 1742 m. 
sėkmingai baigėsi karas su 
Švedija. Rusija, vykdydama 
susitarimą su Prancūzija, 
Austrija ir Saksonija, akty
viai dalyvavo Septynerių 
metų kare. Kai Frydrichas II 
užpuolė Saksoniją, rusų ar
mija įžengė į Prūsiją. 1757 
m. užėmė Klaipėdą, 1758 m.- 
Karaliaučių, 1759 m. sutriuš
kino prūsus prie Kunersdor- 
fo, o 1760 m. jau šeimininka
vo Prūsijos sostinėje — Ber
lyne. Frydrichas II pateko į 
beviltišką padėtį. Prūsiją iš
gelbėjo tik Jelizavetos mir
tis. 1762 m. įžengęs į Rusijos 
sostą Petras III susidėjo su 
Prūsija ir jai grąžino užka
riautas žemes.

Jis buvo Petro Didžiojo ir 
Jekaterinos I dukters Anos 
ir Sleswigo Holschtein herco
go Karolio Frydricho sūnus. 
Po ankstyvos motinos mir
ties (mirė 20 metų), PetFks 
gyveno Prūsijoje ir buvo 
auklėjamas vokiečių. Tapęs 
Rusijošlmperatoriumi, gynė 
Pru^ijosJrTiolschetemo gra
fystės reikalus.

Tokios jo politikos negalėjo 
pakęsti tikrieji rusai. Kaip 
nevykėlį, nutarė jį versti nuo 
sosto. 1762 m. liepos 10 d. 
iniciatoriai atvežė jo žmoną 
Jekateriną iš užmiesčio į 
Peterburgą ir paskelbė Rusi
jos imperatore. Gvardijos 
pulkai tuojau perėjo į jos 
pusę. Petras III bandė pa
bėgti, bet buvo sulaikytas ir 
kitą dieną Aleksejaus Orlovo 
priverstas raštu atsisakyti 
sosto. Tapusi Rusijos impe
ratore, jo žmona buvo pava
dinta Jekaterina II. Liepos 
18 d. Petrą III nužudė jį 
saugojęs minėtas Aleksejus 
Orlovas. Rusiją pradėjo val
dyti tikra vokietė.

Vandalinas Junevičius
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nio šalių susirinko daugiau nei 
šimtas žmonių, kurių tikslas, kaip 
taikliai pasakė Tarptautinės ver
tėjų federacijos (FIT) prezidentė 
A. Lilova, — praplėsti pasaulio 
ribas.

Forumo pavadinimas — 
devizas: „Meninio vertimo
humanizmas. Vertimas — tarpu
savio tautu supratimo priemonė, 
svarbus veiksnys kovoje prieš 
karo grėsmę“.

Štai kodėl daugelio kalbėtojų 
lūpose skambėjo susirūpinimas 
Vakarų pasaulyje vyraujančia 
branduolinio košmaro atmosfe
ra. „Kiekvieno žmogaus pareiga 
sutelkti visas jėgas, kad būtų že
mėje ramu, kad mūsų vaikų atei
tis būtų užtikrinta. Tai mūsų pa
grindinis uždavinys", — pasakė, 
pradėdamas šj susitikimą, „Inos- 
trannaja literatūra" žurnalo vy
riausiasis redaktorius N. Fedo- 
renka. Šio kalbėtojo mintis pra
tęsė „Družba narodov" vyriau
siasis redaktorius S. Baruzdinas: 
„Vertėjai — mūsų dienų taikos 
ambasadoriai, jvairiašakių kul
tūros tradicijų tęsėjai, kurie da
bar prie apskritojo stalo aptars 
opiausias mūsų literatūros prob
lemas ir politinius {vykius". V. 
Ozerovas supažindino klausy
tojus su svarbiausiomis tarybinių 
rašytojų prozos kūrinių temomis, 
{domiausiomis tikrovės forma
vimo kryptimis. Buvo apžvelgti 
žurnalo „Junost" poezijos Ir ki
tų literatūros žanrų reikšmin
gesni (ypač premijuoti) pasku
tiniųjų metų kūriniai. Tarp dau
gelio {vairių grožinės literatū
ros autorių, buvo paminėti ir lie
tuvių rašytojai — J. Baltušis, 
M. Sluckis, Just. Marcinkevičius, 
E. Mieželaitis, savo lietuviškąja 
tema paįvairinantys ir pagyvi
nantys visą tarybinę literatūrą.

Posėdžiai prie apskritojo stalo 
truko tris dienas. S. Baruzdinas 
(TSRS), V. Božilovas (Bulgari
ja, D. Devis (Anglija) pabrėžė, 
kad vertėjai, nors ir skirtingų 
kalbų, papročių, turi ir bendrų 
bruožų: visąlaik yra svarbių {vy
kių sūkuryje; nuolat priversti 
domėtis ne tik literatūrinės kal
bos, bet ir viso kultūrinio gyve
nimo naujovėmis. Vokietijos De
mokratinės Respublikos atstovė 
L. Remanė kalbėjo apie vaikų 
literatūrą, būdingesnius jos ver
timo ypatumus, leidybos reika
lus. Vienas iš didelės italų vertė
jų delegacijos narių — Milano 
universiteto Rusų kalbos ir lite
ratūros instituto direktorius, Ita
lijos rusistų asociacijos prezi
dentas E. Bacarelis palietė ver
timų iš rusų j Halų kalbq savi
tumus, jų reikšmę Halų kultūrai. 
Tarybinis poetas ir vertėjas prof. 
L. Ozerovas nagrinėjo rusų po
ezijos vertimus { kitas kalbas. 
Baltarusių literatūros tyrinėtojas 
doc. V. Ragoiša per savo gimto
sios literatūros prizmę plačiau 
pažvelgė { kaimyninių respublikų 
originaliąją bei verstinę litera
tūrą.

Susitikime dalyvavo TSRS, VDR, 
Italijos, Lenkijos, Rumunijos, VFR, 
Japonijos, Austrijos, Vietnamo 
DR, Ispanijos, • Suomijos, Kana
dos ir daugelio kitų šalių vertė
jai.

KAZYS
AMBRASAS-SASHAVJ
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Susituokti ir poroje pagy

venti 67 metus, tai didokas 
krūvis metų, ir., per tuos 
ilgus metus poroje x visko 
įvyksta. Kartais už kokius 
niekus reikia pasiginčyti, ar
ba net pasibarti. Tai natūra
lu. Nė vienas asmuo nuo to 
nėra laisvas. Aukšto mokslo 
diplomatas nepakeičia žmo
gaus prigimto karakterio. Aš 
prisimenu, kai mano velionė 
žmona sakydavo: — “Ką 
norėtai išvirt valgyti?” Arba 
kur nors išeinant iš namų 

* patardavo, eidamas “jeigu 
pamatai, kur stovint kelis 
vyrus, tai tu pasuk į kitą 
gatvės šoną”. Arba, “šian
dien lauke šalta, šiurpus 
žiaurys pučia, apsirišk ant 
kaklo šaliką. Įvyksta staigi 
pakaita”.

Vieną vėlyvą vakarą žmo
na,sėdėdama ant sofos, mane 
šaukia, — “Juozuk, eik pas 
manė, atsisėsk, aš noriu į 
tave pažiūrėti ir pasišnekė
ti” ... kr aš atsisėdau šalia 
žmonos. — Jinai paėmė ma
no ranką, prispaudė prie 
krūtinės, ir ašarodama sako: 
“Juozuk, dėkui tau, už gerą 
priežiūrą, už kurią gal aš jau 
negalėsiu tau atsimokėti . J. 
Aš blogai jaučiuosi ... 4gal 
man jau reikės keliauti į 
amžinastį” ... Ir jinai ra
miai atsilošė ant sofos. Už 
poros minučių jos ranka at- 
šąlo, kaip ledas! Aš labai 
persigandau. Atsipeikėjęs 
pašaukiau savo dukrą, kuri 
gyvena tolokai už miesto. 
Atvyksta duktė, ir jinai su
drimba ant mamos lavono! 
Kažin kas pašaukia policiją į 
namus. Atvyko du policinin
kai; vyras ir jauna policninkė 
moteris. — Abu simpatingi. 
Moteris policninkė paėmė 
mano ranką, ir ramindama 
kelis kartus nubraukė nuo 
mano akių ašaras . . .

Pašauktas laidotuvių di
rektorius C. Ramanauskas, 
(Roman). Išsivežė žmonos la
voną. Už dienos, pas mane 
atvažiuoja laidotuvių direk
torė Ramanauskienė, ir sa
ko: jeigu nori pigiau nusi
pirkti karstą, tai važiuok su 
manim, į grabų fabriką, tai 
galėsi pasirinkt kokį norėsi, 
ir daug pigiau, negu kiti 
graboriai atlupa”. Nuvažia
vom. Tai didelis dviejų aukš
tų pastatas. Žemutiniam 
kambary sustatyta apie 20 
rūšių grabų, ir ant kiekvieno 
prisegta korta, su parašu ir 
kainomis. Grabų kainos, nuo 
septynių šimtų dolerių iki 
dviejų tūkstančių. Pigiausias 
karstas, $740, kiti iki $2,000. 
Vieną nupirkom. Už trejeto 

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

j Margaret .
Cowl-Kavaliauskaite

mirė 1974 m. kovo 20 d.
. Prisiminimui mūsų sesutės, kuri gyva būdama 
tiek daug rūpinosi mūsų šeimos būkle.

HELEN KUDIRKA ir šeima
Linden, N. J. r

dienų laidotuvės. Aš patariu 
laidotuvių direktorei vežti 
žmonos palaikus tiesiog į 
gražias Oakland kapines, kur 
jau turėjau nuo seniai nupir
kęs sklypą žemės. Bet duktė 
užprotestavo. Sako, “Papa, 
jeigu mes laisvai mamą lai
dosim, tai fanatikai kaimynai 
mums akis išbadys”. Kągi 
darysiu^ pasidaviau. Sakau, 
“tu tvarkyk, kaip geriausiai 
išmanai”. . . . Nuvežė į šv. 
Andriaus bažnyčią, ten kuni- 
gas Sakalauskas pasimeldžia, 
pašventina karstą ir palydi į 
kapines. Kapinėse taip pat 
pasimeldžia^ pašventina duo
bę ir už visą savo darbą 
paima $90. Už keleto dienų 
gaunu laidotuvių direktorės 
Ramanauskienės sąskaitą — 
$2,100. Sąskaita surašyta 
smulkmeniškai. Paminėsiu 
tik kelis: už lavono išvežimą 
iš namų $10’,. už lavono nū- 
prausimą $5, už plaukų sušu
kavimą' $5, už iškasimą duo
bės kapinėse $400. Žmona 
turėjo apdraudos tik $1,200. 
Taigi, man iš savo kišenės 
reikėjo sumokėti $1000. Tai 
matote, mieli skaitytojai, 
kad šiais laikais, Amerikoje 
darbininkui žmogui mirti per 
brangiai kainuoja! Tadgi, 
kiek išgalėdami, laikykimės^ 
gyvenkim ir nemirkim . . .

J. Kazlauskas

LDS 1 kp. nariams
LDS 1 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, balandžio- 
April 8 d., 1:30 v. p. Laisvės 
salėje. Visi nariai prašomi 
jame dalyvauti. Kviečiami ir 
svečiai. Valdyba

Buenos Aires. — Argenti
nos prez. Raul Alfonsin savo 
kalboje, pasakytoje per TV 
ryšium su antrosiomis Falk- 
land-Malvinų salų karo meti
nėmis, kvietė D. Britaniją 
pradėti pasitarimus dėl ar
chipelago ateities.

ULTRAGARSAS 
TARNAUJA 
ŽMOGUI

Lenkijos mokslų akademi
jos „Sanopak" įmonėj išradė
jai sukūrė specialų ultragarsi
nį detektorių, kuriuo galima 
girdėti būsimojo naujagimio 
pulsą. Prietaisu gajlma pradėti 
tirti moteris, kurių nėštumas 
prasidėjo prieš dvylika dienų.

NAUDINGA FLORA

Meksikos nacionalinio miš- 
kų tyrimo instituto specialis
tai mano, kad daug žolinių, 
krūminių ir ypač kaktusinių 
augalų gali panaudoti maisto 
ir farmakologijos pramonė. 
Dabar tiriama daugiau kaip 
tūkstantis Meksikos floros rū
šių.

IB

Vasario 13 d. mirė ilgame
tis lietuvių pažangiųjų orga
nizacijų veikėjas Mykolas 
Stakovas-Staškevičius, išgy
venęs 94-erius metus. Buvo 
gimęs 1890 m. Valenčių kai
me, Punsko valsčiuj, Šeinių 
apškr. (dabar Lenkijos sri
tis).

. Mykolo broliai ir seserys 
gyvena Tarybų Lietuvoje. 
M.\Staškevičius į JAV atvy
ko/1913 m., apsigyveno 
Kingston, Pa. Pora metų 
dirbo anglių kasyklose. 
Kinstone gyvendamas pradė
jo skaityti “Laisvę”. Tais 
metais toj apylinkėje nebuvo 
pažangiųjų organizacijų, nei 
jokio veikimo. 1915 m. persi
kėlė gyventi į Newark, N, J. 
Darbą ;gavo mašinų išdirbys- 
tėje, ir ten ilgai dirbo. 
Newarke gyvendamas įstojo 
į LSS Į1 kuopą ir “Sietyno” 
chorą, -susipažino su pažan
giais organizacijų veikėjais, 
broliais Žolynais, Staneliais, 
Bečiais, Duobiniais ir dauge
liu kitųr~\

1917 m. Staskevičius persi
kėle į Broc&lyn, N. Y. Čia 
tais laikais buvo didelis pa
žangiųjų veikimas ir buvo 
prasilavinusių draugų: J. Šu
kys, J. Šaltis, J. Perkūnas, 
A. J. Bekampis, “Laisvės” 
redaktoriai L. Prūseika, V. 
Paukštys. Jau buvo suorga
nizuotos LDLD ir 19 kuopos 
ir kitos to laiko organizaci
jos.

1919 — 20 m., kai vyko 
Socialistų Partijos skilimas, 
Staškevičius stovėjo su kai
riuoju sparnu, su komunis
tais, to nusistatymo laikėsi 
iki pat mirties.

Gyvendamas Brooklyne M. 
Stakovas LDS ir kitose orga
nizacijose buvo renkamas 
sekretorium ir kitoms parei
goms, taip pat ir laikraščių 
korespondentu.

Teko surasti LDS 1-osios

Silpnai išvystytų valstybių, 
ypač neseniai buvusių kolo
nijų, ekonomika yra labai at
silikusi. 1983 metais bendra
sis nacionalinis produktas 
vienam planetos žmogui su
darė vidutiniškai 2754 dole
rius, o Rylų Afrikoje — 305 
dolerius. Pietų Azijoje — tik 
251 dolerį. Antra vertus, pa
skolos bei palūkanos parei
kalauja nuo penktadalio iki 
pusės, o kartais netgi visų 
įplaukų, kurias šios šalys 
gauna iš eksporto, o tai labai 
apsunkina finansinę padėtį. 
Kapitalistinės valstybės pas
kolas sieja su savo politi
niais, kariniais ir ekonomi
niais interesais.

Per trisdešimtmetį (1950— 
1980 metus) JAV ir Didžio
sios Britanijos skola nomina
liai padidėjo daugiau kaip 4 
kartus ir pasiekė atitinkamai 
914 niil i jardų dolerių ir 95 
milijardus svarų sterlingų, 
VFR ir Prancūzijos — 15—16 
kartų (230 milijardų markių 
ir 462 milijardus frankų), o 
Japonijos valstybės skola per 
1950--1979 metus padidėjo 
daugiau kaip 70 kartų (be
veik 43 trilijonai jenų). JAV 

kuopos 1960 m. protokolų 
knygą. Joje M. Stąkovas 
pasirašo Protokolų sekreto
rium.

Susirinkimas 1960 m. lap
kričio 11 d. Kultūrinio centro 
patalpose. Susirinkimą atida
rė kuopos organizatorius V. 
Bunkus. Buvo daug kalbėta 
kaip, kur ir ką būtų galima 
surengti kuopos naudai. 
Ypatingai buvo manoma su
rengti filmų iš Tarybų Lietu
vos parodymą. Taipgi buvo 
kalbėta, kas link bendro 
LLD kuopų parengimo De
mokratinių teisių gyvenimo 
naudai. LLD kuopų bendrą 
pasitarimą svetimšaliams ap
ginti reikalą, kuris įvyks 
spalio 27 d., išrinkti 3 atsto
vai: V. Bunkus, Ch. Aleksy
nas, P. Venta.

Taipgi Dienraščio “Lais
vės” 50 metų sukakties pro
ga nutarta paaukot $50.00 
pradžiai vajaus.

Sekretorius M. Stakovas.
Kai gyvavo Lietuvių Kon

gresas, buvo išrinktas vieti
nio komiteto pirmininku. 
Kartų su socialistais ruošė 
prakalbas Lietuvoj klausi
mų. Reikalavo Lietuvai lais
vės, kad būtų pašalinta fašis
tinė tautininkų diktatūra, 
kad Lenkija išsikraustytų iš 
Lietuvos sostinės Vilniaus.

M. Stakovas-Staškevičius 
kurį laiką veikė LMS, daina
vo “Aido” chore, vaidino 
mėgėjų spektakliuose, buvo 
“Laisvės” bendrovės, direkci
jos narys, ir kurį laiką sekre
toriavo.

Darbavose N. Y. valstijoje 
gyvavusiojoj Darbininkų 
partijoje.

Amerikoje gyvenantys pa
žangieji lietuviai netekome 
nuoširdaus darbo žmonių 
veikėjo. Išreiškiame širdingą 
užuojautą artimiesiems ir li
kusiems draugams.

P. Sausis

Kapitalistinių valstybių skolos
federalinė skold 1982 metų 
pabaigoje sudarė 1147 mili
jardus dolerių ir kone dvigu
bai viršijo 1982/1983 finansi
nių metų federalinio biudže
to pajamas. Turtingiausios 
kapitalistinės valstybės — 
JAV — vien federalihė sko
la, be vietinės valdžios sko
los, daugiau kaip pusantro 
karto viršija besivystančių 
šalių užsienio skolų bendrą
ją sumą.

Kapitalistinių valstybių 
skolos susijusios su biudžetų 
išlaidų, ypač militarizmo iš
laidų, didinimu.

Paprastųjų pajamų, kurias 
kapitalistinės valstybės gau
na iš mokesčių, nebeužtenka 
išlaidoms padengti. Didinti 
vis daugiau ir taip jau sun
kią darbo žmonių mokesčių 
naštą sudėtinga socialiniu ir 
politiniu požiūriu, o didinti 
monopolijų mokesčius ven
giama. Todėl kapitalistinių 
valstybių biudžetų išlaidos 
nuolat viršija pajamas.

Biudžetų deficitui padeng
ti naudojamos valstybinės 
paskolos. Jos pritraukia lais
va skolinamą! 
duoda palūkan

kapitalą ir 
ų, o paskolų

Mirė nuoširdus 
laisvietis
J. Dainius

, Netrumpai gyvenęs Juozas 
Dainius, buvo giliai suleidęs 
šaknis į “Laisvės” spaustuvę. 
Sulaukęs senatvės paskuti
nius kelis metus J. Dainius 
buvo išsikėlęs į Palm Beach, 
Floridą, apsigyventi ir ten 
praleisti senatvę.

Juozas Dainius gimė 1890 
metais. Neteko sužinoti iš 
kur Lietuvoje kilęs ir kada 
atvyko į JAV. 1941 m. pra
dėjęs dirbti “Laisvės” spaus
tuvėje mokiniu, susipažinau 
su kvalifikuotu spaustuvinin
kų, kuo Juozas Dainius jau 
buvo.

Tais laikais ir per antrąjį 
pasaulinį karą ir po karo 
“Laisvės” spaustuvėje buvo 
didelis darbymetis .“Laisvės” 
laikraštis išeidavo kasdien. 
Joje buvo spausdinamos ir 
Amerikoje gyvenančių pro
gresyvių lietuvių rašytojų 
knygos, brošiūros, “Šviesos” 
žurnalas ir mažesni spaudos 
darbai. Visus tuos darbus 
atlikdavo Juozas Dainius. Jis 
daug triūso įdėdavo, kad jo 
spausdintas darbas būtų ge
rai ir gražiai atliktas.

J. Dainius taip pat nesigai
lėjo įdėti jėgų mokydamas 
ateičiai kitus, — kad ir jie 
gerai mokėtų ir suprastų 
valdyti “Laisvės” laikraščio 
spausdinimą: “Gūss”,N. Pa
kalniškį, E. Židžiūną, J. La
zauską, J. Grybą, W. M. 
Malin, M. Grigą ir P. Ventą.

Susiklosčius ekonominėms 
sąlygoms, kurį laiką buvo 
pasitraukęs iš “Laisvės” ir 
dirbo komercinėse spaustu
vėse, priklausė spaustuvių 
darbininkų profsąjungai, bet 
niekad nenutraukė ryšių su 
“Laisve”. Reikalui esant atei
davo padėti ir atlikdavo 
spaudos svarbius darbus.

Juozas Dainius priklausė 
Lietuvių Literatūros Draugi
jai ir buvo ilgametis LDS 
narys.

Juozas Dainius išėjęs į 
užsitarnautą pensiją apsigy
veno Three Bridges, N. J., 
tolokai nuo “Laisvės” namo. 
Atvažiuoti į “Laisvę” užim
davo 2 valandas, bet nežiū
rinti ilgos kelionės Juozas 
atvažiuodavo ir atlikdavo 
reikalingus spaudos darbus.

Vieną lietingą dieną, iš 
namų savo automobilių va
žiavo į autobusu stotį, — ir 
susidūrė su kita važiavusia 
mašina! Automobilis sudauš 
žytas ir J. Dainius sunkiai 
sužeistas!

Nuo to laiko nebegalėjo 
atvykti “Laisvei” pagelbėti.

Visą savo ilgą išgyventą 
amžių Juozas Dainius pagal 
išgalę pinįgiškai remdavo 
“Laisvę” ir Amerikos darbi
ninkų spaudą, pasirašyda
mas slapyvardžiu Jerdan.

P. V.

išlaidos padengiamos iš mo- 
kesčių įplaukų, kurių sun
kiausia našta tenka darbo 
žmonėms. Valstybės kredito
riai yra bankai, tarp jų ir 
taupomieji bankai, privačios 
korporacijos, draudimo kom
panijos, privatūs asmenys. 
Gali į būti panaudojamos ir 
laisvos valstybinių įstaigų lė
šos bei vadinamieji patikė
tieji fondai (pavyzdžiui. Ja
ponijoje finansų ministerijos 
fondas).

Valstybės paskolomis pri
traukiamos ir užsienio lėšos.

Valstybė, siekdama uždels
ti paskolų išmokėjimą, išlei
džia obligacijas, iždo vekse
lius, iždo bonus bei sertifi
katus. Kapitalistinių valsty
bių skolas sunkina dar ir tai, 
kad ------ **«--*- -
bės 
rijos 
minai trumpėja ir įsivyrauja 
t rumpalaikės 
laikės paskolos, 
lybės 
įtaką 
kreti i

dėl sumažėjusio valsty- 
creditingumo bei inrlia- 
vidutiniai paskolų ter-

bei vidutima- 
Kartu vals- 

paskolos turi nemaža 
kapitalistinės vaisi y bes . 
o politikai.

Alfon;as ŽILĖNAS 
Ekonomikos mokslų daktaras

“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

EKSKURSIJA | LIETUVĄ 8 
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia Įį 

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

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

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

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

A.
ILGAAMŽIŲ 
RAJONAS

Daugiausia Kinijos Ilgaam
žių gyvena Sinczianlo^— Uigu- 
rų autonominiame rajone. Iš 
13 milijonų šiame rajone gy
venančių žmonių 365 (536 
vyrai ir 329 moterys) turi 100 
ir daugiau metų. Laikraštis 
,,Caina deili" pažymi, kad 
ilgaamžiai valgo įprastą mais
tą: ryžius, jautieną, avieną, 
arklieną. Daugiausia geria ar
batą su pienu.

BRIEFS
Cold-water ocean fish — 

like salmon, cod, mackerel, 
herring and sardines — con
tain an oily substance that 
dramatically cuts the risk of 
heart attacks and strokes, 
medical researchers claim.* * *

Gun-toting gangs of drug 
dealers are growing hund
reds of millions of dollars 
worth of marijuana in fede
ral forests and parks — and 
threatening the lives of peo
ple who stumble upon their 
illegal plantations.

* * *
They say that military 

dangers today are infinitely 
greater than in the time of 
Truman and Nixon.

Economic, military and po
litical forces have changed 
greatly all over the world. 
\ Reagan pretends that 
Nothing really has changed, 
and all the benefits of de
tente — mutual toleration of 
Capitalism and Socialism — 
never really happened.

Objectively, as sober ob
servers and leaders in the 
major nations and develop
ing countries see, far from 
being overwhelmingly pow
erful the United States dis
plays such fatal weaknesses 
that its claims must be re
garded with sharp skepti
cism.

* * *
Gloria S. Cahill, from 

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

“So now globe-trotting 
Mayor Koch is an adviser to 
world leaders on foreign af
fairs. I am referring to his 
idiotic statement to the ef
fect that Germany is under

Aldana and John Katinas with their relatives in Lithuania 
in 1982.

KODĖL ŽŪSTA 
AUGALAI!

Yra žinoma, kad kariais ri
dikai, kopūstai ir pomidorai 
blogai auga šiltnamiuose. Ko
dėl/ Anglijos mokslininkai, 
tvirtina Anglijos žu/nalas „Niu 
sajentist", mano, kad augalai 
žūsta. .. dėl plastmases, iš 
kurios statomi šiltnamiai. Plast
masė, specialistų nuomone, 
išskiria kažkokį chemikalą, ku
ris nutraukia kai kurių auga
lų fotosintezę.

some so-called “moral obliga
tion” not to sell arms to 
Saudi Arabia because those 
arms might be used against 
the Jews. This remark is 
about as ludicrous as the 
man who made it. Germany 
can sell arms to any country 
it pleases. They are obliga
ted to no one but them
selves.”

♦ ♦ ♦
It was very nice of Aldana 

and John Katinas to cele
brate their 41 wedding anni
versary with Aido Chorus.

There were very special 
liquid refreshments with a 
nice dinner and a friendly 
atmosphere.

New York Aido Chorus 
has that togetherness which 
is hard to find — it’s like a 
family.

Adele Lupshevitz always 
brings her apple-nut cake 
which is very much apprecia
ted by everyone, and Nellie 
Venta always makes some
thing that’s “good for you.” 
This time it was “košelėna” 
and potato salad. Thanks! 
Also thanks to everyone else 
who contributed for the ta
ble, and helped with serving 
and cleaning up.

New York Aido Chorus is 
preparing for its Spring con
cert. We are learning new 
songs and going over the 
old-ones which are very 
beautiful Lithuanian songs.

Concert will be on Sunday, 
May 20th. Another bright 
day will be added to your life 
if you will be there.

Spring is here— 
Flowers and light 
To have you with us 
would make it just right.

Use




