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KRISLAI
Ir vėl vieni žodžiai, 

i o kiti darbai 
“Terorizmas be pateisinimo, 

be gėdos”
Dar kartą apie “vaduotojų” 

meilę Lietuvai
Kauniečių — 

jau 400 tūkstančių
IEVA MIZARIENĖ

Prezidentas Ronald Rea
gan pasakė kalbą, skirtą che
miniam ginklui. Apie šį žu
dymo būdą paskutiniu metu 
kalbama daug, ypač kai šne
ka eina apie vis nesibaigiantį 
Iran-Iraq karą. Kalbėti apie 
tai tapo net madinga, todėl ir 
prezidentas apie jį prašneko. 
Reagan pasakė, kad reikia 
uždrausti tokį ginklą ir kartu 
kalbėjo, kad būtina . . . kuo 
daugiau jo prisigaminti. Esą 
taip reikia pasivyti Tarybų 
Sąjungą.

Bet jeigu Washingtonas 
nori iš tikrųjų šioje srityje 
nusiginkluoti ir nuginkluoti 
kitus, tai reikėtų žengti jau 
išmintu keliu — pripažinti ir 
laikytis dar 1925 metų Gene- 
vos protokolo. O vaikantis 
mados ar rinkiminių interesų 
paleistų žodžių kita pusė 
tikrai nesupras.

Jungtinėse Tautose buvo 
svarstomi? Nicaragua skun
das dėl jos uostų užminavi- 
mo. Ant minų susprogo net 
šešių valstybių laivai, jų tar-' 
pe būta ir iš Vakarų pasau
lio.

Todėl, kai Security Council 
balsavo dėl šito nusikaltimo, 
kurį padėjo parengti C.I.A. 
ar Amerikos kariuomenė, nė 
viena Amerikos draugė — 
net iš Vakarų pasaulio — 
nestojo ginti Washingtono. 
Amerikos valdžia, žodžiais 
smerkdama tarptautinį tero
rizmą, pati rodo blogą pavyz
dį — o jeigu LR.A. teroristai 
padės minas anglų uostuose, 
jeigu visame pasaulyje ims 
žūti laivai su keleiviais ar 
būtinomis prekėmis? Wa- 
shingtono žodžiai vėl skiriasi 
nuo darbų. Neatsitiktinai net 
The New York Times kolum- 
nistas Anthony Lewis balan
džio 9 dieną rašė: Adminis
tration engages in interna
tional terrorism, without 
apology, without shame.

□
Baigiame surinkti “Lais

vės” grupę važiuoti į Lietu
vą. Tie žmonės turės progą 
pirmą kartą arba vėl pama
tyti širdžiai mielą kraštą, 
susitikti su giminėmis, kai- 
kas pamatys ir gimtas vie
tas. Iš tokios kelionės visi 
grįžta pavargę, artimųjų 
pervaišinti, bet vis dėlto 
laimingi.

Bet yra ir kitokių žmonių, 
kurie ligi šiol nori iš kažko 
“vaduoti Lietuvą’*. Tokie bijo 
nuvažiuoti ir pasižiūrėti, 
koks ten iš tikrųjų gyveni
mas, kaip turtingai ten gyve
na žmonės. Jiems viskas — 
net susitikimai su giminė
mis — tai “komunistų propa
ganda”. Ko jie bijo? Gal 
nusikaltimų, kuriuos kada 
nors padarę Lietuvoje? Ar 
bijo išbarstyti per tiek metų 
į galvą įsikaltas kvailas min
tis?

Aišku tik viena — tokie 
Lietuvos nemyli.

' □
Visi, kas grįžta iš kelionės 

gimtinėn, labai giria Lietu
vos miestus. Lietuvos vai-

Ieškos kelių 
nušalinti Pinochet

Santiago. — Tautinė dar
bininkų komanda, siekiant 
nušalinti diktatorių Pino
chet, kreipėsi į Čilės katalikų 
bažnyčios galvą arkivyskupą 
Juan Francisco Fresno suda
ryti specialią komisiją. Jos 
uždavinys būtų studijuoti 
būdus, kaip sugrąžinti demo
kratiją. ’

Į komisiją įeitų vadovau
jantys asmens iš įvairių vi
suomenės atstovų. Į komisiją 
nenumatoma įjungti profesi
nių sąjungų, nes esama įsiti
kinimo, kad jos ir taip yra 
pakankamai stiprios suorga
nizuoti mases, kaip tai paaiš
kėjo per pastaruoju metu bu
vusias demonstracijas.

Grenados 
revoliucijos 
penktosios metinės

Toronto, Ont., Kanada. — 
Ryšium su artėjančiomis 
Grenados revoliucijos penk
tosiomis metinėmis čia kal
bėjo Don Rojas, buvęs prem
jero Maurice Bishop sekreto
rius. Jis kaltino, kad kairieji 
elementai sugriovė revoliuci
ją ir savo išsišokimais sudarė 
pretekstą prez. Reaganui pa
siųsti. JAV kariuomenę Gre
nadai okupuoti. Jis šaipėsi iš 
vadinamo demokratijos “at
statymo”, tardamas, kad da
bar įsakymus salos žmonėms i 
davinėja JAV ambasadorius 
per gen. gubernatorių 
Scoon.

Jis taip pat tvirtino, kad 
JAV kariuomenės daliniai te
belaiko užėmę geriausius 
viešbučius ir gyvenamuosius 
namus. Salai padaryta $150 
milijonų nuostolių, bet ji iš 
Amerikos tegavusi saldainių 
ir futbolo kamuolių. Nedar
bas saloje iš 12 proc.. per 
keturius mėnesius padidėjęs 
iki 33 proc. Laužomos žmo
gaus teisės, klesti prostituci
ja ir narkotikai.

Varšuva. — Lenkijos par
lamentas priėmė įstatymą, 
leidžiantį katalikų bažnyčios 
organizuojamai fundacijai 
penkerių metų laikotarpiui 
suorganizuoti lenkų ūkinin
kams $2 bilijonus paramos iš 
Vakarų.

Washington. — Prez. Rea- 
gano administracija kreipėsi 
į prancūzus, prašydama susi
laikyti nuo pažado padėti 
Nikaragvai išrankioti minas 
iš uosto, kur jas padėjo JAV 
ČIA remiami ir paruošti spe
cialistai.

džiai dėl vis dar esančio butų 
trūkumo nėra lengva kartu 
statyti gyvenamus namus ir 
atgražinti senųjų miestų 
centrus, kurie garsėja net 
Europoje, kaip vieni seniau
sių ir įdomiausių.

Sako, kad dabar užsienio 
jūrininkai žavisi Klaipėdos 
atstatytu senuoju centru, 
daug pinigų paskirta atkurti 
Kėdainių senamiesčiui, kaip 
atrodo Vilnius ir Kaunas 
mato visi Lietuvos svečiai.

Kaip gražu vasarą praeiti 
Kauno Laisvės alėja — visur 
gražios spalvos, pilnos par
duotuvių vitrinos, medžių 
pavėsis, vandens fontanai. 
Kaune gyventojų skaičius 
jau persirito per 400 tūks
tančių.

Indira Gandhi pasveikino 
kosmonautus

Kosmonautai orbitinėje Saliut-7 stotyje. Iš k. d.: V. 
Solovjov, O. Atkov, R. Sharma, G. Strekalov, J. Malyšev 
ir L. Kizim.

Maskva. — Pereitą savaitę 
Indijos premjerė Indira Gan
dhi ir orbitoje esantys kos
monautai pasikeitė sveikini
mais. Indira pasveikino ry
šium su laimingu Sojuz T-ll 
susijungimu su orbitine sto
timi Saliut-7, kurioje jau nuo 
seniau darbuojasi Leonid Ki
zim. Vladimir Solovjov ir 
Oleg jltkov.

Dabar prie jų prisijungė 
dar trys kosmonautai, kurių 
tarpe yra ir pirmasis indas, 
35 m. amžiaus Rakesh Shar
ma. Kiti du tarybiniai vy
rai — tai 42 m. amžiaus Jurij 
Malyšev ir 43 m. amžiaus 
Gennady Strekalov.

Premjerė, kalbėdama į vi
sus kosmonautus, pabrėžė 
šios bendros misijos istorinę 
reikšmę ir dėkojo Tarybų 
Sąjungos vyriausybei už su
darytą progą joje dalyvauti 
Indijos kosmonautui.

Kosmonautai atsakė, kad 
jie per savo septynių dienų 
misiją bandys atlikti visus 
jiems pavestus uždavinius.

Indijos ir Tarybų Sąjungos 
bendradarbiavimas erdvės 
tyrimuose oficialiai prasidėjo 
1972 m., kada buvo pasirašy
ta sutartis. Iš viso šis Sojuz 
T-ll erdvėlaivio skrydis yra 
55-asis. Prieš tai vienuoliko
je skridimų su tarybiniais 
fosmonautais dalyvavo įvai- 
ių tautų atstovų: JAV, 

Prancūzijos, Lenkijos, Ru
munijos, Bulgarijos, Demo
kratinės Vokietijos, Cekoslo- įdėtas į moters gimdą.

priimtų konstitucijos papildymą šalies prezidentui rinkti tiesioginiais rinkimais. Karinė 
valdžia spiriasi, kad prezidentą rinktų @86 asmenų elektorių kolegija. Parlamentas 
savo sprendimą padarys balandžio 28 d. Reikia trijų trečdalių didžiumos balsų 
konstitucijai pakeisti. Panašios demonstracijos vyko ir balanc žio 10 d. Rio de Janeiro 
mieste, kur dalyvavo arti pusės milijono žmonių. , ■

vakijos, Vengrijos, Mongoli
jos, Kubos ir Vietnamo. JAV 
ir Tarybų 
viai susiju 
m. liepos 1

(Tuo tar 
buvo ir Amerikos Challen
ger. Ateities planuose Ame
rika turi i? kiną ir apie tai 
prez. Reagan praneš smul
kiau, kai ji: 
sis Kinijoje

Sąjungos erdvėlai- 
ngė erdvėje 1975 
5 d.
pu esrdvėje dabar

es planuose Ame-

s netrukus lanky-

Reikalauja pašalinti 
JAV ambasadorių

Bogota. — Kolumbijos ko
munistų partijos vadovybė 
kreipėsi į užsienio reikalų 
ministeriją, reikalaudama 
pašalinti jAV ambasadorių 
Lewis Tambs.

Pastarasis' apkaltina parti
ją, kad būk jos palaikomi 
partizanai buvo įvelti į kokai
no kontrabandą.

Partija tvirtina, jog šis 
diplomatas kišasi į Kolumbi
jos vidaus reikalus. Partija 
veikia legaliai. Ta pačia pro
ga ji kvietė keliose provinci
jose nuimti nepaprasto sto
vio įstatymus ir suteikti am
nestiją jose kovojantiems 
partizanams.

------T-------London. > — ’ Britų valdžia 
oficialiai patvirtino, kad D. 
Britanijos kompanijos pernai 
Iranui ir Irakui pardavė 
tūkstančius tonų pagrindinių 
ingredientų iš kurių galima 
gaminti chemines dujas.

Žymus atletai 
nesilaiko draudimo

Jungtinės Tautos. — Čia 
veikia JT Centras prieš 
Aparteidą, turintis užvedęs 
sąrašą pasaulinių atletų, ku
rie nesilaiko draudimo palai
kyti kontaktus su Pietų Afri
ka. Jo žiniomis vis dar daug 
žymių sportininkų nepaiso to 
draudimo. Esą tik dvi pavar
dės buvusios išimtos iš to 
sąrašo antrojoje 1983-čių me
tų pusėje. Britų golfo žaidė
jas David Williams ir čekų 
teniso žvaigždė Ivan Lendl 
prisiuntė pasižadėjimus, kad 
nedalyvaus Pietų Afrikoje, 
ligi ta šalis nepanaikins savo 
diskriminacinių įstatymų.

Jungtinių Tautų Generali
nė samblėja yra priėmusi 
daug rezoliucijų, kviečiančių 
visiškai izoliuoti Pietų Afri
ką, bet tos rezoliucijos neturi 
priverstinės galios.

Tame sąraše dar ir toliau 
tebėra šie žymūs teniso žai
dėjai: amerikietis Jimmy 
Connors, australas golfo žai
dėjas David Grąham ir ispa
nas Severiano Ballesteros, 
austras automobilių lenkty- 
ninkas Niki Lauda ir brazilas 
Nelson Piquet.

Aparteido centras tvirtina, 
jog Pietų Afrikos vyriausybė 
stengiasi papirkti didžiuosius 
sportininkus, kad jie daly
vautų žaidynėse. Sako, pa-, 
vyzdžiui, Pretorijos vyriau
sybė, remiama didžiųjų biz
nio korporacijų, sumokėjo 
teniso žaidėjams Connors ir 
Lendi $700 tūkstančių už tai, 
kad tiedu sužaidė tik du 
načus, o ispanas golfininkas 
3alesteros uždirbo $300 
ūkst. golfo turnyre.

Melbourne. — Australijos 
gydytojams vėl pavyko pa
daryti naują eksperimentą — 
moteris pagimdė 5V2 svaro 
dukrelę po to, kai jos kiauši
nėliai buvo laboratorijoje ap
vaisinti jos vyro sperma ir 
embrijonas padėtas į šaldy
tuvą ir po dviejų mėnesių

ČERNENKA IŠRINKTAS 
TSRS PREZIDENTU

United Frees International į
Konstantin U. Chernenko i

ČERNENKA KVIEČIA 
PRIE TAUTŲ VIENYBĖS

Maskva. — Tarybų Sąjun* 
gos Komunistų partijos CK 
gen. sekretorius Konstanti
nas Černenka savo laiške 
Asyžiaus gyventojams ir' 
Pranciškonų ordino vadovy
bei pabrėžė viso pasaulio 
žmonių vienybės reikšmę, 
nepaisant filosofinių pažiūrų 
skirtumų, kovoje už tai, kad 
būtų išvengta- branduolinio 
susinaikinimo.

Tai buvo Černenkos atsa
kymas į Italijos piliečių krei
pimąsi, kurį jam atvežė Asy
žiaus miesto meras Gianfran
co Costa ir Pranciškonų va
dovybės atstovai, kai jie lan
kėsi Maskvoje ir susitiko su 
rusų ortodoksų vadovu me
tropolitu Filaretu.

Černenka rašo, kad dideliu 
susidomėjimu jis skaitęs tą 
laišką, išreiškiantį tikrą susi
rūpinimą dėl taikos likimo, 
dėl taikingos žmonijos atei
ties. Jis pareiškė, kad Tary
bų Sąjungos, Italijos ir visi 
geros valios darbo žmonės 
visame pasaulyje siekia to 
paties, — jie trokšta, kad 
pasaulyje būtų išvengta

Sunkus kelias sugrįžti 
prie derybų stalo

Washington, D. C. — Prez. 
Reagano administracijos kal
bėtojas spaudos skyriaus 
sekretoriaus pavaduotojas 
Larry Speakes pareiškė, jog 
Amerika nedarysianti “jokių 
nuolaidų” Tarybų Sąjungai, 
kad ji sugrįžtų prie pasitari
mų nusiginklavimo klausi
mais. Tuos pasitarimus nu
traukė Tarybų Sąjunga, kai 
JAV pradėjo dislokuoti savo 
branduolines raketas NATO 
blokui priklausančiose Vaka
rų Europos šalyse.

Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos CK gen. sekre
torius Konstantinas Černen
ka šią savaitę Pravdos kores
pondentui duotame pasikal
bėjime pabrėžė, kad TSRS 
sutiks sugrįžti prie pasitari
mų tik tada, kai tos kliūtys 
bus pašalintos. Černenka 
taip pat davė suprasti, kad 
Tarybų Sąjunga pasirengusi 
susitikti su prez. Ręaganu 
dabar, nelaukiant lapkričio, 
kada įvyks JAV prezidenti
niai rinkimai. Bet toks susiti
kimas tegali įvykti tik tada, 
kai Amerika savo “taiką my
linčią retoriką” pakeis į

Maskva. — Aukščiausioji 
Tarybų Sąjungos Taryba sa
vo posėdyje Kremliuje išrin
ko Konstantiną Cernenko sa
vo prezidentu. Jo kandidatū
rą pasiūlė Politbiuro narys 
Michail Gorbače.

Šiuo metu Konstantinas 
Cernenko užima tris svar
biausius postus: jis yra Tary
bų Sąjungos Komunistų par
tijos Centro Komiteto gene
raliniu sekretorium, šalies 
prezidentu ir TSRS Gynybos 
Tarybos pirmininku, kas 
reiškia, jog jis yra vyriausias 
kariuomenes vadas.

Cernenko, 72 m. amžiaus, 
Komunistų partijos vadovu 
buvo išrinktas po Jurijaus 
Andropovo mirties vasario 9.

branduolinio susinaikinimo, 
kad būtų vystoma moderni 
civilizacija. Jis pabrėžė, kad 
Maskvoje yra žinoma, jog 
taikos kovotojų eilėse yra ir 
daug katalikų organizacijų ir 
pavienių katalikų. Jis iškėlė 
tai, kad, nors katalikai ir 
komunistai turį skirtingas fi
losofijas, bet tai jiems ne
trukdo jungtis^ -bendrą dar
bą, siekiant taikos tokiu me
tu, kai yra aišku, jog pasau
lis rieda prie branduolinės 
prarajos.

Jis savo laišką užbaigė 
kreipimusi, kad to laiško 
gavėjai paskelbtų visiems 
italams apie Tarybų Sąjun
gos žygius, siekiant taikos, 
detantės ir tautų draugys
tės. Jis taip pat prašė per
duoti jo sveikinimus visiems 
kovotojams, dalyvaujan
tiems judėjime, nukreiptame 
prieš karą ir branduolinę 
grėsmę.

Italijoje, kaip žinoma, jau 
pradėtas JAV pirmojo smū
gio branduolinių raketų dis
lokavimas.

“praktiškus žygius”.
Taip, kaip Amerika dabar 

atmeta Černenkos kvietimą 
sugrįžti prie pasitarimų stalo 
Genevoje, panašiai Tarybų 
Sąjunga pereitą savaitę at
metė prez. Reagano planą 
uždrausti cheminiams gink
lams. Tasso spaudos agentū
ra Amerikos prezidento pla
ną pavadino “propagandiniu 
triuku”, norint užtušuoti 
JAV ginklavimąsi toje srity
je. Esą prez. Reagano tikra
sis motyvas yra ne troškimas 
pasiekti susitarimo, bet jo 
blokavimas, statant nepriim
tinus reikalavimus dėl to 
susitarimo vykdymo tikrini
mo ir kontrolės.

Savo spaudos konferencijo
je pereitą savaitę prez. Rea
gan pranešė, kad tą jo planą 
dėl cheminių ginklų kontro
lės 40-ies valstybių Nusigin
klavimo konferencijai Gene
voje šį mėnesį referuos vice
prezidentas George Bush. Ši 
konferencija jau darbuojasi 
nuo 1978 metų, rengdama 
sutartį, kuri papildytų jau 
esamas 1925 m. ir 1972 m. 
sutartis.

< i
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Didėjantis karo pavojus 
I 1 / *

Reagano administracija pareiškė, kad ji nepriims Pasau
linio Teismo sprendimo apie Nikaragvos uostų minavimą. 
Kaip žinia, pačios mūsų valdžios pripažinimu, ČIA ir 
kariškiai vadovauja tai sabotažo akcijai: pavojingos minos 
skleidžiamos Nikaragvos uostuose ir pakraščio vandenyse 
ir eilei kitų šalių laivų jau teko su tomis minomis susidurti. 
Pasaulinis Teismas, kuris veikia Hagoje, Olandijoje, yra 

' plačiai pripažinta kaip pasaulinė juridinė įstaiga, kuri turi 
nemenką moralinę galią. Nikaragva kreipėsi į tą teismą, 
prašydama sprendimo, bet Washingtonas iš anksto paskel
bė: ką benuspręsite, mes neklausysime.........

Kaip žinia, Nikaragvos vandenų minavimas sukėlė didelį 
pasipiktinimą visame pasaulyje. Net toki Vakarų kraštai 
kaip Britanija ir Prancūzija pasmerkė tą agresingą 
Jungtinių Valstijų aktą. Prancūzija net paskelbė, kad 
pasiųs savo specialų karinį laivą, kuris bandys apvalyti 
Nikaragvos uostus nuo pasėtų minų. Britanijos valdžia 
pasisakė švelniau, bet visgi pasmerkė JAV. Cinikai sako, 
kad konservatyvė Britanijos valdžia protestavo prieš tas 
minas, nes to reikalavo didžiulė Lloyd apdraudos kompani
ja, kuri yra apdraudusi daugumą kapitalistinio pasaulio' 
laivų. Bet kaip tai bebūtų, neabejotina, kad ir eiliniai 
Britanijos žmonės, kuriems nerūpi Lloyd pelnai, bet rūpi 
taikos reikalas, smerkia JAV: tą galima matyti iš visos 
britų spaudos tono.

Nikaragva tik vienas kampas pasaulyje, kuriame Reaga
no administracija stato į pavojų pasaulinę taiką. Kaip tai 
pažymėjo Tarybų Sąjungos vadovas Černenka, Reaganas, 
pasisakydamas už nuodingų dujų uždraudimą, tuo pačiu 
laiku paskelbė, kad JAV gamins daugiau to baisaus karo 
ginklo. Černenka sakė, kad sunku tikėti tokiam taikos 
siūlymui, nes jis hipokritiškas. TSRS vadovo nuomonė ne 
izoliuota pasaulyje. Vakarų Europos ir kiti pasaulio 
kapitalistiniai kraštai vis atviriau rodo savo susirūpinimą. 
Susirūpinimas vis atviriau reiškiamas ir mūsų šalyje. Visi 
trys Demokratų partijos lyderiai, kurie nori kandidatuoti į 
prezidentus, vis aiškiau kalba apie reikalą sulaikyti 
Reagano pavojingą į karą vedantį kursą. Jacksonas jau 
senokai laikėsi tos linijos, bet dabar abu kiti, Hart ir 
Mondale, vis griežčiau smerkia Reagano pro-karinę politi
ką.

Reaganas ir jo administracija, kaip matyti, tikisi laimėti 
ateinančius rinkimus apeliuodamas į šovinistinius, “ultra
patriotinius”, labiausiai atsilikusių gyventojų jausmus. Pa
žangioji Amerika, platus demokratinis už taiką stovintis 
frontas^ tam turi pastoti kelią. Tp reikalauja pasaulinė 
taika, to reikalauja Amerikos žmonių gerbūvis.

Pakaitos Gvinėjoje
Po Gvinėjos prezidento Seku Ture mirties karinė klika 

perėmė galią toje šalyje ir paskelbė, kad Gvinėja suks į 
“laisvosios ekonominės iniciatyvos” — tai yra, į kapitalizmo 
kelią. Oficialus krašto vardas pakeistas: “Gvinėjos revoliu
cinė respublika” dabar vadinsis “Gvinėjos respublika” ....

.^tereikia manyti, kad Gvinėja iki šiol buvo tikrai 
socialistinė arba revoliucinė šalis, — ekonomiriė santvarka 
ten buvo maišyta ir Gvinėja laikėsi tam tikro vidurkelio. 
Užsienio politikoje ji stovėjo tvirtai taip vadinamo “Trečio
jo pasaulio” stovykloje. Dabar, kaip atrodo, Gvinėja suks į 
Vakarų stovyklos pusę. Seku Ture, kuris per ilgą laiką 
buvo Gvinėjos tautinio atgimimo vadas ir ideologas, dabar 
teršiamas, kritikuojamas. Neo-koloni'alizmas žengia pir
myn. Kaip tas įvyko?

Gvinėja, turinti apie 5 milijonus gyventojų, nėra 
vienintelė Afrikos šalis, kurią reakcijai pavyko atsukti 
atgaliop. Vięnu metu Vakarų Afrikoje pažangos priekyje 
stovėjo du Irevoliuciniai naujai gimę kraštai, Gana ir 
Gvinėja. Pirmos priešakyje stovėjo Afrikos socializmo 
ideologas Nkrumah, kitos priešakyje jo kolega Ture. Dabar- 
abu kraštai randasi karinių klikų rankose. Jų vidujinė 
politika neaiški, jų užsienio politika miglota.

Minėtieji du kraštai ne vieninteliai. Vienu metu Sudanas, 
Egyptas, Somalija ir eilė kitų Afrikos kraštų aiškiau 
stovėjo anti-imperializmo gretose. Bet Vakarų imperializ
mai, buvusieji kolonialiniai valdytoja^, tyliai bet nuolat 
darbuojasi, stengdamosios atsisteigti, bent dalinai, sąvo 
hegemoniją. Kovos Afrikoje nebaigtos—jos prasideda.

’ ' • I ■ !

Nelegali imigracija
J " ' i . 'S

Kongreso Atstovų butas syarsto projektą įstatymo, 
pagal kurį būtų uždrausta samdyti į darbą nelegalius 
imigrantus, bet tuo pačiu metu visi nelegališkai atvykę į 
šią šalį prieš 1982 pradžią bus legalizuotu Tas projektas 
sukėlė labai daug triukšmo, nes dėl įvairių sumetimų 
visokios grupės nepatenkintos juom.

Pavyzdžiui, pažangios Amerikos politinės grupės remia 
taip vadinamų “nelegalių” imigrantų legalizavimą. Nurodo
ma, kad tie taip vadinami “nelegalieji” atvyksta daugiausia 
iš Meksikos ir kitų Lotynų Amerikos kraštų, kur siaučia 
nedarbas ir skurdas. Jie čia dirba, dažnai už žemesnes 
algas negu pietiniai darbininkai, nes bosai naudojasi faktu, 
kad jie “nelegalūs” — ir jiems nereikia mokėti sveikatos 
apdraudos, Nedarbo kompensacijos ir 1.1.

Kai kurios labiau konservatyvės unijos stoja prieš legali
zavimą savq sumetimais. Prieš legalizavimą stoja ir didžių 
fermų bei plantacijų savininkai Pietvakariuose, bet jie

KODĖL AIMANUOTI?
Viename reakciniame lie

tuviškame laikraštyje bend
radarbis b. kv. vėl aimanuo
ja apie “pąvergtą Lietuvą”. 
Esą, gal ims ilgi dešimtme
čiai, o gal ir ilgiau, iki ji bus 
“išlaisvinta”. Jis paduoda pa
vyzdžių:

“Žydai laisvės laukė 2000 
metų ir sulaukė. Airiai buvo 
pavergti šimtmečiais, o po jų 
tapo laisvais. Pakilo tautos, 
kurios niekada nepriklauso
mybės neturėjo”.

Po to B. kv. vysto tokią 
“teoriją”: vokiečiai per 700 
neįstengė visiškai sunaikinti 
Prūsijos (vakarinių) lietuvių, 
bet tą padarė “nežmoniškas 
sovietinis genocidas, įvykdy
tas Vakarų galiūnams laimi
nant. . . .”

Kaip suprasti tokį idiotiz
mą? Anot B. kv., iki pat 
Tarybų Sąjungos laimėjimo 
“vakarų lietuviai” dar gyva
vo Rytprūsijoje (net po Hit
leriu!) bet juos suhaikino 
Sovietai!

Kitoje savo straipsnio^ da
lyje B. kv. kalba kiek kitaip. 
Jis sako:

“Ir sunkiausiose sąlygose 
atlietuvėjo mūsų didieji 
miestai. Iš pusę milijono Vil
niaus miesto gyventojų 
47,3% [1979 m. statistikos 
žiniomis] yra lietuviai. Kita
dos ‘vokiškoje’ Klaipėdoje 
dabar lietuvių yra 60% ”

Matote koks stebuklas: iš 
vienos pusės, pagal B. kv., 
galvosena, Tarybų Sąjunga 
“nulietuvino” Rytprūsiją, o 
iš kitos pusės Klaipėda, pir
mu kartu istorijoje yra tokia 
lietuvišką — po tarybine 
santvarka! Ar pažįsta B. kv., 
ar pažįsta to laikraščio re
dakcija žodį logika?
KREIVĖNO NAUJIENOS

Buvusių socialdemokratų 
organas “Naujienos” talpino 
“Sibiro kankinio” J. Kreivė
no paskaitą, kurią jis skaitė 
Detroite. Apie prieškarinę 
Lietuvą jis sakė:

Buvo sudaryta autoretetin- 
ga ir kultūringa krašto vy
riausybė ir tinkama adminis
tracija ir pavyzdinga valsty
bės tvarka. Pravesta žemės 
reforma, aprūpinti savano
riai ir bežemiai žeme, pri

GAL HE TIK 
PRIEŠ ŠVENTES!

Prieš Naujuosius metus Vil
niaus universalinėje parduotuvėje 
pirkėjus pasitikdavo melodingas 
balsas, sklindantis iš vidaus trans
liacijos garsiakalbių:

— Gerbiami pirkėjai, graliai 
įpakuota naujametinė dovana ~ 
daug patrauklesnė. Mūsų parduo
tuvėje f veikia pirkinių pakavimo 
Stalas. Prašome naudotis jo pa
slaugomis. ..

čia triūsė nemažas būrelis par
davėjų. Už nedidelį mokestį pir
kiniai buvo įvyniojami j žvilgantį 
celofaną, perrišami spalvingais 
kaspinais. Pardavėjos kiekvieną 
pirkėją pirmiausia ’ paklausdavo, 
kaip jis norėtų papuošti dovaną, 
kaip paketėlyje išdėstyti pirki
nius, kokiu kaspinu perrišti...

Naujametinė nuotaika daug 
priklausė nuo žmonių, aptarna
vusių mus viešėjo maitinimo įstai
gose, stovėjusių prie prekystalių. 
Skaitytojai atsiuntė redakcijai 
nemaža laiškų, kuriuose dėkoja 
įvairiausioms tarnyboms, suteiku
sioms paslaugas Naujųjų išvaka
rėse, 
kėjai 
sena, 
rašo: 
jau medžiagos atraižos, kurią no
rėjau 

parduotuvėms, kuriose plr- 
buvo aptarnaujami su šyp- 
Stal vilnietis R. Petrauskas 
„Naujųjų išvakarėse ieško-

padovanoti žmonai. Ir. nie- 
negalėjau išrinkti, o kai už

ėjau j Vilniaus pramprekybos 20- 
ąją audinių parduotuvę M. Gor
kio gatvėje, visos mano proble
mos išsisprendė. Pardavėjos ma-4 
lonlal pasiūlė apžiūrėti visą seri

PER BALAS

Šiemetinė žiemę permalnln-; 
ga. Spusteli šętfųkęs, o pary-, 
Člais, žiūrėk, jap taškosi šlap
driba. Klaipėdoje atodrėkis, Vil
niuje balos jau per kraštus lie
jasi, o Kapsuke vėlelis pavasariš
kai išdžioviną gatves. Tačiau dėl 
orų metamorfozĮų gyvenimas ne-

1 j
nori, kad nelegališki imigrantai čia būtų paliekami — mat; 
kas jiems svarbiausia, tai turėti pigias darbo rankas.

Visa problema susitvarkys, mums atrodo, ne per 
vienokius ar kitokius įstatymus, ( o kuomet Lotynų 
Amerikoje susitvers žmoniškesnės santvarkos, išnyks 
skurdas ir žmonėms nereikės slaptai pereiti rubežius 
ieškant darbo. i

steigė krašte daugybę moky
klų ir gimnazijų. Vilniuje 
įkūrė, aukšto lygio universi
tetą. Sukurta pramonė ir 
prekyba su užsieniais. Įsteig
tas Pieno centras ir Lietūkis. 
Pastatyta trys cukraus fabri
kai ir keletas Maisto mėsos 
apdirbimo kombinatų. Pasta
tyta daugelis modernių val
stybinių pastatų ir ligoninių. 
Pakeltas žemės ūkis ir pra
vesta krašte keletas naujų 
geležinkelio šakų ir pastaty
ta stočių. Suteikta studen
tams daugybė stipendijų už
sienyje baigti aukštuosius 
mokslus. 1923 m. prijungtas 
Klaipėdos kraštas ir uostas 
prie Lietuvos. Klaipėdos 
uostas mūsų valstybei atida
rė vartus į pasaulį, kas 
turėjo didelės reikšmės mū
sų prekybai ir ekonomijai.

Lietuvių tauta su dideliu 
pasiryžimu kūrė didingą ir 
kultūringą valstybės rūmą, 
kad būtų jauku gyventi. Lie
tuva tvarkėsi gražiai ir kul
tūringai. Sužydo, kaip gėlių 
darželis. Tauta sočiai paval
giusi, gražiai ir kultūringai 
apsitaisiusi.

Taigi, taigi . . . Tauta bu
vo sočiai pavalgiusi, gražiai 
ir kultūringai apsitaisiusi . . . 
Reiškia, nebuvo skurdo, ne
buvo varžytinių, nebuvo an- 
stolių, nebuvo Suvalkijos 
valstiečių sukilimo, nebuvo 
streikų, nebuvo vargo . . . 
Tai kodėl jauni Lietuvos vy
rai turėjo emigruoti ir pra
kaituoti tolimos Brazilijos 
džiunglių plantacijose? Sava
noriai buvo aprūpinti žeme, 
sako Kreivėnas, bet jis nesa
ko, kiek tų savanorių ūkių 
paskui parduota iš varžytinių 
ir tie savanoriai vėl tapo 
kaimo arba miesto proleta
rais. Pienocentras, Lietūkis 
ir maisto kombinatai, apie 
kuriuos kalba Kreivėnas, ne
priklausė lietuvių tautai — 
jieypriklausė buržuazijai. 
Kreivėnas taipgi nepasakoja, 
kiek koncesijų Lietuvoje tu
rėjo užsienio kapitalas/ — 
belgai valdė elektros pramo
nę, vokiečiai mechanišką^sta- 
tybą, švedai degtukus, ang
lai drobę ir 1.1.

Kreivėno naujienos yra se
nas melas.

ją audinių, padėjo Išrinkti spal
vą. Nežinau jų pavardžių, bet 
jaučiu dėkingumą už šventinę 
nuotaiką../'.

1984-ieji turės 366 dienas. Te
gu kiekviena Jų bus paženklinta 
tokiu ’dėmesingumu žmogui, to
kia puikia nuotaika, kaip Naujųjų 
išvakarėse.

PABAIDYTOS ANTYS..

Ir savaitgaliais, Ir paprastą die
ną netrūksta Jaunimo sode vil
niečių, besigėrinčių Vilnioje žle- 
moįančiomis antimis. Ne vienas ir 
palesina raibąsias, vaikučius pa- 
krykštauti atsiveda. Tačiau nuo
taiką, pasitaiko, sudrumsčia Iš
vesti „pasiganyti" šunys. Seimi
ninkai juos dažniausiai vedžioja 
upės pakrantėmis, o tie, pajutę 
medžioklės Instinktą, puola an
tis, išbaido jas... žiūrėk, jau 
koks mamos vedamas mažylis Ir 
pravirko, o ir paukščiams nera
mu.

Nepraeikime pro šalį Ir pri
minkime šunų savininkams, kad 
keturkojus reikia vedžioti už pa
saitėlių.

Auga ir gražėja Birštonas. Per pastaruosius metus kurorte išaugo naujai 
mikrorajonas, kuriame gyvena apie du tūkstančiai birštoniečių. Pastatyta moderni 
“Versmės” sanatorijos gydykla, išaugs šios sanatorijos valgykla, miegamasis korpusas.

I

Nuotraukoje: Naujasis Birštonas mikrorajonas. G. Svitojaus nuotrauka

Lietuvių grafika Kas trukdo prekiauti?
Minske

Dabartinės lietuvių graviūros 
paroda atidaryta Baltarusijos 
TSR valstybiniame dailės muzie
juje Minske.

Ekspozicijoje pateikta apie 
šimtą darbų — graviūrų serijų 
Ir ciklų, atskirų lakštų, knygų 
iliustracijų. Tarp jų — A. Skiruty- 
tės graviūros iš ciklo „Nerijos 
miestai", E. Lisauskienės poeti
nis triptikas „Pajūris", V. Va
liaus „Vilniaus peizažai", V. Ka
linausko iliustracijos Gėtės „Faus
tui", A. Pakeliant* įskilai iš cik
lo „Kauno senamiestis", L. J. Paš- 
kauSkaitės portretai.

— Seniai su dideliu susidomė
jimu seku kaimynų kūrybą, — 
komentuodamas parodą, pasakė 
Baltarusijos TSR nusipelnęs me
no veikėjas, Dž. Neru tarptauti
nės premijos laureatas grafikas 
Georgijus Poplavskis. — Lietu
vių grafika visada pasižymėjo 
puikia atlikimo kultūra, poetiniu 
vaizdingumu, filosofišku praei
ties ir dabarties įprasminimu.

Kiekviename eksponuojamame 
kūrinyje \ ryškus savitas stilius. 
Dalis jų ^sukurti tradicine ofor
to, litografijos, linoraižinįp, ki
ti — šiuolaikine cinko ir šilko- 
grafijos technika, įdomus gra
viūrų paspalvinlmas.

Paroda, kurią surengė Kauhd 
valstybinis M, K. Čiurlionio dai
lės muziejus, reprezentuoja lie
tuvių grafikų pastarųjų ketverių 
metų kūrybą. Susipažinimas su 
nūdiene lietuvių grafika, pažy
mėjo G. Poplavskis, padės mū
sų meistrams tobulinti bei įvai
rinti savo kūrybą.

S. GERASIMOVA 
Beitos koresp; — ELTA

sustoja. Sattis et atlydys, tačiau 
kasdien einame J darbą, vai
kai skuba j mokyklą, "kepyklos ke
pa duoną, o parduotuvės ja pre
kiauja. Ir be transporto kasdie
niniame gyvenime apsieiti bū
tų sunku. Vėluotume, , nebūtų 
pristtrtomos prekės, žaliavęs ir 
f. t.

Vairuotojai skuba. Tačiau mies
tų gatvės dėl orų nepastovumo 
dažnai virsta upeliukais, ba
lomis. o mašinų ratai šlapią 
ir purviną jų turinį drabsto ant 
šaligatvių. Kliūva ir praeiviams. 
Mandagumas dar niekam nepa
kenkė — argi taip jau sunku 
būtų vairuotojams tapti atides- 
niais pėstiesiems. Ties perėjo
mis, ten, kur ant gatvės matyli 
didelės balos, važiuoti mažesniu 
greičiu. Kiekvienas padėkotų 
tokiam vairuotojui.

TIK DVIKAPEIKIS...

Vilniaus centriniame pašte 
pastebėjau žmogų, kuris sku
bėjo nuo langelio prie langelio, 
prašydamas iškeisti dešimt ka
peikų dvikapeikiais. žmogui rei
kėjo skubiai paskambinti. Prisi
miniau, kaip pats buvau atsidū
rei tokioje situacijoje Šiaulių 
autobusų stotyje, ir niekas man 
dvikapeikio nelškeitė. O iš ko 
pareikalausi, jei niekam neįei
na į pareigas tokios operacijos.

Štai prie gazuoto vandens ap- 
fomatų dažnai matome užra
šą, monetas — trikapeiklus gali 
pasiūlyti ištroškusiem: tokia Ir 
tokia parduotuvė. Centriniame 
pašte, tiesa, yra monetų kei
timo j automatai, bet jie ne vi
sada veikia. Po penkiolika kapei
kų išsikęisti tarpmiestiniams auto
matams- sistema sukurta pui
kiausiai, tad dvikapelkiams, ma
nau, nustatyti keitimo tvarką kai 
kuriose parduotuvėse, autobusų 
stotyse, geležinkelio stotyse, 
ryšių mazguose irgi ne pro ša
lį. Ir naudinga.

Viktoras ARMALIS

Gerai žinoma, kad prekyba 
geriausiai atspindi valstybių 
santykių būklę. Ji padeda 
stiprinti tautų pasitikėjimą, 
tarnauja visų interesams, o 
tuo pačiu visuotinei taikai. 
Lygiai taip pat gerai žinoma, 
kad prekybą žymiai lengviau 
Sugriauti, negu ją atstatyti. 
Kai kurios Vakarų valstybės, 
tai suprasdamos, netgi da
bar, kai politinė padėtis pla
netoje gerokai susikomplika
vo, stengiasi išsaugoti savo 
ekonominius ir prekybinius 
ryšius su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis val
stybėmis.

To, deja, negalima pasaky
ti apie prezidento R. Reaga
no administraciią. Per pasta
rąjį dešimįmętį ji daugiausia 
pasidarbavo, kad TSRS-JAV 
prekybiniai santykiai būtų 
sukomplikuoti. O kiek reikė
jo laiko ir pastangų,' kad jie 
pagaliau pajudėtų iš ilgame
čio sustingimo! Tam gerą 
impulsą davė 1972 metais 
Maskvoje įvykusios abiejų 
šalių aukščiausio lygio dery
bos. Tuomet bendrame ko
munikate buvo užrašyta, kad 
“kiekviena šalis rems efekty
vių komericinių ryšių užmez
gimą tarp abiejų šalių orga
nizacijų bei firmų ir skatins 
ilgalaikių kontraktų sudary
mą”. Keletą metų dvišalės 
prekybos diagrama rodė pa
stovų k^imą. 1979 metais 
prekių apyvarta tarp abiejų 
valstybių pasiekė beveik 3 
milijardus dolerių. O šio de
šimtmečio pradžioje kreivė 
ėmė smukti žemyn, ir dabar 
dvišalės prekybos apyvarta 
nebesiekia nė 2 milijardų 
dolerių.

Kodėl taip atsitiko?
Tarybų Sąjunga nežengė 

nė vieno žingsnio, kad pre
kyba būtų siejama su ideolo
gine kova, su kokiais nors 
politiniais klausimais, ne
skelbė jokių “sankcijų” ir 
“embargų”, kad dvišalė pre
kyba būtų stabdoma. Prie
šingai, ji visada buvo už 
pastovius ekonominius ry
šius, siekė, kad būtų atitai
syta susiklosčiusi nepalanki 
padėtis TSRS-JAV ekonomi
niuose ryšiuose.

Prekybą politinės ir ideolo
ginės kovos įrankiu pavertė 
JAV vadovai, manydami, 
kad šiuo “vėzdu” galima “pa
mokyti” TSRS. Ryšium su 
įvykiais Afganistane JAV 
paskelbė dalinį embargą eks
portuoti į Tarybų Sąjungą 
žemės ūkio prekes, visišką 
embargą tiekti fosforo trą
šas, labiau apribojo įrengimų 
eksportą, įšaldė bendros 
TSRS-JAV prekybos komisi
jos veiklą.

1981 metų pabaigoje, pa
skelbus karinę padėtį Lenki
joje, JAV uždraudė ekspor
tuoti į Tarybų Sąjungą naf
tos ir dujų įrengimus. Buvo 
uždaryta tarybinė supirkimo 

komisija New Yorke, atidė
tos derybos dėl naujos ilga
laikės sutarties tiekti grūdus 
ir susitarimo dėl jūrų laivy
bos. Buvo nutraukti Aeroflo
to lėktuvų skrydžiai į JAV.

Prezidento R. Reagano ad
ministracija griežtai pasisakė 
prieš Vakarų Europos Šalių 
dalyvavimą dujotiekio Uren- 
gojus — Užgorodas statybo
je, manydama, jog tai pa
kenks statybai. Nieko iš to 
neišėjo. Dujotiekis buvo nu- 
tiesas pirma laiko.

Kokio nors apčiuopiamo 
efekto Washingtono “sankci
jos” nedavė ir kitose srityse. 
Ir negalėjo duoti. Juk Tary
bų Sąjungos ekonomika tik 
labai maža dalimi priklauso 
nuo JAV ekonomikos. Apie 
tai ryškiai kalba tokie skai
čiai. 1981 metais Jungtinėms 
Valstijoms teko tik 1.7 pro
cento TSRS užsienio preky
bos apimties. Tai sudarė tik 
apie 0.15 procento TSRS 
visuminio produkto. Didelę 
žalą dvišalei prekybai daro 
Tarybų Sąjungai nesuteiktas 
didžiausio palankumo reži
mas, todėl muito mokesčiai 
už įvežamas iš TSRS prekes 
kur kas didesni negu muitai, 
kuriuos moka už eksportą 
kitos šalys.

Istorinis patyrimas ne kar
tą patvirtino, kad jokios 
“sankcijos” ir “embargai” ne
gali nepadaryti žalos ir 
tiems, kas juos naudoja kaip 
politinį “vėzdą”. Būtų galima 
pateikti nemažai faktų apie 
nuostolius, kuriuos turi ame
rikiečių firmos dėl tų “sank
cijų”. Ne tik žemės ūkis, bet 
ir kiti JAV ekonomikos sek
toriai patyrė “embargo” nei
giamus padarinius. Pavyz
džiui, korporacija “Occiden
tal petroleum” savo nuosto
lius vertina 1,5 milijardo do
lerių.

Apie “sankcijų” neefekty
vumą dabar kalba ir pats 
prezidentas R. Reaganas. 
Kalba ir apie norą gerinti 
santykius su Tarybų Sąjun
ga. Būtų, žinoma, gerai, kad 
tas noras neapsiribotų tik 
žodžiais. Tarybų Sąjungos 
raginti šioje srityje niekada 
nereikėjo. Ji visada pasisakė 
už naudingą lygiateisį ekono
minį bendradarbiavimą.

Antanas Šimkūnas

EKSPERIMENTINIS 
AUTOMOBILIS

Amerikos firma „Djteneral 
elektrik" sukūrė eksperimen
tinį automobilį, kuriame yra 
elektros Jr benzino varikli*, 

svoris — 2028 kilo- 
gramąi, elektros variklio ga
lingumas — 40 AJ, o benzi
no variklio — 80 AJ. Abu 
varikliai gali dirbti kartu ar
ba fUklrai.

Elektros variklis naudoja^ 
mfta važiuojant iki 65 kilo
metrų per valandą greičiu. 
Didinant greitį, pavyzdžiu), 
lenkiant, galima įjungti abu 
Variklius.
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^Kultūros JAtfl
įžymusis tautosakos rin

kėjas Antanas Juška, buvo- 
damas tarp veliuoniečių, 
stebėjosi, kad paprastos 
beraštės moterys valstietės 
geba valdyti didžiulius 
poetinės kūrybos turtus. Jis 
pirmasis deramai pagerbė 
ir išaukštino liaudies dai-
nininkes, pirmasis uždėjo 
joms „dainų karalienių" 
vainiką. Jis pagarsino pa
čiai žymiausias: Bakštaitie* 
nę, iš kurios užrašė 410 dai
nų, iš Juškytės — 274, Bla
žienės •— 237, Norvilienės 
— 234, Gotautienės---- 211
ir kt. Dabar dainų karalie
nės vardas tapo terminu, 
kuris apibūdina išskirtinį 
sugebėjimą išlaikyti atmin
tyje daug ir vertingų liau
dies dainų.

Jonas Juška, rašydamas 
pratarmę brolio „Lietuviš
koms svotbinėms dai
noms", apgailestavo: „Vie
nok negaliu čia praeiti ne
pasakęs, kad mūsų gady
nėje meilė prie dainų jau 
pradeda ataušti tarp jau
nų mergaičių. Ne vienoj 
giminėj gali dabar rasti to
kį paveikslą, kad duktė ne
moka dainuoti ir pusės tų 
dainų, kurias dainuoja jos 
motušė, senoji tetulė ir 
bobutė..."

Na, o vėliau! Mūsų XX 
amžiuje! Ar beliko kam 
suteikti dainų karalienės ti
tulą!

Karūnų pristigtume!
Dainininkių ir daininin

kų, iš kurių užrašyta po 
kelis šimtus liaudies dainų, 
sąrašas būtų labai ilgas. 
Karalienėmis tituluojame 
išdainavusias po keturis, 
penkis ar net šešis šimtus 
dainų!

Vilniaus krašte barbavę. 
sis žinomas tautosakos 
rinkėjas Juozas Aidulis 
1934 m. surado Kuksų kai
me (Tverečiaus vis.) Kris
tiną Skrebutėnienę. Jau 
79 metų senutė, visiškai 
akla, labai suvargusi, atsi
skleidė kaip neeilinė, tur
tingos dvasios asmenybė. 
J. Aidulis važinėjo pas ją 
bent dešimtį kartų, ištiso
mis savaitėmis rašė jos 
dainas, raudas, pasakas, 
patarles. K. Skrebutėnienė 
stebino nepaprasta atmin
timi, sugebėjimu lengvai 
improvizuoti. O jaunas, 
nuoširdus ir pagarbus tau
tosakos rinkėjas .senutei 
buvo lyg šviesos spindulys 
sunkioje jos buityje. Varg
šė neregė atgydavo jam 
atvykus, išsidainuodavo, iš
sipasakodavo, atverdavo 
visus savo širdies skaus
mus. O ypač savo skaus
mą dėl sūnaus, kuris iš 
vargo išvyko j Ameriką ir 
pražuvo be žinios. Ji pra
šydavo parašyti laiškus sū
nui. O tie laiškai j nežinią 
— improvizuotos tradici
nės raudos — motinos ne
vilties išrypavlmas!

J. Aidulis buvo aplankęs 
daugelį Vilnijos vietų, su
radęs nemažai gerų daini
ninkių, bet K; Skrebutėnie
nė paliko jam neišdildomą 
įspūdį. Ir po daugelio me
tų jis tvirtino, kad ji bu
vusi nepaprastas kaimo 
žmogus, tikras genijus. Jo 
nuomone, „tokių žmonių 
portretai turėtų kaboti 
garbingiaus ose vietose".

Ir J. Aidulis pats kuo 
puikiausiai pagerbė | ir 
įamžino savo atrastą kaimo 
genijų. Iš K. Skrebutėnie
nės jis užrašė apie 500 
dainų. Ilgus dešimtmečius 
ji tituluojama pirmąja dai
nų7 karaliene. 1938 m.

aršiai
„Tautosakos darbų" V to
me, kurį parengė J. Čiur
lionytė, paskelbta nema
žai K. Skrebutėnienės dai-

✓

nų ir portretas su parašu:
„daugiausia dainų mokanti 
moteris". Apie ją parašy- 

1 ta kelios apybraižos. O pir
mosios dainų karalienės ti-
tūlas jai visai tinka už tai, 
kad jos dainos yra labai 
vertingos. Daugelis jų ne
prilygstamo grožio arba 
žinomos tik iš jos, todėl 
beveik kiekviename svar
besniame dainų leidinyje 
perspausdinamos, kartoja
mos. K

Dabar dainų karalienių 
turime nemažai. Dar 1912 
m. paskelbus A. R. Niemi 
ir A. Sabaliausko dainų 
rinkinį, paaiškėjo, kad jie 
iš Onos Smilgienės (gim. 
apie 1837 m. Gavėniškio 
k., Biržų aps.) užrašę 403 
dainas.

Iš dainų rinkėjo P. Bie
liausko nuo 1934 m.| yra 
žinoma dainininkė Rožė 
Sabaliauskienė (gim. 1901 
m. Puvočių ik., Varėnos 
aps.). Jos dainas užrašinė
jo daug kas, o pati ji 1975 
m. surašė visas iš naujo. 
Ir pasirodė, kad žinanti jų 
637. R. Sabaliauskienė 
1972 m. išleido knygą 
„Prie Merkio mano kai
mas", kurioje daug primo
kančių dainininkės, papras
tos valstietės, gyvenimo 
puslapių. Ji iki šiolei da
lyvauja skaičiavimo maši
nų gamyklos etnografinio 
ansamblio pasirodymuose.

Per 500 dainų išdainavo 
Juzė Jurkonienė (1910— 
1972) nuo Druskininkų pro
fesoriui J. Balčikoniui. Tiek 
pat Anelė Cepukienė 
(1904—1980), kilusi ii f'jcl-.' 
kėnų k., Varėnos raj., folk
loristui N. Vėliui. Ir šioms 
karalienėms dainų užrašy- 
tojai pastatė paminklą: vie
nos dainų paskelbta kny
goje „Druskininkų dainos", 
kitos — knygoje „Oi tu 
kregždele" (1973 m.)

Nuo Varėnos kilusios 
Anelė Pacenkaitė (1896— 
1977) ir Agota žuraulienė 
(gim. 1916 m.). Pirmoji pa-, 
dainavo per 400 dainų, o 
iŠ antrosios mokytojas B. 
Šukys mūsų dienomis (1979 
m.) užrašė 571 dainą.

1965 m. Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto dar
buotoja Z. Urbonienė iš 
kupiškietės Albinos 2iū- 
kienės (1888—1978) užrašė 
arti 600 dainų. Tautosakos 
ekspedicija 1965 m. sura
do dainininkę Oną Bluz- 
mienę, gyvenančią Talač- 
konių k., Pasvalio raj.), iš 
kurios vėliau užrašyta 
apie puspenkto šimto dai
nų. Yra dainų karalienių ir 
žemaičių krašte. Tai Stefa 
Pladukienė (gini. 1907 m., 
gyv. Geidučių k., Skuodo 
raj.), žinanti apie 500 dai
nų- i .

Vyrai rečiau pasireiškia 
kaip dainininkai, jie dau
giau pasakoriai. Bet ir tarp 
jų kai kurie dainas šimtais 
skaito. Antai gyvenęs^Va- 
rėnos raj., Mardasavo k. 
Petras Zalanskas (1900— 
1980) žinojo 340 dainų. Di
delė dalrs jų tilpo liaudies 
dainininkui pašvęstoje kny
goje „Čiulba ulba saka
las" (1983 m.)

įdomu, kad didžioji da
lis žymiųjų dainininkių iš
laikė liaudies poezijos lo
bius mažne-iki mūsų^die- 
nų. Jos, galima sakyti, titu
lavosi dainų karalienėmis 
mūsų amžiaus šeštame — 
aštuntame dešimtmety. Vi-

JAV nepripažins 
pasaulinio teismo 
sprendimo

Washington. — Čia pa
skelbta, jog per ateinančių 
dvejų metų laikotarpį JAV 
nepripažins Pasaulinio Teis
mo sprendimo Lotynų Ame- 
riko^dausimu. Šitoks spren- 
dimasnbadarytas ryšium su 
tuo, kad tikimasi, jog Nika
ragva kreipsis į tą teismą su 
skundu prieš Ameriką.

JAV finansuoja prieš Nika
ragvos vyriausybę kovojan
čius ginkluotus samdinius ir 
vadovauja jų veiklai, įjun
giant ir Nikaragvos uostų už- 
minavimą.

Dėl šitokios Amerikos 
veiklos Nikaragva skundėsi 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybai, bet tenai pereitą 
savaitę JAV už vetavo rezo
liuciją, smerkiančią jų veiklą 
i? reikalaujančią veiksmus 
nutraukti.

Dabar Nikaragva nori 
kreiptis į Tarptautinį Teis
mą; bet ir čia JAV pasiskubi
no užbėgti už akių, paskelb
damas, kad jos nepripažins 
to teismo sprendimo.

Tai pirmas atvejis, kai 
JAV atsisako pripažinti Teis
mo jurisdikciją, kuriai ji pa
sidavė 1946 m.

The International Court of 
Justice, dar kitaip vadina
mas ir World Court, yra 
vienas pagrindinių Jungtinių 
Tautų padalinių ir savo būs
tinę turi Hagoje, Olandijoje.
Jis neturi priemonių privers
ti jo sprendimus vykdyti, bet 
jis remiasi pasaulio opinijos 
spaudimu. Amerika ir pati 
yra to teismo patarnavimais 
naudojusis. Paskutinį kartą 
tai buvo jos skundas prieš 
Iraną dėl JAV ambasados 
įkaitų. Teismas buvo Ameri
kos pusėje, bet Iranas spren
dimo nepaisė.

Sydney. — Indijos vande
nyne esančios 27 koralų sa
los, 1,670 mylių nuotolyje 
nuo Australijos, su 231 gy
ventojų nubalsavo prisijung
ti prie Australijos. Ligšiol 
feodališkai juos valdė viena 
britų šeima, kurios galva 
milijonierius John Clunies- 
Ross ligi paskutinės minutės 
vis dar ragino balsuoti už 
nepriklausomybę ar autono
miją. Nors salos augina tik 
kokoso riešutus ir turtingos 
žuvimis, jos turi svarbų 
vaidmenį, nes ten sustoja 
JAV ir Australijos lėktuvai 
pasiimti degalų. ■.... ■■■ ■■ .. . .

SKAITYKITE 
IR REMKITE 
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sų jų gyvenimo kelias be
galo sunkus: iš mažens 
vietoje mokyklos — sun
kus darbas, vargas, praradi
mai. Jos tvirtina, kad be 
dainos būtų neištvėrūsios, 
kad daina paguosdavo, 
padėdavo vargą vargti. 
Dauguma dainininkų tik Ta
rybų valdžios metais atsi
tiesė, o, padrąsinti ir pa
gerbti tautosakos rinkėjų, 
suprato savo išsaugotų dai
nų vertę. Galima sakyti, 
tuos gabius žmones prikė
lė visuomenės pagarba: 
populiarinimas per spau
dą, radiju, televiziją, gra
žus bendradarbiavimas et
nografiniuose ^ansambliuo
se. Kai kurie iš jų susilau
kė n^t knygų, kuriose pa
skelbta geriausios jų dai
nos, kuo įvairiapusiškiau 
parodyta liaudies daininin
ko asmenybės formavima- 
»>«• ] jį

Taigi mūsų laikais dai
nų karalienės, talentingi 
pasakoriai iškilo tik palan
kių sąlygų ir didelio dar
bo dėka.

VANDA MISEVIČIENE

TEATRAS —---- - -------------------------------- -----į-______ŠIMTMEČIAI lit VIENA DIENA
Praėjusių melų LTSR vals

tybinės premijos laureatas 
Eimuntas Nekrošius savo 
sceninį pasaulį Jaunimo te
atre visuomet sukuria mūsų 
akyse. Spektaklio „Pirostna- 
ni, Pirosmani. . ." erdvė sus
tingusi ir negyva, kol jos 
nepažadina Sargas (aktorius 
V. Petkevičius), įnirtingai 
keldamas triukšmą, nutrauk
damas dangalus nuo daiktų 
ir užžiebdamas žvakę. Re
žisieriaus herojai, galima 
tarti, sukuria save veiks
mo metu (prieš spektaklį jų 
tiesiog nebuvo) ir „Kvadra
te", ir „Meilė ir mirtis Vero
noje".

Žiūrovų akivaizdoje taip 
pat atgimsta Lenino premijos 
laureato Čingizo Aitmatovo 
epopėja „Ilga kaip šimtme
čiai diena" (inscenizacijos au
torius G. Kanovičius),; api
manti atskiro žmogaus liki
mą ir istorinę epochą, kas
dienybės mažmožius ir kos
minį požiūrio tašką. Atgims
ta iš smulkiausių, tarytum 
atsitiktinių detalių ir prade
da savarankišką gyvenimą. 
Kaip kupranugario Kara- 
naro paveikslas, bylojantis 
apie režisieriaus — statytojo 
ir režisieriaus — aktorių pe
dagogo talentų darnų sutari
mą ir šiame spektaklyje, ir 
Misoje E. Nekrošiaus kūry
boje.

Iš konkrečių daiktų sutve
riamas efektingas plastinis ku
pranugario pavidalas. Bet tat 
ne viskas, laukia įdomiausias 
ir svaiblausias etapas: keturi 
aktoriai vidujai įsigyvena į 
Karanarą. Paveikslas suku
riamas neiškart, drauge su 
viso spektaklio judėjimu nu
sidriekia net per kelias sce
nas. Bet režisierius nesku
bina įvykių ne vien dėl or
ganiško vaidmenų gimimo. 
Toksai retas mūsų laikais lė
tumas, tartum bandantis žiū
rovų kantrybę, turi ir giles
nę prasmę. Žinoma, yra ir iš
tęstų, nereikšmingų scenų, ku
rios mažina spektaklio įtaigu
mą.

Spektaklio pradžia, atrody
tų, per ilgiausią laiką nepra
turtina mūsų nauja informaci
ja. Geležinkelio tarpstotės 
suodžiai, triukšmas, amorfiš
ka, vos pastebima buities tėk
mė, kurią tesutrikdo trauki
nys, šaižiai įsiveržęs lyg sve
tima jėga. Bet, keista, išo
rišką! ramaus būvio nesu- 
drumsčia nei kosminis skri
dimas, nei ūmi žinia apie 
Kazangapo mirtį, užtat sutei
kia jam ritualinio prąkilnu- 
mo. Jedigėjaus (aktorius A. 
Latėnas) ir Ukubalos (aktorė

KNYGŲ LENTYNOJE

AFRIKOS ŠIRDIES PLAKIMAS
„Mašinai užkopus ant kal

no, pamatėme ir dainininkus. 
Tai to paties „Korifuto" ko- 
lektyvo valstiečiai ruošė že
mę naujam derliui.

„Męs iš vargšų šeimos, — 
ritmingai dainuodami, vals- 
tiečiai vieningai kėlė į viršų 
Ir leido žemyn aštrius kaup
tukus. — Anksčiau dirbome 
liaudies priešams — feoda
lams, kurie laikė mus vei- 
gais. Revoliucija davė mums 
Žemės. Dabai ji priklauso 
tiems, kurie ją dirba".

Buvo aišku, kad | Etiopijos 
kaimą žengia naujas rytas".

Tai, kas vaizdžiai, pasta
biai, kompetentingai pasako
jama apie Afriką „Meridia
nų" serijoje išleistos V. Sa
kalausko knygos reportažuo
se, tarsi sukoncentruota čia 
pateiktoje ištraukoje. Sunkus 
kaip kauptuko kirčiai ekono
minis atsilikimas, revo
liucinių permainų geis
mas, verčiantis neramiai 
plakti, žemyno širdį. Tokią 
realią — ne turistinių bukle
tų — Afriką mato autorius, 
joje išgyvenęs daugiau kaip 
trejetą metų.. Čia jis dirbo 
Tarybinių draugystės draugi
jų sąjungos atstovu. Jis ne 
kartą lankėsi kaimyninėse 
Kenijoje, Tanzanijoje, Etio
pijoje, Ruandoje, Buiundyje. 
Susitiko su šimtais įvairiau
sių genčių atstovų, susipaži
no su jų buitimi, pastebėjo, 
kokią didelę įtaką afrikiečių 
gyvenime tebeturi genčių 
tradicijos bei papročiai ir 
kaip juos savanaudiškiems 
tikslams panaudoja imperia
lizmo jėgos, kurstydamos re
liginę ir etninę nesantaiką.

Sakalauskas V. Afrikos psrlas. 
- V. Mintis, 1W3.

I. Tamošiūnaitė) pasaulio gar
bus natūraliai papildo kosmi
nio laivo gaudesys, kuris po 
Kazangapo mirties susilieja 
su Tibeto muzika (spektaklio 
kompozitorius — F. Latėnas). 
Buities ritmas nepastebimai 
pavirsta didingu būties rit
mu. Jo amžina monotonija 
jau nepriklauso nuo gelžke- 
lio tvarkaraščio — dispeče-

Scena 1S spektaklio „Ilga kaip šimtmečiai diena".
* A. Zavadskio nudtr.

rinis pultas užrakinamas iki 
spektaklio pabaigos, nepri
klauso nuo Kazangapo sūnaus 
(aktorius A. Storpirštis) tar
nybinių reikalų, dėl kurių jis 
neturi laiko net tėvo laidotu
vėms.

Žemė kalbasi su dangumi. 
Netikslu būtų pasakyti: kaip 
lygi su lygiu. Pirmenybė be 
išlygų priklauso jai. jedigė
jus paskutinį žodį finale ski
ria žemei, kuri „viską atsi
mena", ant kurios jis jaučiasi 
saugus ir tvirtas. Po kojomis 
praradęs ją, atskirtas nuo jos 
betonu, Jedigėjus praranda ir 
gyvybę.

Algirdo 
neatskiria 
rupia 
dailininką 
Jeigu jis 
prasti Karanarą, įsijausti į 
Aukštybėse sklandantį erelį, 
susitapatiri 
su atklydusią 
kalbėti apie šalimais gyve
nančius ž: 
Jedigėjus 
po (aktorius F. Jakšys) ir Za- 
ripos (aktorė K. Kazlauskai
tė) nelaimu kaip savą, neiš
gydomą randą jo širdyje pa
lieka kiekviena artimojo pa-

Latėno Jedigėjus 
mai susigyvenęs su 

aplinka (spektaklio 
s A. Jacovskis), 
išgali be žodžių su-

ti kunu ir vidumi 
lape, tai ką

jnones. A. Latėno 
išgyvena Abutali-

žemyną.

Afrika savo forma prime
na širdį. Neramus jos pulsas. 
Dar neseniai Afrika buvo 
kolonializmo! sinonimas ir ci
tadelė. Tik po Antrojo pa
saulinio kard pakilusi nacio
nalinio išsivadavimo banga 
supurtė „juodąjį
1955 metais nepriklausomybę 
gavo Libija, 
vergovės p 
Egip'as, Alžyras. Net 17 ne
priklausomų 
kūrė 
pavadintais ,

Kelias atveda prie balta- 
kepurlo Kili 
dėlto žodžiai 
reikšmę, —- 
Štai ištari „K: 
vaizduotėje 
ve j aus žodžiais i 
milžiniškas iĮ didingas 
nas, kurio 
kepurė tarsį remia Afrikos 
dangų". Šio i sniegu žėrinčio 
kaina aukščiausia viršūnė — 
uola, pavadintą Uhuru (Lais
vei) vaidu, virš jos 1961 me
tais suliepsnojo deglas, pa
skelbęs naujios nepriklauso
mos valstybes Tanzanijos gi- 

Kiekvieno afrikiečio 
pakilti į aukš-

neilgai trukus 
ančius nuomete

valstybių susi- 
1960-4isiais, ne veltui 

Afrikos metais".

mandžaro. „Vis 
turi magišką 

lašo autorius. — 
ilimandžaras", ir 
iškyla SHeming- 

nutapytas 
» kal

kinamai balta

mimą.
troškimas —
čiausią Afrikos kalną, kiek- 

šio žeįnyno tautos sie- 
— iškovoti laisvę. Ne

pasirodęs C- Jur- 
„Tarptautininko žiny- 
prlmena, kad 

yra 50

vienos 
kimas 
seniai

.. šėno 
nas"
Afrikoje 
klausomu Valstybių, 
kę -tik 4 kolonijos

nūnai 
nepri- 

beh- 
kę -tik 4 kblonįjos ir ana
chronizmas 4- rasistinė PAR. 
Iš pamatų pasikeitė politinis 
žemyno žemėlapis, tačiau 
jaunoms valstybėms neleng
va žengti pažangos keliu (tai 
rodo ir autoriaus per trejetą 
metų patirti .Ugandoje keturi 
valstybes pefversmai!|.

Tragiškai įskaudūsį irTragiškai sun-

tirta skriauda.
Taip su didžiule menine 

įtaiga ir kartu paprastai, be 
deklaracijų suskamba jaudi
nanti atsakomybės už atskiro 
žmogaus, savo šalies ir visą 
pasaulį tema. Juo labiau, kad 
A. Latėno Jedigėjus nė iš to
lo nepanašus į herojišką as
menybę, tai patiklios ir tra
pios sielos žmogus, kurį į

šiurkštų apvalkalą įvilko ne
lengvas gyvenimas. Bet J«- 
digejaus prigimtis, jam susi
dūrus su neteisybe, smurtu, 
parodo nepalenkiamą tvirty
bę ir gaivališką jėgą. Lygiai 
taip sudūksta karanaras, 
piiešindamasis prievartai, jį 
galima nuramdyti tik švelnu
mu, geru žodžiu.

Itin sunkus’ ak/oriui užda
vinys — suvaidmti tolimos 
jaunystės prisiminimų epizo
dus nesugriaunant scenines 
iliuzijos. Čia jam talkina re
žisierius, pasiųsdamas foto
grafą (aktorius R. Vilkaitis), 
kuris iš dabarties nepasikei
tęs lydi Jedigėjų (beje, ma
žai kuo pasikeitusį) į praeitį. 
Fotografas nepasikeitęs ir 
tuo atžvilgiu, kad aptainauja 
ir Kazangapo sūnų, ir tardyto
ją,'1 susiedamas abu skirtingų 
epochų personažus. Ši režisū
rinė priemonė nėra formali. 
Ją diktuoja scenos meno pri
gimtis, kuri tvirtina; teatro 
laikas vienas — datjąrtis.

Todėl ir Mankurlo legen
dos erdvę perkerta laidotu
vių karavanas. Arba laidotu
vininkus užpuola „šakalai". 
Lyg ir abejotina, pasaką pri
menanti režisieriaus išmonė.

kiai gyjantys kolonializmo 
randai. Visos Afrikos bėdos
— ekonominės, socialine*, 
politines —’ kyla iš Vakarų 
valstybių imperialistinio kur
so, geopolitinių interesų. Ta 
prasme V. Sakalausko knyga
— ne tik jdomus pasakoji
mas apie spalvingąją žaliąją 
Afriką. bet ir publicistinis 
dokumentas apie epochos 
prieštaravimų purtomą žemy
ną, kuriame šmėžuoja Penta
gono lėktuvnešių šešėliai, 
spjaudo ugnį Prancūzijos mi
litarism tankai.

Kolonializmas sukūrė ra
sizmo teoriją, žmogaus žemi
nimo moralę. „Kolonializmas.

rašo V. Sakalauskas, — 
paliko Afrikos Jautoms sun
kų palikimą — badą, skurdą, 
dirbtinai slopintą nacionalinę 
kultūrą, nuniokotą gamtą, sa
vaip dalintas ir perdalintas 
valstybines sienas."

Oficialiais SNO duomeni
mis. kasmet pasaulyje nuo 
bado miršta daugiau kaip 50 
milijonų žmonių. Iš 26 pa
saulio valstybių, kurių gy
ventojams gresia badas, net 
15 yra Afrikoje. Svarbiausia 
ir tikroji ekonominio skurdo 
priežastis — bendras Afrikos 
atsilikimas, ilgo kolonizato
rių viešpatavimo rezultatas. 
V. Sakalauskas savo knygo
je pateikia nemaža pavyz
džių, rodančių, kaip kolonia
lizmas ir dabar kliudo buvu
sioms kolonijoms savaran
kiškai vystytis, nenori paleis- 

I ti iš savo gniaužtų, kad galė
tų Ir toliau naudotis ių tur
tais. Statistika rodo. kad. no
rint išgelbėti Afrikos tautas 
nuo bado, {veikti neraštingu
mą, užkirsti kelią ligoms, rei
kia 22 miliiardų dolerių.

Afrika — unikalios faunos 
Žemynas, saulėtų paplūdimių 

B»'t po to prisimenamoje res
torano scenoje padavėjai 
laksto panašiu tempu, Jedi- 
gėjus ir Zaripa vieniši ir be
ginkliai, nelyginant atsidūrę 
tarp plėšrūnų. Taip ir visą 
spektaklį plėtojama ne siuže
to raida, o asociacijų ryšiai. 
Būtasis ir esamasis laikai, 
šimtmečiai ir viena diena 
spektaklyje susitinka, viskas 
vyksta dabar. Praeitis tiek 
gyva, "Kiek ji prikeliama nū
nai, ateitis bus tokia, kokią 
mes ją kuriame šiandien. Ko
va už ateitį ir praeities iš
saugojimą — tai kova už švie
sesnę ir turiningesnę dabartį. 
Tuo-Dedigėjus, savo amžiaus 
sūnus, niekada neabejojo.

Analizuojant Jaunimo teat
ro spektaklį, negalima apeiti 
finalo. C. Aitmatovo romane 
Jedigėjus po Kazangapo mir
ties išsitaria: „Likome tik mu
du — aš ir Ana Bejitas" 
(paveldėtinės kapinės, me
nančios tautos istoriją). Ra
šytojo herojus tik laikinai 
pralaimėjo, jis gyvas ir to
liau kovoja su šiųdieniais 
mankurtais. „Ilga kaip šimt
mečiai diena" tęsiasi, užver
tus ir paskutinį knygos pus
lapi. Baigiama istorine per
spektyva, kaip ir dera epui.

Teatro Jedigėjui, nešan
čiam ant pečių draugo kars
tą, kelionė į Aną Bejitą pa
virsta Golgota, procesijos 
vedlys miršta. Bet anksčiau 
cituotas romano sakinys sce
noje nebuvo pasakytas. Jis 
čionai būtų buvęs melagin
gas. Spektaklio Jedigėjus lie
ka ne su Ana Bejita, o su 
liaudimi. Su paprastais gelž- 
kelio darbininkais, kurie lai
kosi draugėje, neraginami 
prisijungia prie Jedigėjaus, 
nušluosto jam sielvarto aša
ras.

Režisieriaus rūpestingai, su 
meile kuriamame grupiniame 
liaudies paveiksle išskiriamas 
šviesiaplaukis berniukas. Pa
našiai garsiajame Larisos Še- 
pitko filme „Pakilimas" Sot
nikovas prieš mirtį regi ber
niuką didelėmis ir tyromis 
akimis — savo liaudies atei
tį. Išlydėdami Jedigėjų į pas
kutinę kelionę, darbininkai 
susiburia į gyvą piramidę, 
kurios viršūnėje vėliava mo
suoja tas šviesiaplaukis. Pa
prasta liaudis ir yra tikroji 
ir patikimiausia istorinės at
minties, per Ilgus žmonijos 
šimtmečius kauptų dvasinių 
vertybių saugotoja. Čia sly
pi spektaklio optimizmas. „Il
ga kaip šimtmečiai diena" tę
siasi, nors uždanga nusileido.

Valdas VASILIAUSKAS '
ir amžinos vasaros žemė. Ta
čiau baltieji Seimininkai vi
siškai nesirūpino gamtosau
ga. Laukinių gyvulių ir žvė
rių .medžioklė jiems buvo 
būdas greitai susikrauti ka
pitalą. Ugandos laikraščio 
,.Vois of Uganda" duomeni
mis, per paskutinius dešimt 
viešpatavimo metų britų ko
lonizatoriai šalyje išnaikino 
daugiau kaip 100 tūkstančių 
krokodilų, 50 tūkstančių 
dramblių, 20 tūkstančių be
gemotų, 3 tūkstančius raga
nosių. Visa tai davė milijo
nines pajamas, o gamtai pa
darė nepataisomą žalą. Ant 
išnykimo ribos? atsidūrė 
drambliai, krokodilai, gepar
dai, antilopės... Kaip per
spėjimas beatodairiškam el
gesiui su gamta skamba re
portažas — susitikimas su 
garsiuoju prancūzų moksli
ninku okeanologu Žaku Ivu 
Kusto: „Mūsų apskaičiavi
mais, per pastaruosius du de
šimtmečius buvo sunaikinta 
40 procentų vandenynų gy
vūnijos. Pasaulio jūrose ir 
vandenynuose visam laikui 
išnyko tūkstantis gyvūnų rū
šių."

Sutapimas — rašydamas 
šias eilutes, spaudoje radau 
žinutę, susijusią su Uganda, 
— apie Tarybų Sąjungos tei
kiamą pagalbą vienintelei 
šios šalies žemės ūkio mo
kyklai. V. Sakalausko kny
goje taip pat rasime pasako
jimų apie nesavanaudišką ta
rybinės liaudies paramą Af
rikos tautoms (reportažai 
„Klaipėdietis, gimęs prie pu
siaujo", „Dėkoju tarybiniam 
gydytojui"). Ir pati knyga 
baigiama simboliškai — pa
sakojimų apie tarybini kul
tūros centrą Ugandos sosti
nėje, iš jo sklindančią švie
są ir žinias liaudžiai, daugeli 
metų gyvenusiai tamsioje ko
lonializmo priespaudoje.

Pagarbos ir simpatijos ko
vojančiai už pažangą • Afri
kai ženklu pažymėta nauja 
V. Sakalausko knyga.

Algis KUSTA
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Margaspalvės gėlės ir žalios daržovės
I j j C ! Tada

Gėlės gražios visos. Kaip ir 
moterys, kurioms jos dau
giausia dovanojamos. Bet 
kiekviena jų turi savo mėgs
tamiausią gėlę. Ir šventės 
proga padovanoti būtent to
kią — kiekvieno vyro di
džiausias noras. Bet kur jų 
tokių įvairių ir tiek daug 
gauti, kai švenčia visos mo
terys kartu. Sakykime, Kovo 
8-ąją. Čia vyrams pagelbsti 
šiltnamių kombinatai. Ir sku
ba tada vyrai su kvapniau-
siomis, gražiausiomis gėlė
mis sveikinti savo motinų, 
žmonų, seserų ar mylimųjų.

Nuotraukoje: Gėlininkė Gražina Šalkytė augina gerberas.

Vienos šventės baigiasi, ki
tos į. prasideda, todėl darbo 
šiltnamiuose užtektinai tiek 
žiemą, tiek, vasarą. Tarybų 
Lietuvos sostinę ištisus me
tus gėlėmis, daržovėmis ap
rūpina už keliolikos kilomet
rų nuo Vilniaus 'įsikūręs šilt
namių kombinatas,^užimantis 
daugiau kaip 200 hektarų 
teritoriją.

. 1 . Mes gerberų plotuose.
Apie gėles sukinėjasi jaunu
tė mergina Gražina Šalkytė.
Ji visuomet gali pasakyti, 
kurį žiedą nūo kurio kelmo 
nuskynė, kuris krūmelis su

brandins dar ne vieną žiedą, 
kurį jau reikia keisti nauju. 
Gėlės jaučia žmogų. O ar 
visada žmogus jaučia gėles? 
Gražina — visada. Ne tik 
jaučia, atjaučia, bet ir myli. 
Vaikystė, jaunystė. Ignalina, 
Kaunas, Vilnius. Keitėsi am
žius, keitėsi miestai, betjVi- 
sur ją lydėjo svajoAė^r;— 
gęrberos. Baigusi Kauno ML 
čiųrino technikumą, Gražina 
atvažiavo dirbti į Vilniaus 
šiltnamių kombinatą. Jame 
triūsia šimtai jaunų merginų 
ir vaikinų, daug įdomių daly
kų kartu jie sugalvoja.

Su šypsena gretimame šilt
namyje — frezijų — mus 
sutinka ir Virginija Pultine- 
vičiūtė su Onutė Kancienė. 
Bet pas jas kiek vėsiau ir 
tamsiau.* Gal čia koks ne
sklandumas?

— Ne, pe, — paneigia 
jos. — Matote, kai kurios 
frezijos jau pražydusios, — 
rodo moterys.

— Taip. Ir labai gražios.
— Bet tokios pat nuosta

bios jos turi patekti ir pirkė
jams. Kol išskinsime visą 
plotą, pačios paskutinės jau 
gali būti per daug pražydu
sios. Kad to nebūtų, patalpą 
padarome truputį vėsesnę ir 
tamsesnę.

Besikalbėdami su moteri
mis, apsiprantame su kva
pais. Bet argi gali šita spalvų 
jūra atsidžiaugti akys! Devy
nių veislių, įvairių spalvų 
frezijos čia auga. Tačiau gėli
ninkėms ne vien žiedai rūpi. 
Onutė Kancienė iš žemių 
išrauna visą gėlę. “Čia jų 
vaikai, — rodo į šaknis ir 
skaičiuoja: — Vienas, du, 
trys svogūnėliai”. Gėlininkės 
jau dabar galvoja apie kitų
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Nuotraukoje: Gėlininkės Rita Laiškonienė [kairėjel ir 
Vida Petrauskaitė rūšiuoja nuskintas gėles.

K. Jankausko nuotraukos

Kada lapai užpusto drėgnus suoliukus o 
rūkuos 

reklamų šviesa kamuoliais virsta blanksta 
ir vėsta 

kada žvaigždę mažiausią tarp bokštą 
>' besvorių renkuos

ir šildau delne nesuprasdamas svetimo 
miesto

metų derlių.
O jis būna gausus. Kasmet 

kombinate išauginama be
veik po pusantro milijono 
gvazdikų, daugiau kaip po 
800 tūkstančius rožių — iš 
viso apie tris milijonus skin
tų, vazoninių gėlių.

Nepamirštas kombinate ir 
kasdieninis vilniečių stalas. 
Per metus sostinės vartoto
jams pateikiama daugiau 
kaip po penkis tūkstančius 
tonų įvairiausių daržovių. Ir 

nesvarbu, koks mėnuo bebū
tų, šeimininkės parduotuvė
se visada gali nusipirkti po 
keletą iš 20 kombinate augi
namų rūšių daržovių.

Žydinčios gėlės — tai puiki 
nuotaika. Šviežios daržo
vės — gera sveikata. Tai 
dovanos, kurias Vilniaus šilt
namių kombinato kolektyvas 
dovanoja žmonėms. Už tai jis 
yra gavęs ne vieną pirkėjų 
padėką, ne vieną valstybinį 
apdovanojimą. A. Lekavičius

kada lango beribėj erdvėj supas šokos 
apmirę 

ir vitrinoj ledinėj melsvėja veidai 
manekenų liguisti

kada debesys smengrT ir smenga ir smenga 
betoninėn girion 

ir svyra ploni kaminai lyg siektų mėnulį 
užpūsti

kada sandėlių labirintuos svirpia lempos 
po gaubtais aplipę 

mažytėm vasaros mumijom o lentynom 
nusvidintom čiuožia 

elegantiškos žiurkės kada skersvėjy
< balzga ir žiba

šokoladinės folgos karnavališkos
nuotaikos nuorėža I

kada radiatorius laiptinėj prie mergaitės 
vaikiškos nugaros 

seniokiškal niurzgia o ji laumiškai rūko
ir kosti

kada tolimo traukinio šalty jis viską 
užmiršti nutaria 

cigarečių dėžutę prie lūpų pakeldamas 
nelyg ostiją

kada šiukšlių konteineriuos gesta 
nuotraukos gėlės ir paslaptys 

ir Uito tvankiam stačiakampy siluetas 
dūluoja lengvas 

kada baigia budėjimą tuneliai debesy 
antiseptikų 

kada kūnas asfallan sudūžta kaip 
skersvėjy langas

kada dulkės šventovių muziejinių 
neranda veidų gyvybės 

kada iškelia delnus kūrikas prie pulto lyg 
laikytų, mišias ir kada 

apkartus širdis suspurda ir konvulsiškai 
šonkauliais lipa — 

tada mano meile tada mano meile mano 
meile — tada!

Robertas Keturakis

— Vadinasi, dievo nėra!
Aptikę šiuos žodžius, įrašytus Kazimiero Liščinskio sąsiuviniuose, jėzui

tai džiūgavo. Jiems rodėsi, kad įkalčių bedievio bylos sudarymui ir pasmer
kimui visiškai pakanka. Nepaisydamas tuo metu galiojančių bajorų teisių ir 
laisvių garantijų, Vilniaus vyskupas K. Bžostovskis paprašė karaliaus J. 
Sobieskio (Jono III) leidimo suimti K. Llščlnskį. Nors įėzuitų turima me
džiaga tebylojo apie dievo įžeidimą, tačiau vyskupo prašyme buvo pa
brėžtas nepagarbumas pačiam karaliui, nes Lietuvos Statuse tebuvo numa
tytos bausmės tik už karaliaus, o ne dievo šmeižimą bei įžeidimą. Maža to, 
pagal galiojančius įstatymus bajorą buvo galima suimti tik nusikaltimo vie
toj arba nepraėjus 24 valandoms nuo nusikaltimo, jeigu jis nespėjo grįžti 
namo, nes nuosavas dvaras naudojasi neliečiamybės garantija. Vadinasi, ir 
K. Liščinskis į teismą .galėjo būti pašauktas tik įstatymo numatyta tvar
ka. Tačiau karalius šią procedūrą pažeidė ir davė sutikimą įtakingą bajo
rą suimti jo paties namuose. Tatai sukėlė didelį* bajorų, ypač tų, kurie 
dalyvavo karaliaus rinkimuose, nepasitenkinimą. Jonas III aiškiai pikt
naudžiavo savo padėtimi, autoritetu bei aukštųjų dvasininkų parama. Dar 
būdamas Lenkijos etmonu, 1673 m. jis sumušė turkus prie Dnestro. Sa
vo karinę šlovę jis padidino 1683 m., kai |o vadovaujamos jungtinės len
kų, austrų ir vokiečių karinės pajėgos sutriuškino galingą turkų karluo- 
menę ir padarė pradžią sultonų galybės smukimui. Aukštųjų dvasininkų 
(tikintas, karalius manė, kad šioms pergalėms didžiausios reikšmės turėjusi 
dievo apvaizda, kurią išmeldė krašte įsigalėję jėzuitai. Jeigu katalikų 
dignitoriai, jėzuitų ordinas padėjo pasiekti tokių karinių pergalių, tapti 
karaliumi, įgyti europinę šlovę, tai nejaugi liksi jiems skolingas, nepa
tenkinsi jų prašymo. Juo labiau, kad bedievybės toleravimas galįs už
traukti dievo nemalonę pačiai Jo didenybe) arba nubausti visą tautą.

Jonas Sobieskis žinojo, kad bajoras Kazimieras Liščinskis įtakingas 
žmogus. 1682 m. jis buvo išrinktas Bresto (Lietuvos brastos) žemės teismo 
patarėju, vėliau — Lietuvos vyriausiojo tribunolo nariu ir asesoriumi 
sekretoriumi. Garsėjo jis mokytumu, teisingumu bei iškalbingumu. Už tai 
ne vien pavieto, bet Ir visos vaivadijos bajorai jį gerbė Ir mylėjo. Kartu 
su jais K. Liščinskis 1669 ir 1674 metais dalyvavo karalių rinkimuose. 
Taigi Šio Žmogaus balsas lėmė ir paties Jono Sobieskio likimą. Tačiau ka
ralius į tai neatsižvelgė. Matyt, jo ausį buvo pasiekusi žinia, jog K. Liš
činskis nelabai pagarbiai atsiliepęs apie senatorius, jų primą — Gnezno 
arkivyskupą bei patį karalių, kurį esąs pavadinęs net karūnuota davat
ka. Tad ar verta abejoti, kad toks laisvamanis galėjęs pakelti balsą ir 
prieš patį dievą, nes atsimetęs nuo jėzuitų, atsisakęs kunigystės Įšven
tinimų.

O jėzuitai tuo laiku triumfavo. Iš esmės įveikę reformatų judėjimą, jie 
negailestingai persekiojo ir slopino arijonizmo apraiškas, eretiškas nuo
taikas bei laisvamaniškas mintis, toleravo ir skatino vadinamųjų raganų 
gaudymą, kankinimą bei žudymą laužų liepsnose. Jėzuitai visokeriopai 
rėmė feodalinę santvarką, negailėdami jėgų ir nesiskaitydami su priemo
nėmis stiprino karališkojo sosto ir katalikų bažnyčios sandraugą. Tą jų 
uolumą turėjusi patvirtinti Ir pradedama teisminė byla prieš Kazimierą 
Llščlnskį, kurį Lietuvos etmono Kazimiero Sapiegos sargybiniai 1687 
metų rudenį karaliaus vardu suėmė, pristatė į Vilnių ir uždarė į vyskupo 
K. Bžostovskio kalėjimą.

Netrukus prasidėjo bažnytinis teismas, kuriam pirmininkavo vyskupas 
M. Poplavskis. Teismo nariais buvo dar penki vyskupai. K. Liščinskis, 
jausdamas gresiantį pavojų, bandė gintis (statymais, nurodinėjo proce
dūrinius tvarkos pažeidimus. Tačiau teismas tų argumentų nepaisė ir kal
tino suimtąjį dievo įžeidimu. Tiesa, Lietuvos Statute bausmės už dievo 
įžeidimą nebuvo numatytos, o už karaliaus apkalbėjimą už akių te- 
grėsė vos šešios savaitės kalėjimo. Apkaltinti K. Llščlnskį karaliaus 
šmeižimu jam girdint (o už šį nusikaltimą galima bausti ir mirtimi), at
rodė, jokio pagrindo nesą. Tačiau dvasininkams to Ir nereikėjo '— teismo 
procese jie naudojosi jėzuitų kazuistikos metodais. Jeigu (žeistas dievas, 
kuris yra aukštesnis už karalių, vadinasi, tuo pačiu (žeistas ir pats kara
lius. Taigi taikytinas čia Ir mirties nuosprendis. K. Liščinskis esąs bai
sesnis už bet kokį eretiką, arljoną, kurie paniekina, (žeidžia bažnyčią, 

atsimeta nuo jos, bet dievo nepaneigia, neišdrįsta nei kalbėti, nei rašyti:
— Ergo non ėst deus! Vadinasi, dievo nėra!
Taigi Liščinskiui taikytina aukščiausia bausmė, kurią turįs paskirti pa

saulietinis teismas, t. y. seimas, numatytas sukviesti 1688 m. pradžioje 
Gardine. Netrukus į šį miestą nugabenamas ir Kazimieras Liščinskis. Jis 
jautė, kad ištrūkti iš jėzuitų nagų bevelk nėra vilties — jų rankose do
kumentai apie dievo (žeidimą bei ateistines pažiūras. Be to, kaltintojų 
širdys perpildytos keršto ir bedievio mirties troškulio. Tuo įkalintasis 
spėjo įsitikinti dar Vilniaus bažnytiniame teisme. Juk jam ne veltui bu
vo primintos praėjusių metų „klaidos", jaunystės „paklydimai".

Gimė K. Liščinskis 1634 m. kovo 4 d. Bresto vaivadijoje. Mokėsi jis net 
keliose kolegijose, teologijos mokslų sėmėsi Lvove, studijavo Krokuvos 
universitete. 1658 m. gruodžio 7 d. įstojo | jėzuitų ordino noviciatą, o 
prabėgus aštuoneriems metams ir į Jo narius. Tai tikriausiai buvo ne for
malus aktas, nes skunde, kuris ir tapo kaltinamuoju aktu, tvirtina, kad 
K. Liščinskis katekizmo mokęs „vaikščiodamas po turgavietes ir gatves, 
ir mokyklose. .." Kitoje to skundo vletojė K. Liščinskis vadinamas ma
gistru ir mokytoju. Akademikas J. Jurginis šia žinia neabejoja. Vadinasi, 
K. Liščinskis turėjo būti baigęs filosofijos skyrių ir gavęs magistro laips
nį, nes teologiją studijuoti bei dėstyti žemesnėse kolegijose arba univer
siteto klasėse buvo galima tik po tokio pasirengimo. Taigi šio Žmogaus 
kurį laiką būta doro kataliko, uolaus jėzuitų ordino nario.

Kyla pagrįstas klausimas: kas gi ir kodėl pakeitė to mokytojo ir išmin
tingo vyro pažiūras, kuo remdamasis jis ėmė tvirtinti, kad „nėra pono 
dievo, (..-..)• nėra nei angelų, nei dangaus, nei pragaro" (...), jog „nau
jasis ir senasis šventojo rašto testamentai (. ..) Kristaus ir Mozės išma
nymu ir Išgalvojimu sukurti" ir pan.? Minėtame skunde yra nuoroda, kad 
ateistinių raštų autorių prie tokių minčių ir išvadų privedęs „dievo baž
nyčios uždraustų krrygų, įvairių ateistų išspausdintų paties Liucipleriaus 
pragaro spaustuvėse kažin kur už jūrų, skaitymas. Kai ko prisiskaitęs, kai 
ką supratęs ir daug ką iš anksčiau žinojęs, pradėjo netekti proto".

Kritiškiau mąstyti K. Liščinskis tikriausiai pradėjo ne vien skaityda
mas religines bei teologines knygas, aiškindamasis jose aptinkamus 
prieštaravimus, netikslumus bei klaidas. Jėzuitų kolegijose ir teologijos 
fakultetuose tebebuvo praktikuojami disputai (savotiškos treniruotės) 
priešiškoms pažiūroms paneigti. Studentai, ruošdamiesi disputams, turė
davo perskaityti ir bažnyčios uždraustas knygas, pasiruošti vaidinti 
eretikus bei laisvamanius. Neabejotina, kad tokiose diskusijose — vaidi
nimuose dalyvavo ir K. Liščinskis. Tada ir prislskaitydavęs tų „liucipieriš- 
kų" knygų. Matyt, jaunuolį slėgė ir sukarinta jėzuitų ordino drausmė, 
reikalavimas būti pasiruošusiam atsižadėti asmeninio turto ir nutraukti 
visus giminystės ryšius.

Šiaip ar taip, bet daugiau nei dešimt metų jėzuitų mokytas ir auklėtas 
vyras ne tik netapo jėzuitų dvasininku, bet ir išstojo iš paties ordino. Grį
žo į tėvo dvarelį, yedė, susilaukė dukters, vėliau išleido ją už vyro. Na
muose jis turėjo daug knygų, nuolat jas skaitinėjo ir kažką vis rašė. Bet 
jėzuitai jo nepamiršo. Savo auklėtinį įtarė linkstantį į bedievybę. Buvo 
patikėta jėzuitų ordino nariui Išsiaiškinti. Si misija buvo patikėta jėzuitų 
ordino nariui Gedeonui Bžo skal, kuris, lankydamasis pas savo brolį, gy
venantį Llščlnsklo kaimynystėje, galėjo įgyti įtariamojo pasitikėjimą ir 
gauti norimų žinių. „Susibičlulavę“ su mokytoju kaimynu, broliai Bžos- 
kos dažnai lankydavosi K. Llščlnsklo namuose, kalbėdavosi, vakarodavo. 
Nutaikę palankią progą, jie pavogė šeimininko kūrinį — penkiolika ran
ka prirašytų sąsiuvinių (265 lapus) ir perdavė juos Vilniaus Akademijos 
jėzuitams.

„Dogmatlca syllogistlca contra essentlam et existentiam Dei" (paneigia
ma dievo galybė ir jo buvimas), — su tokiu teologų prierašu rankraščiai 
buvo perduoti Vilniaus vyskupui. Oficialiu skundėju, kuris, skundui pa
sitvirtinus, galėjo gauti pusę baudžiamojo asmens turto, pasirašė jėzuito 
brolis Jonas Kazimieras Bžoska (Vėliau teismo procese jam buvo prikiš
ta, jog tatai jis padaręs dėl prasiskolinimo savo kaimynui K. Liščinskiui).

Gardino seime bajorai riejosi beveik šešias savaites. Posėdžiams skirtas 
laikas baigėsi. Karalius pasakė patriotiškai moralizuojančią kalbą, pa
graudeno dėl K. Llščlnsklo bedievybės, galinčios užtraukti dievo bausmę, 
atsisveikino ir Išvažiavo namo. Seimui net nebuvo įteiktas skundas dėl 
K. Liščinskio nusikaltimų. iTapo aišku: reikės laukti naujo seimo. Kai 
kurie bajorai kreipėsi į karalių, prašydami Iki teismo paleisti kalinį, ta
čiau Jonas Sobieskis nesutiko. > j

Nepaisydamas karaliaus nusistatymo, laimę ryžosi pabandyti ir pats K. 
Liščinskis. Savo laiške Jis sakėsi tikįs dievą, esąs doras katalikas, kalėjl- 
man pakliuvęs visai nekaltai. Bet išsisukinėta veltui: karaliaus atsakymas 
buvo neigiamas.

Pagaliau 1688 metų pabaigoje Varšuvoje vėl pradėjo posėdžiauti naujai 
sušauktas seimas. Procedūrinė dalis užsitęsė, tačiau tarėjai vis dėlto buvo 
išrinkti ir prisaikdinti. 1689 m. sausio 23 d. buvo sušaukta neįprastinė 
seimo sesija popieriaus nuncijaus Kantelmio kalbai Išklausyti. Oratorius, 
Iškoneveikęs nekrikštus turkus bei totorius, negailestingai užsipuolė ere-

tikus ir „tėvynės išdavikus" ateistus. Pastarasis kaltinimas aiškiai buvo tai
komas K. Liščinskiui.

Kalbas dėl Liščinskio bylos pradėjo senatoriai vyskupai. Bžostovskis 
supažindino su bylos medžiaga ir bažnytinio teismo nuosprendžiu. Ne
trukus paaiškėjo ir galutinė karaliaus pozicija. Bajorams reikalaujant pa
skirti kaltinamajam gynėją, J. Sobieskis sušukęs:

— Paklausk tą pakvaišėlį, ar atsiras žmogus, kuris gintų ateistą.
Toks žmogus atsirado. Tai buvo nelabai patyręs Ir mažai žinomas ad

vokatas Ilevičius. Tačiau seimo salėse |au tvyrojo inkvizicijos laužų dū
mai; prieš kaltinamąjį stojo ne tik karalius, vyskupai, o Ir popiežiaus 
atstovas. Advokatas kalbas bandė pakreipti į įstatymų pažeidimus, stengėsi 
įrodyti, kad ateizmas priklauso prie tų nusikaltimų, kurie vadintini erezi
jomis. Maža to, Ilevičius prašė karalių leisti kaltinamajam savo nekaltumą 
įrodyti priesaika. Vyskupui Andriui Zalusklui, kuris teigė, kad |am visiškai 
aišku, jog Liščinskis esąs ateistas, pareikalavus, buvo prisaikdintas ne 
kaltinamasis, o jo skundėjas bei liudytojai.

Veltui K. Liščinskis bandė įrodyti, kad jis neneigęs dievo buvimą, o 
tik perpasakojęs svetimas mintis, norėdamas jas vėliau sukritikuoti, 
nes niekur nesą parašyta: „AŠ, Liščinskis, ateistas". Kaltintojas S. Kuro- 
vičius bei kalbėjusieji vyskupai neginčijamai įrodė, kad visuose 265 
traktato „Dievo nebuvimo komentarai" puslapiuose nėra nė raidės už 
dievą. Bylos baigtis nekėlė abejonių. Bet Kazimieras Liščinskis kaltas ne
prisipažino ir paskutiniajame savo žodyje. Nuosprendis buvo paskelbtas 
kovo 28 d.: nukirsti galvą ir po to sudeginti. Egzekucija įvyko po dvie
jų dienų. Pirmiausia Varšuvos turgaus aikštėje buvo sudeginti bedieviški 
rankraščiai. Jų autorius išvežtas už miesto, prie didesnio kelių sankry
žoje sukrauto laužo. Tenai |am buvo nukirsdinta galva ir įmesta j ugnį. 
Po to tame pačiame lauže atsidūrė Ir K. Llščlnsklo kūnas. Siam šviesaus 
proto ir mokytam vyrui ką tiktai buvo suėję penkiasdešimt penkerl metai.

Pasmerktojo turtas buvo paimtas, namai sudeginti, o visa sodyb
vietė sunaikinta, sulyginta su Žeme, kad nė ženklo neliktų prisiminimui.

Užgeso laužavietės, baigė žėravusios sodybvietės žarijos. Vėjai išsklai
dė bei Išnešiojo pelenų plėnlus. Tačiau net dvasininkų bei jėzuitų ne
apykanta, nei laiko dulkės neužtemdė įžymaus mąstytojo Ir ateisto Ka
zimiero Liščinskio vardo. Netrukus Vakarų Europos spaudoje pasirodė ži
nučių apie šio žmogaus ateistinį nusistatymą ir žiaurią mirtį. Kiek vė
liau pasirodė net kelios knygelės. Buvo kuriami ir vaidinami sceniniai 
veikalai. Vieni autoriai mokslininką garbino, kiti smerkė. Ir tatai reiškė, 
kad K. Liščinskis nepamirštas, kad jo idėjos, argumentai tebėra gyvi ir 
aktualūs, kad jie jaudina žmonių protus.

Kazimieras Liščinskis, nuo kurio gimimo šiemet sukanka 350 metų, no
rėjo, kad ant jo kapo būtų pastatytas akmuo su jo paties sugalvotu be
dievišku užrašu, prašančiu praeivį sustoti Ir pagalvoti, kas yra tiesa, ku
rios mokslas ieško amžių amžiais. Bet kapo nėra. Nėra ir antkapinio ak
mens su keistu užrašu. Teišliko vos keletas jo raštų fragmentų, pridėtų 
prie teismo bylos. Skaitai tas ištraukas ir galvoji: o gal tat ir yra pats 
brangiausias, pats iškalbingiausias paminklas mūsų ateizmo pradininkui.

Pabandykime įsivaizduoti jo traktato žodžius, iškaltus granito luite, 
atidžiai juos perskaitykime ir pagalvokime, ar galėtume likti abejingi Jų 
turiniui, nesusimąstyti prie to žmogaus drąsą ir išmintį:

— Klausiame jus, teologai, jūsų dievo vardu: ar, priskirdami dievui 
neįmanomus dalykus, atributus ir apibrėžimus, vienas kitam prieštarau
jančius, netemdote proto šviesos, ar tuo neatimate pasauliui saulės ir ar 
kartu neišvejate savo dievo iš dangaus?

— Žmogus yra dievo kūrėjas, dievai — jo kūrinys U padaiinys. Taigi 
žmonės yra dievo kūrėjai: dievas — ne realiai egzistuojanti būtis, o 
esybė, egzistuojanti tik prote; be to, tai chimeriška esybė, nes dievas ir 
chimera — tai tas patp

— Tikėjimas, vadinamas dieviškuoju, yra žmonių Išmonė. Doktrina — 
ar loginė, ar filosofinė, besipuikuojanti tuo, kad ji esą mokanti tiesos 
apie dievą, yra melaginga, ir atvirkščiai, toji doktrina, kurią pasmerkė 
kaip melagingą, yra pati teislnglausloji.

— Paprasta liaudis savo pačios priespaudai yra gudresniųjų apgaudinė
jama prasimanymais apie tikėjimą į dievą; jeigu išminčiai ir panorėtų su 
tiesa liaudį iš tos priespaudos išvaduoti, jie taptų pačios liaudies sutrypti; 
tad liaudis gina savo pačios priespaudą.

— Nepatirtame tokio proto balso, kuris mus (tikintų, kad dievo apsi
reiškimas esąs teisybė. Jeigu mumyse būtų toks balsas, turėtų visi pri
pažinti ir neabejotų, taip pat neprieštarautų nei Mozės knygai, nei 
evangelijai, ir nebūtų įvairių sektų Išradėjų nei jų pasekėjų kaip Ma
hometas ir t. t. Tačiau toks balsas nežinomas, Ir ne tik iškyla abejonių, 
bet atsirada net tokių, kurie ginčija apreiškimą, Ir tai ne mulkiai, o žmo
nės Išmintingi, kurie įrodo, teisingai protaudami, kažką visai priešinga, 
būtent tai, ką įrodinėjo ir aš. Taigi dievo nėra.

Perskaitę šiuos žodžius, prisiminkime, kad juos Kazimieras Liščinskis 
parašė maždaug prieš tris šimtus metų.

Feliksas Mačianskas
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Praeities paminklai—dabarties kultūrai TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo
Žinomas dailininkas M. 

Dobužinskis, prieš karą gy
venęs Lietuvoje, savo atsi
minimuose rašė apie pirmąjį 
susitikimą su Vilniumi: “jau 
buvo pavasaris su švelniai 
žydru dangumi, ir po geome
triško ir taisyklingo Peter
burgo staiga išvydau siau
ras, kreivas gatveles su įvai
riaspalviais namais, stačius 
raudonus stogus, virš kurių 
kilo aūkšti bažnyčių bokštai 
ir bokšteliai. Iš pat pradžių 
ir visą laiką, gyvendamas 
čia, šitas miestas man buvo 
mielas, lyg gimtasis ir “sa
vas“ . . .

KieH gražiausių posmų ši
tam miestui paskyrė dainiai, 
kaip jį įsimylėję buvo daili
ninkai ir artistai ... 0 ir 
eiliniai vilniečiai — ar ne jie 
po karo audrų, neskaičiuoda
mi valandų, iš griuvėsių rin
ko, lyg brangenybes, sveikas 
plytas ir kėlė senąją Lietu
vos sostinę, tuo “išdainuoda
mi” savo didžiąją meilę ir 
ištikimybę gimtajam mies
tui.. .

Aš nesu poetas, ir man 
būtų sunku prie Vilniaus 
akmenų dėkingumo ir meilės 
ženklan padėti gražiųjų • žo
džių puokštę. Bet aš, esu 
vilnietis ir didžiausiai dėkoju 
likimui, davusiam man laimę 
gyventi šiame poetų ir kara
lių mieste, kur tavo sielą 
užgauna ir nepaleidžia iš 
savo galybės amžių vėjai, 
sustingę rūmų frontonuose ir 
bažnyčių bokštų ažūre . . .

Stoviu prie senosios Vii; 
niaus gynybinės sienos lieka
nų — vartų, pavadintų nepa
prastu Aušros vardu. Į pie
tus prieš mano akis mirgu
liuoja, žėri, švyti senamies
tis, perlas Europos sena
miesčių — perlų vėriny . . .

Žmonių žmonės gėrėjosi ta 
gyvo akmens Vilniaus širdi
mi, stebėjosi nagingų restau
ratorių darbais, prikėlusiais 
šiandienos gyvenimui ne vie
ną praeities architektūros, 
istorijos, meno paminklą. Tą 
patyrė ne vienas tautietis, 
atvykęs į Lietuvą viešpagėn, 
žavėjosi Tarybų valdžias rū
pesčiu, pastangomis ir ski
riamomis didelėmis lėšomis 
saugoti kultūros pamink
lus — visuomenės, visos 
liaudies turtą.

Tarybų valdžia Lietuvoje 
beveik nepaveldėjd patirties 
globojant kultūros pamink
lus — buržuazijos valdymo 

Per pastaruosius du dešimtmečius labai išaugo Alytus. 
Dzūkijos sostinė tapo stambiu pramonės ir kultūros centru, 
šeštuoju pagal dydį Lietuvos miestu. Alytaus gyventojų 
skaičius jau artėja prie 70 tūkstančiu

Nuotraukoje: Medicinos sesuo akušerė Elvyra Niuklienė 
su mažyliais Alytaus ligoninės naujagimių skyriuje.

A. Sabaliausko nuotrauka

metais tiek paminklų apsau
ga, tiek jų pritaikymu mažai 
buvo rūpinamasi. Tai, kuo 
dabar žavisi Vilniaus sve
čias — keliasdešimties poka
rio metų darbo rezultatas.

Visą paminklotvarkos 
veiklą Lietuvoje koordinuoja 
Respublikinis kultūros pa
minklų restauravimo trestas. 
Jam priklauso specialioji me
no kūrinių restauravimo 
aikštelė, restauruojanti ir 
konservuojanti labai kruopš
taus darbo reikalaujančius 
meno kūrinius visoje respu
blikoje. Restauravimo dirb
tuvės veikia Vilniuje, Kaune, 
Klaipėdoje, Biržuose, Tra
kuose.

Lietuvoje priskaičiuojama 
daugiau kaip dešimt tūkstan
čių kultūros paminklų, mūsų 
praeities liudininkų. Vieni jų 
jau ištirti ir restauruoti, kiti 
dar laukia savo eilės. Pa
rengti ir vykdomi Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Kėdainių 
ir Trakų senamiesčių kom
pleksinio rekonstravimo pro
jektai.

Restauruojama iš karto iš
tisos gatvės, kvartalai. Vie
noje jų Vilniuje, Antokolskio 
gatvėje, šiandien ir vilnie
čiui, ir svečiui malonu užeiti į 
jaukų “Lokio” restoraną. Vi
siems patinka pirmojo aukš
to baroko salė, greta jos 
medžiokline atributika iš
puoštos menės, tolimus šimt
mečius menantys lietuviškos 
gotikos rūsiai. Šis XVI a. 
gotikinis pastatas šiandien 
ne tik teikia lankytojams 
džiaugsmą, bet ir kalba apie 
turtingą mūsų praeities kul
tūrą. ’ Z

Viename Vilniaus sena
miesčio kvartalų įkomponuo
ti “Lėlės” ir Jaunimo teatrai. 
“Lėlės” teatro mažųjų žiūro
vų salė įrengta buvusioje 
Oginskių rūmų salėje, visiš
kai išlaikant pirmykštį jos 
plotą,’ dėkoro elementus. Se
nojo kvartalo ribose likę bu
tai turi visus šiandieninius 
patogumus, izoliuoti nuo bet 
kokio triukšmo, apjuosti kie
meliais, želdiniais. Ne vienas 
vilnietis, rinkdamasis butą 
naujame moderniškame Vil
niaus rajone ar senamiesty
je, atiduoda pirmenybę kaip 
tik pastarajam.

Jau seniai muzikos mėgėjų 
nepatenkina koncertų salės, 
kurios labiau tinka progi
niams koncertams, iškilmin
giems renginiams. Daug kam 

norisi intymesnės aplinkos. 
Todėl, gana populiari tapo 
buvusi Vilniaus katedra (da
bar Paveikslų galerija), kur 
renkasi vargonų muzikos 
mylėtojai, dainuoja chorai, 
groja kamerinės muzikos or
kestrai. Mažoji baroko salė 
Vilniuje — jaukiausia kame
rinių koncertų vieta — įsikū
rusi subtiliai restauruotoje 
baroko bažnytėlėje. Tinka
mai įkomponuoti nauji var
gonėliai, interjero aplinka 
sukuria architektūros ir mu
zikos sąskambį, būtiną klau
sytojui.' Tokių atrastų ir se
nose patalpose įrengtų savi
tų poilsio vietų vis daugėja.

Daugiau kaip du šimtme
čius stūksojo šiaurės Lietu
voje bastioninės Biržų pilies 
griuvėsiai. Buvo svarsto
ma — ar verta šiai piliai 
suteikti pirmykštę išvaizdą 
(restauruoti yra brangu), ar 
užkonservuoti griuvėsius ir 
palikti kaip gyvą istorijos 
liudytoją. Vis dėlto nutarta 
pilį atstatyti ir čia įrengti 
rajono kraštotyros muzięjų, 
biblioteką.

Tuose pačiuose Biržuose 
restauruotuose Astravo rū
muose įsikūręs “Siūlo” fabri
ko administracinis centras, 

į 
darbininkų kultūros namai. 
Vyksta koncertai, parodos, 
susitikimai. Pagaminti prie 
pagrindinio įėjimo anksčiau 
stovėję bronziniai liūtai. Ori
ginalai iš Astravo atgabenti 
Kaunan per Pirmąjį pasauli
nį karą, jie (liūtai) stovi prie 
Kauno istorijos muziejaus.

Taip Lietuvoje išsaugomos 
meno vertybės, pritaikomos 
naujo gyvenimo poreikiams.

Suvalkijoje palyginti su ki
tais mūsų respublikos regio
nais rečiau pasitaiko išlikusių 
dvarų centrų, rūmų ansam
blių. Rūpestingai saugomi ir 
prižiūrimi, jie iki šių dienų 
išlaikė’ savo grožį. Paežerių 
rūmus ir dabar tebepuošia 
autentiškos inkrustuoto par
keto grindys, subtilūs sienų 
ir lubų ornamentai. Čia — 
ūkio administracinis centras.

Taip Lietuvoje išsaugomos 
meno vertybės, pritaikomos 
naujo gyvenimo poreikiams.

Valstybė laiku atkreipė dė
mesį ir į vėlesnių laikotarpių 
kultūrinį palikimą. Šalia go
tikos, renesanso, baroko ir 
kitų laikotarpių saugomo pa
likimo kruopščiai prižiūrimi 
ir vėlesni kūriniai, turintys 
architektūrinę ir kultūrinę 
vertę. Kasmet papildomas 
naujų saugotinų paminklų 
sąrašas. Tai — M. K. Čiur
lionio muziejus, Banko rūmai 
bei kiti buržuazijos valdymo 
laikų pastatai Kaune su vi
sais meno kūrybos elemen
tais, tai — pseudogotikinė 
bažnyčia Rokiškyje, tai — 
šiuolaikiniai Parodų rūmai ir 
“Neringos” kavinė Vilniuje ir 
kt. Nors jie yra mūsų gyve
namojo meto statiniai, tačiau 
laikui sparčiai bėgant tampa 
kultūros paminklais.

. . . Išėję pasižvalgyti po 
senąjį Vilnių, mintimis nu
klydome per Lietuvą, žvilg
terėjome į vieną kitą praei
ties paminklą. Restauratorių 
darbu atgimę, tie paminklai 
tarsi byloja, kad praeitis 
brarįgi ypač tup, kiek gyva 
mūsų gyvenime, kiek reika
linga ateičiai.

Juozas Mockus> _________
New York. — Gegužės 5 d. 

čia ruošiamasi paminėti Jau- 
mų Komunistų Sąjungos vie- 
nerių metų sukaktį. Ta pro
ga bus koncertas ir paskaitos 
City College. Sąjunga įkurta 
pernai Clevelande, Ohio. Jos 
nariai daug pasidarbavo, 
pernai organizuojant darbo 
žmonių žygį į Washingtoną. 
Jie taip pat talkino merų 
rinkimuose Washingtone, 
Chicagoje ir Bostone. Dabar 
jie žada jungtis į balsuotojų 
registraciją, kad prez. Rea- 
ganas nebūtų perrinktas.

ĮSAKAS
DĖL LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS 
PREZIDENTO J. MATULIO APDOVANOJIMO TAUTŲ 
DRAUGYSTĖS ORDINU

Už nuopelnus vystant 
mokslą, rengiant mokslinin
kų kadrus ir gimimo aštuo
niasdešimt penktųjų metinių 
proga Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos prezidentą TSRS 
Mokslų Akademijos narį ko
respondentą Juozą Matul| 
apdovanoti Tautų draugys
tės ordinu.

TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 
Pirmininko pirmasis 

pavaduotojas 
V. KUZNECOVAS

TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo 

sekretorius 
T. MENTEŠAŠVILIS

Maskva, Kremlius. 
1984 m. kovo 16 d.

Draugui Juozui MATULIUI

ŽMOGUI, JO SVEIKATAI, 
POILSIUI

Lietuvos Komunistų partijos Centro Komitetas, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios TaiyBos Prezidiumas ir respubli
kos Ministrų Taryba karštai sveikina Jus 85-ųjų gimimo 
metinių ir apdovanojimo Tautų draugystės ordinu proga.

Jūsų prasmingas gyvenimas glaudžiai susijęs su Ko
munistų partijos iškeltų uždavinių įgyvendinimu, Tarybų 
Lietuvos mokslo, ekonomikos ir kultūros raida. Jūs akty
viai dalyvavote kuriant respublikos Mokslų Akademiją, 
nuo 1946 metų būdamas jos prezidentu, nuveikėte didžiulį 
darbą ugdant mokslininkų kadrus, stiprinant mokslinių 
organizacijų materialinę techninę bazę, plėtojant mokslo 
ir gamybos ryšius.

Nuoširdžiai linkime Jums, gerbiamas drauge Juozai 
Matuli, ilgų gyvenimo metų, geros sveikatos, vaisingos 
mokslinės veiklos, naujų laimėjimų tarybinės Tėvynės 
labui.
LIETUVOS KOMUNISTŲ LIETUVOS TSR LIETUVOS TSR 

PARTIJOS CENTRO AUKŠČIAUSIOSIOS MINISTRŲ 
KOMITETAS TARYBOS PREZIDIUMAS TARYBA

Naujoji TSRS Konstitucija 
įtvirtino socialinį draudimą 
kaip pagrindinę valstybinės 
socialinio aprūpinimo siste
mos [dalį, garantavo šalies 
piliečių teises į materialinį 
aprūpinimą senatvėje, ligos 
atveju, netekus darbingumo 
ar maitintojo.

Socialinio draudimo pra
džia tiesiogiai susijusi su 
proletariato revoliucine kova 
už savo teises. Ilga ir neleng
va Lietuvos darbo žmonių 
socialinio draudimo istorija. 
Pirmosios darbininkų “kovos 
kasos”, dažniausiai vadina
mos savišalpos, savitarpio 
pagalbos kasomis, susikūrė 
Vilniuje apie 1888 m. ir buvo 
nelegalios. Tai buvo tarsi 
profesinių organizacijų, da
bartinės socialinio draudimo 
sistemos užuomazga.

Tarybų šalyje darbo žmo
nės mokesčių socialinip drau
dimo reikalams nemoka. So
cialinio draudimo lėšomis ap
rūpina valstybė ir kolūkiai. 
Šiais metais socialiniam 
draudimui Lietuvoje bus. pa
naudota 663 milijonai rublių. 
Tai sudaro beveik penktadalį 
viso respublikos biudžeto.

Kam gi skiriamos šios lė
šos? Pirmiausia tai nedirban
tiems pensininkams pensi
joms mokėti. Iš šių lėšų 
respublikos darbo žmonės — 
darbininkai, tarnautojai, ko
lūkiečiai bei jų šeimos nariai 
gauna taip pat nedarbingu
mo (ligos, nelaimingų atsiti
kimų, šeimos nario slaugy
mo, sanatorinio-kurortinio 
gydymo, protezavimo atve
jais), nėštumo ir gimdymo, 
laidojimo pašalpas, senatvės, 
invalidumo, ištarnautų metų 
pensijas bei pensijas netekus 
maitintojo. Gimus kūdikiui, 
mažai aprūpinamoms šei
moms vaiko priežiūrai iki 
vienerių metų irgi mokamos 
pašalpos.

Socialinis draudimas TSR 
Sąjungoje neatskiriamai su
sijęs su darbo žmonių sveika
tos apsaugos stiprinimu. 
Profesinės sąjungos kontro
liuoja, kaip dirba sveikatos 
apsaugos įstaigos, kaip laiko

PAMFLETAS

SVAJONĖ
— Kuo tu norėtum būti, 

Bobai, — paklausė bičiulį 
niujorkietis iki kaulų smege
nų, — jeigu galėtum pasi
rinkti absoliučiai bet ką?

Jięgu stovėjo ilgos ir 
lanksčios tarsi didžiulė gyva
tė eilės uodegoje. Mat New 
Yorkas buvo paskelbęs, kad 
laikiniems pavasario dar- 
biams jam reikalinga trisde
šimt žmonių, ir kaip tokiu 
atveju priimta, susirinko 
kokie trys tūkstančiai. Bičiu
lių šansai buvo maždaug to
kie, kaip laimėti milijoną 
dolerių valstijos loterijoje.

Bobas pašnairavo į Dže
ką — jis seniai žinojo, kad 
šią tuščiai nieko neklausinė
ja.

— Na, nors laikinu liem- 
sargiu, — atsargiai išsakė 
savo svajonę Bobas. — Gal 
sutaupytume dolerį kitą, ir 
pavasarį . . .

Niujorkietis iki kaulų sme
genų ryžtingumu rankos 
sustabdė ir taip vos sruve
nantį draugo svajonių upelį.

— Bobai, kada tu pagaliau 
išmoksi galvoti plačiai, kaip 
dera tikram amerikiečiui! 
Aš klaisiu, kuo to norėtum 
būti, jei turėtum absoliutų 
pasirinkimą — na, kaip pasa
koje ar rinkiminėje kalboje. 
Tik nesakyk, kad nori būti 
prezidentu, — tai neorigina
lu.

Šį kartą Bobas mąstė il
giau:

— Gerai! Pasakysiu tau, 
Džekai, savo slapčiausią sva- 

. jonę — aš ąutikčiau būti 
policininku, kopų. Tu tik 
įsivaizduok, Džekai!. Kiauras 
dienas vaikai visokius valka
tas Centriniame parke (čia 
Bobas skubiai žengtelėjo į 
šalį, pamatęs, kad bičiulis 
suspaudė ne pirmo šžarumo,. 
bet užtat kietą kaulėtą 
kumštį) . . . Vakare grįžti 
namo, pakarieniauji ir eini 
gulti, žinodamas, kad niekas 
naktį nečiups už peties ir 
nepasakys “marš iš čia” . . .

Bobas sutriko: niujorkietis 
iki kaulų smegenų žvelgė į jį 
su tikru ir nuoširdžiu pasi
gailėjimu.

— Vaikine, bet juk šaudo 
ne tik kopai — šaudoma ir į 
juos. Ir juos, kaip kitus, 
atleidinėja iš darbo. Ir tu 
manai, kad po to kas nors 
tave vėl įsileistų į Centrinį 
parką?

Eilė lėtai tirpo prie siauro 
langelio. Kartu tirpo ir bičiu
lių viltys — jau būriavosi 
keliokiką atrinktų žaliūkų, 
galėjo rungtis nebent gyve
nimo patirtimi.

— O tu, Džekai, kuo tu 
norėtum būti, jei galėtum 
rinktis? — gana kandžiai 
pasiteiravo kiek atkutęs Bo
bas.

— Ko gero, bankininku?
— Neee, Bobai. Pirmiau

sia, bankininkų gyvenimas 
irgi neramus bankrotai, 
krizės, vosokie plėšikai — 
mokesčių inspektoriai ir tik
rieji. Pagaliau tų bankininkų 
daug, jie panašūs. Na, o jei 
aš galėčiau rinktis, pasiutu

masi nustatytų darbininkų ir 
tarnautojų aptarnavimo nor
mų.

Lietuvos respublikinei pro
fesinių sąjungų kurortų val
dymo tarybai priklauso 5 sa
natorijos, Respublikinis gy
domosios fizinės kultūros ir 
ambulatorinio gydymo cent
ras, “Sveikatos” dietinė val
gykla, fizioterapijos gydyk
los, sanatorijos ir poilsio na
mai Druskininkuose, Palan
goje, Birštone, Likėnuose, 
Lampėdžiuose prie Kauno ir 
Trakuose. Plečiamas kurorti
nis gydymas tėvams ir vai
kams — sanatorijose steigia
mi specialūs skyriai. Dau
giau 12 tūkstančių darbinin
kų, kolūkiečių ir tarnautojų 
šiemet pabuvos garsiausiuo
se šalies Krymo, Sočio, 
Truskaveco, Mineralinių 
Vandenų ir kituose kurortuo
se.

Kasmet daugėja sanatori- 
jų-prdfilaktoriumų. Tai gy
dymo centrai, kuriuos statosi 
įmonės ir ilsėtis į juos at
vykstą darbininkai tiesiog po 
darbo. Jų turime 28. Šios 
profilaktinės ir gydymo įstai
gos steigiamos ne tik di
džiuosiuose miestuose, bet ir 
rajonų centruose — Taura
gėje, Šilutėje, Jonavoje, Kė
dainiuose ir kitur.

Susumavę visas poilsio for
mas, piatome, kad Tarybų 
Lietuvoje, profsąjungoms 
padedant, semiasi sveikatos 
atostgų metu 500-550 tūks
tančių žmonių.

Svarbi gydymo ir „profilak
tikos priemonė — dietinė 
mityba. Sergantiems virški
nimo trakto ligomis profsą
jungų nariams skiriami ne
mokami talonai į specializuo
tas valgyklas, kur žmogus 
gauna pusryčius, pietus ir 
vakarienę. Socialinio draudi
mo lėšomis šiais metais dieti
nį maitinimą gaus 37.5 tūks
tančio darbininkų, tarnauto
jų ir kolūkiečių.

Evaldas Kliučinskas
Lietuvos Respublikinės 
Profesinių Sąjungų 
Tarybos socialinio 

draudimo skyriaus vedėjas

Belgai muša savo darbininkus

Vaizdas iš Briusselio, kur pereitą savaitę įvyko masinės 
demonstracijos prieš Belgijos vyriausybės planus sumažinti 
atlyginimus ir socialinės apsaugos teikimą. Valdžios 
atsakymas — policininkai su lazdomis.

siai norėčiau būti dideliu 
gražiu jūros vėžliu.

Bobas iš nustebimo žiopte
lėjo ir įdėmiai pažvelgė į 
bičiulį — ar tik šį kartą tas 
nejuokauja. Bet Džeko vei
das buvo rimtas kaip nieka
da.

— Tai sakai, Džekai, vėž
liu? — dar perklausė Bobas. 
— Atrodo, aš tave supratau: 
turi nuosavus namus ir visą 
laiką nešioji juos ant nuga
ros — jokių suolų parkų, 
pagaliau net spynai išlaidų 
nereikia, ir nė vienas polici
ninkas neprikibs . . .

Prisiminęs policininkus, 
Bobas sunerimo:

— Betgi,džekai, ir jūroje 
yra savo policija — kalbu 
apie rykius ir kitus aštria- 
dančius!

— Aišku, yra, — filosofiš
kai ramiai atsakė Džekas, — 
bet jie nepalyginamai ma
žiau pavojingi negu jų sausu
mos kolegos. Perskaityk štai 
tą . . .

Niujorkietis iki kaulų sme
genų padavė Bobui iš žurnalo 
“Newsweek” išplėštą lapą — 
gerokai aplankytą, bet vi
siškai įskaitomą. O ten buvo 
galima perskaityti štai ką.

350 svarų masės jūrų vėž- 
lei “Laki” (tai yra laiminga- 
jai”) ryklys nutraukė abu 
priekinius plaukmenis. Akro- 
ne (Ohio valstija) įsikūrė 
“Laki” gelbėjimo komitetas, 
kuris paprašė specialistų pa
daryti dirbtinius plaukmenis. 
Jie buvo sėkmingai priaugin
ti. Tai kainavo trisdešimt- 
penkis tūkstančius dolerių. 
“Lakį” nuotrauka ir jos ger
bėjai iš Ohio pateko į di
džiąja spaudą.

Bobas supratingai žvilgte
lėjo į bičiulį, kuris, palinga
vęs galvą, pasakė:

— Bobai, be tų priekinių 
plaukmenų aš dar galėčiau 
apsieiti, bet tu skaityk to
liau!

O toliau buvo pranešama, 
kad gailestingieji ohajiečiai 
išplaukimo į jūrą proga pa
siuntė vėžlienei importinių 
silkių, o patys surengė šaunų 
banketą.

— O mums su tavimi, Bo
bai, silkių, netgi, vietinių, 
niekas nepasiūlys. Ir kojos 
neprisiųs-^saugokis!

Sušukta buvo pačiu laiku. 
Tvarkingai besiranganti eilė 
pavirto kūnų tumulu, kai 
buvo paskelbta, kad renka
ma kandidatūra į paskutinę 
laisvą vietą.

Jonas Lukoševičius

Santiago. — Čilės karinė 
vyriausybė, popiežiui Jonui 
Pauliui II prašant, leido iš
vykti keturiems kairiųjų par
tizanams, kurie pereito sau
sio 16 d. su ginklais atėjo į 
Vatikano ambasadą ir pasi
prašė politinės globos. Anks
čiau Čilė tokį prašymą buvo 
atmetusi, aiškindama, kad 
jie turi būti teisiami už 
Santiago gubernatoriaus nu
žudymą. Ekvadoras suteikė 
jiems laikinę prieglaudą.
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Detroit,
Serga

Klubietė Margaret Skais- 
tys buvo pakliuvus į Fordo 
ligoninę net vienuolikai die- 

’ nų, dabar jau sveiksta savo 
namuose. Vasario 5 d. jos 
gyventoja sugriuvo, ir kuo
met Margaret norėjo ją pa
kelt, gyventoja keldamosi 
vėl griuvo ir Margaretą par
mušė i duris, ir jai įtrūko 
stuburas. Jos sūnus Richard 
Sparling, gyvenąs Livonia ją 
nuvežė i Fordo ligoninę, kur 
pergyveno visokią egzamina- 
cij^. Kitas sūnus, klubietis, 
Ed Boitkus, gyv. Grosse lie 
ją rūpestingai prižiūri, o 
dukrelė Malvina King gy
venanti Kalifornijoj labai su
sirūpinusi, bet negali atvykt 
mamytę aplankyt.

Margaret Skaistys yra De
troito Lietuvių klubo narė, 
skaito bei remia laikraščius 
“Vilnis” ir “Laisvė”. Pasiųs
kime jai atviruką arba laiš
kutį ir palinksminkime ją. 
Adresas: 18901 Mark Twain, 
Detroit, Michigan 48235. 
Linkime jai greit pasveikt.

Buvo Kanadoj
Vasario mėn. Alphonse ir 

Emma Rye buvo Hamilton, 
Ont., Kanadoje. Dalyvavo 
dviejose laidotuvėse: mirė 
Alphonso pusbrolis ir jų 
draugės Marjorie Wood ma
mytė. Buvo gerai pavažinėt, 
bet nemalonus važiavimas, 
kuomet jis liūdnas.

Bowleriai
Vasario 18 d. įvyko LDS 

bowleriu pamokos. Butelį 
stiprosios aukojo Bill ir Emi
ly Kennedy, laimėjo Ann 
Ba|chūnas. Tą “fifty-fifty”, 
laimėjimą tvarkė Beverly 

•Rye Olin, o laimėjo Minnie 
Tvaska. Po pamokų visi su
važiavo į Detroito Lietuvių 
klubą ir prie vaišių pailsėjo. 
Virtuvėje, kaip visuomet, 
dirbo ir patarnavo Antonette 
Garelis, jos sesutė Estelle 
Smith, Emma Rye ir Clem 
Patocki. Klube su bowleriais 
dalyvavo du bowleriai, ku
riems daktaras uždraudė mė
tyt sviedinį, tai Stanley Sau- 
tila ir Paul Lopenis. Stanley 
pergyveno didelę širdies 

. operaciją, o Povilas Lopenis 
buvo sunkiai susirgęs taip 
pat širdies liga.

Floridoj
Su mamyte Teofile Masie- 

ne susitarėm aplankyt Flori
dą ir dar kartą pabendraut 
su St. Petersburg© lietu- 
viais. Praleidome visą vasa
rio mėnesį. Buvome apsisto
jusios pas buvusią detroitie- 
tę, mūsų draugę Adelę Kli
mavičienę jos naujame 
apartmente. Laikas greit bė- 
go, bet turėjome progą ap
lankyt keletą draugų namuo
se ir vėl atnaujint pažintį 
Lietuvių Senesniųjų Piliečių 
klube.

Klube buvome tris šešta
dienius, nes Klube kiekvieną 
šeštadienį paruošiami pietūs 
per ištisus metus, išskyrus 
pora mėnesių vasaros laiku.

Pietums suvažiuoja apie du 
šimtai žmonių ne tik iš St. 
Petersburgo, bet svečių bū
na iš visos Amerikos. Pietus 
paruošia vyriausioji šeimi
ninkė Violet Kuzmickas. Jai 
pagelbsti pora draugių. Bilie
tus kiekvieną savaitę parda
vinėja Pranas Mockapetris, o 
už baro patarnauja Juozas 
Vaitkus ir Stasys Kuzmic
kas. .

Aldona Aleknienė, persta- 
tinėja svečius, o Bronė Vait
kienė patarnauja.

Pirmąjį šeštadienį, vasario 
11 d. programą atliko apie 30 
čekoslovakių moterų: Jos ži
nomos kaip “virtuvės or
kestras”, nes “groja” virtu
vės indais ir įrankiais. Antrą 
šeštadienį dainavo Dainos 
Mylėtojų Choras, vadovauja
mas Helen Janulytės. Choras 
gerai išsilavinęs ir gražiai 
dainuoja. Helen Janulytė

Michigan
dirba sunkiai, atlieka gerą 
darbą chorą mokydama ir 
vadovaudama. Trečią šešta
dienį klausėmės Ghicagos 
Lakštučių ir lakštingalų kon
certo. Dainavo Wanda Gai- 
dam, Ann Krisiken ir John 
Faiza iš Chicagos. Vadovavo 
mokytoja Valeria Urbikas. 
Gaila, kad nebuvo Estelle 
Bogden, nes jos vyras buvo 
sunkiai operuotas Chicagoje.

Buvome pakviestos ir daly
vavome Klube vasario 21 d. 
Puotą surengė Juozas ir Bro
nė Vaitkai pagerbti čikagie- 
tes dainininkes. Skanius pie
tus paruošė Vaitkai; buvo 
skanių gėrimų, dainų ir šo
kiai. Tą dieną į Klubą atvyko 
Viktoras ir Andrius Tamo- 
šiūnai’Jr atsivežė viešnią iš 
Bostono — Viktoro dukterį 
Joan. Ji gerai groja akordeo
nu, ir grojo įvairių dainų, 
kurioms galėjo pritarti ir 
dalyviai. Buvo linksma po
pietė.

Apvažinėjome “Švento 
Petro” miestą; buvome su
stojusios pas Ievutę Valley, 
Emiliją Drobienę ir Louis 
Tvaską ir kitus draugus. Pa- 
važinėjome ir toliau už mies
to, aplankėme buvusius de- 
troitiečius-klubiečius Juozą 
ir Elizabeth Tamulius, kurie 
gyvena apie 30 mylių už 
miesto—Lutz, Florida. Bu- 
vomėapie 90 mylių į šiaurę— 
Beverly Hills, aplankyt bu
vusius detroitiečius Petrą ir 
Eleną Bečker. >

Visi lietuviai gražiai įsistei-' 
gę, rpus draugiškai priėmė ir 
vaišino.

Vieną šeštadienį prieš pie
tus įvyko LLD 45 kp. susi
rinkimas. Į suąirinkimą pa
kvietė ir mus. Buvo idomu. 
Kuopos1 > pirmininkas Stasys 
Kuzmickas moka sklandžiai 
susirinkimą tvarkyt. Proto
kolų raštininkė Bronė Vąįt-. 
kienė nepaprastai gražiai ra-; 
šo ir skaito savo parašytą; 
protokolą. Ji lietuvių ir ang
lų kalbose gabi, jai sekasi.

Kuopoj 105 nariai. Gerus 
raportus davė finansų sekre
torė Helen Šarkiūnas ir iždi
ninkas Juozas Vaitkus. Buvo 
gaila prisimint, kad Detroito 
LLD 52 kuopos jau neturi
me, o St. Petersburgo kuopa 
taip puikiai gyvuoja, gana 
turtinga, ne tik'nariais, bet 
ir turtu.

Kalbantis su Šarkiūniene 
ir Janulyte, patyrėme, kad 
jų sūnus bei brolis Richard 
Janulis sunkiai serga ir gy
domas Veteranų ligoninėje^ 
West Philadelphia, Pennsyl
vania. Buvo gerąs choristas 
ir aktyvus Klube. Linkimę 
kad jis greit pasveiktų.

Neturėjome progos jų ap
lankyt, bet Stasys ir ViolėC 
Kuzmickai bei Valys Bunkus 
mus apldnkė apartmente. 
Prieš išvykimą iš Floridos, 
jis iš savo sodo atvežė skanių 
grapefruitų. Tikrai nuošir
dūs draugai, mes labai dė
kingos.

Nors Floridoj ne visada 
oras buvo šiltas ir gražus, 
bet per mėnesį laikas greit 
prabėgo. Kai važiavome na
mo vasario 27 d. į Michigan 
valstiją, mus pagavo didelė 
vėtra Kentucky ir Ohio val
stijose. Pirmą kartą tai per- 
gyvenome: nesitikėjonje
sveikos sugrįžt, bet pasise
kė. Nutarėme daugiau žie
mos laiku niekur nevažinėt, 
bet kad Michigano valstijoje 
vasaros laiku labai gražu, tai 
gal nubus progos kitą kartą 
gražiosios Floridos ir mielų 
draugų lankyt. • Stefanija

Anna Visotskienė 
Elena Brazauskienė
Wilma Hollis
R. Toni Skardžius 
Jennie Miller 
Joe Grinius

• Bonn. — Federalinėje Vo
kietijoje stiprėja judėjimas 
už tai, kad būtų įvesta 35 
vai. darbo savaitė, nesumaži
nant atlyginimų. Judėjimui 
vadovauja didžiausia unija 
IG Metall, apjungianti plieno 
ir kitokių metalų darbinin
kus. ' i

DAILININKAI PUOŠIA 
UOSTAMIESTĮ

Aido choro
žinios

Nuotraukoje: “Neringa” Klaipėdoje.
' B. Aleknavičiaus nuotrauka

Senovinė legenda atgimė 
jaukiame skverelyje, įreng
tame restauruotoje Klaipė
dos dalyje. Ant šlifuoto gra
nito pamato iškilo bronzinė 
“Neringos” skulptūra, kurią 
sukūrė vilnietė dailininkė D. 
Matulaitė. Simbolinė žvejo 
duktė pavaizduota su dviem 
buriniais laiveliais ant pečių.

Pajūrio gyventojų tarpe 
paplitęs padavimas mena, 
kad žiloje senovėje žvejo 
šeimoje gimė dukra Neringa. 
Išaugo ji nepaprastai aukšta, 
stipri ir geraširdė. Kai nedi
delius žvejų laivelius netikė
tai užklupdavo audra, ji nu- 
brisdavo į nelaimės vietą ir 
išnešdavo nelaimėn pateku
sius žmones ir laivus į kran
tą. Taip tęsėsi ilgai. Pagaliau 
Neringa nusprendė atkovoti 
iš jūros žuvingą pakrantę. Ji 
sėmė į prijuostę smėlį ir 

'netoliese iš jo supylė ilgą 
juostą, kurią atsidėkodami 
žvejai pavadino Neringos 
vardu.

Stovi šiandien Neringa 
judriausiame miesto skvere 
veidu į marias ir, kaip kadai
se, linki žvejams palankaus 
vėjo, gausių valkšnų.

Pastaraisiais metais dau
gelis uostamiesčio skverų ir 
aikščių pasidabino meno kū-

riniais. Pavyzdžiui, Spalio 
prospekte, netoli duonos ga
myklos, pastatyta dailinin
kės E. Augaitytės skulptūra 
“Duona”, netoliese įkurdinta 
V. Skirgailaitės meninė kom
pozicija “Vandens lašai’’. 
Daugiau kaip 80 Lietuvos 
dailininkų skulptūrų dabina 
M. Mažvydo parką, gyvento
jų ’ vadinamą meno kūrinių 
galerija po atviru dangumi.

/ A. Pipiras
/Dhaka. — Bangladesho ka

rinė vyriausybė balandžio 8 
d. paleido iš kalėjimo 224 
asmenis iš bendro skaičiaus, 
siekiančio 300, kurie buvo 
sulaikyti dėl opozicijos da
bartinio valdytojo adminis
tracijai.

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.

HARTFORD, CONN.

MIRUS

Konstancijai Miller
Reiškiame didžiausią užuojautą jos sūnui Al. 

Puida ir šeimynai, taip pat giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje. ■

Vera Osbeck
Joe Chernauskas 
Jonas ir Vera Kazlau 
Juozas Krauzaitis
Mr. & Mrs. J. Vasiliauskas 
H. E. Mezochow

* Millie Barnett

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS

Antanui Kavoliunui
Reiškiame gilią širdingą užuojautą jo mylimai 

žmonai Bronytei ir sesutėms Aneliai ir Adelei 
Tarybų Lietuvoje ir kitiems giminėms.

Jis buvo mūsų pusbrolis ir mes kartu liūdime.

JULIA DRUŽIENĖ
VIKTORAS KAVOLIŪNAS

j

Per 72 metus Brooklyno 
Aido choras kasmet, be jokių 
pertraukų ir sutrikimų kiek
vieną pavasarį surengia me
tinius koncertus.

Šiais metais Aido choro 
pavasarinis koncertas įvyks 
gegužes 20 d., Laisvės salė
ja, 102-02 Liberty Avė., 
Qzone Park, N.Y.

Po koncerto aidietės pa- 
rūoš šaunias vaišes. Kaina 
Visiems prieinama, tik $10. 
prašome visų Aido choro 
prietelių, gegužės 20 dieną 
praleisti su aidiečiais.

▼IĮ
'Per tuos ilgus gyvavimo 

metus, Aidas išvarė gilią 
vįgą kultūrinėje dirvoje 
Amerikos lietuvių tarpe ir 
atlikęs didelį darbą. Aido 
chore yra dainavę daug gerų 
dainininkų, daug jų jau nebė
rai gyvųjų tarpe. O kiti buvę 
aidiečiai išsikėlė gyventi to
liau nuo New Yorko ir nebe
gali dalyvauti chore, bet ne
pamiršta tų praleistų metų, 
kuriuos praleido dainuodami 
Aido chpre.

Viena buvusi ilgametė cho
ristė ir Šolistė S. Kazokytė 
Naujųjų metu, proga visada 
paįsveikipa aidiečius ir jiems1 
palinki dar ilgai dainuoti ir 
linksminti žmones gražiomis 
damomis, ir prie linkėjimų, 
prideda $5 auką.

* * *
Aido choras kas šeštadienį 

susirenka praktikoms, pora 
valandų mokosi dainų „vado
vaujant M. Stensler. Po pa
mokų aidietės paruošia už
kandžių, išverda kavos ir 
socialiai pabendrauja.

Vieną šeštadienį tą pačią 
dieną “Laisvės” name posė
džiavo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Centro valdy
ba. Aidiečiai ir LDS Centro 
valdyba, visi kartu draugiš
kai pasivaišiname, ir tą pačią 
popietę atsisveikinome su 
Aido prieteliais Irena ir Sigi
tu Krivickais. Vaišių išlai
doms padengti prisidėjo 
Amilija ir Walteris Yusko- 
vic $1£, Janet ir John 
Rigely $10.

* * *
Elena Sirgėdienė nepralei

džia Aido choro koncertų. 
Jai patinka Aido dainuoja
mos dainos. Įvertindama 
choro pastangas Aido chorui 
išlaikyti įteikė $10 paramos.

* * *
Buvo malonu susitikti ir 

pasikalbėti su buvusia brook- 
lyniete, pažangiųjų organiza
cijų parengimų šeimininke ir 
aidiete Mary Zeakas-Bružai- 
te. ,

Mary jau senokai iš Brook
lyno išvyko. Dabar gyvena 
su dukrelėmis Silver 
Springs, Md. Praėjusią sa
vaitę su dukrele buv^ atvy
kusi į New Yorką, praleido 
tris dienas.

Mary Zeikuvienė aplankė 
savo seną draugę Marcelę 
Šukaitienę. Marcelė ir mus 
pakvietė pietums. Vaišinda
miesi turėjome progą pasi
kalbėti, pora valandų pra
leisti ir kartu su Mary pasi
vaišinti. *

Padėkoję M. Sukaitienei 
už vaišes, parvažiavome pas 
mus.

Kai Mary Zeakas atvyksta 
į New Yorką, visuomet atve
ža dovanų “Laisvei” ir Aidui; 
šį sykį sumokėjo už tris 
“Laisvės* prenumeratas į T. 
Lietuvą, atsinaujino savo ir 
dar įteikė “Laisvei” paramos 
$100. Neužmiršo ir Aido cho
ro ir jam paskyrė $43, viso 
paliko $200. Didelis ačiū vi
siems “Laisvės” ir choro rė
mėjams.

Skaitykite
ir renkite "Laisvę"

“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 Jį 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy Įį 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 S 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d. 8

Kaina $1,775. 8
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth

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

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

Erdvėje, 307 mylios vir
šum Indijos okeano. — Ba
landžio 10 d. Amerikos erd
vėlaivio Challenger astro
nautai laimingai pagavo So
lar Max satelitą ir jį įsivarė į 
savo erdvėlaivio bagažinę. 
Jie bandys jį pataisyti ir vėl 
paleisti į erdvę. Jei nepavyk
tų pataisyti, tai jie jį parsi

BRIEFS
“Marijuana is being illegal

ly cultivated in all national 
forests in California, in many 
forest areas of the Pacific 
Northwest and in almost all 
national forests in the South
ern States,” officials report.

♦ * *
If you are one of the 10 

million people who are out of 
work, think about this: peo
ple you voted for — senators 
and congressmen — are 
thinking of you. They are 
thinking of you so much that 
they give themselves big 
pay-raises. 1

* * *
They say that not many 

married couples know about 
it, but a technique exists 
that may afford them a 75% 
chance of choosing the sex of 
their future baby.

The technique — known 
as the Ericsson Method or 
the Albumen Separation Me
thod — was developed and 
patented by Ronald Erics
son, 48, a reproductive phy
siologist and president of 
Game tries, Ltd. of Calif.

It has been used in 17 
sperm centers throughout 
the world in the last five 
years, “with a success rate 
ranging from 75% to 80%,” 
according to Ericsson.

* * *
Anti-Socialism has always 

been the central principle of 
our Capitalist system. But 
Reagan’s administration has 
raised this to a new level. 
We face ąn entirely new 
situation now, because the 

Congressman Richard L. Ottinger, Democratic candidate 
for U. S. Senate, welcomes Mrs. Use Bimba of “Laisvė” to 
a luncheon he held for editors and representatives of the 
foreign language newspapers earlier years.

veš į Žemę. Tasai satelitas — 
saulės observatorija — buvo 
paleistas 1980 m., bet jo 
instrumentai nustojo veikę 
vos devyniems mėnesiams 
praslinkus. Išeinant laikraš
čiui į spaudą, dar nebuvo 
aišku, kaip viskas pavyks. 
Astronautai turėtų sugrįžti į 
Žemę šį penktadienį.

United States, taking upon 
itself the leadership of impe
rialism, is turning anti-Socia
lism into an all-out struggle 
.between the two world soci
eties.

But a closer look shows 
you that the Reagan section 
of the American ruling-class 
hates its Capitalist rivals 
almost as much as the Socia
list nations. The reason may 
be disguised and suppressed 
by our media — though not 
always. United States econo
mic and political clout in the 
world has declined marked
ly, and this is the fear that 
arouses so much hatred in 
Washington today.

♦ ♦ ♦
They say that congressio

nal Democrats unveiled a TV 
campaign commercial that 
seeks to exploit what Walter 
Mondale called “the sleaze 
factor” of the Reagan ad
ministration.

The 30-second ad charges 
that the administration is 
“riddled with scandal” while 
President Reagan offers only 
part-time leadership.

It reviews allegations^ 
about Attorney General Ed
win Meese’s “sweetheart 
loans” and the misdeeds of 
six President Reagan’s other 
aides.

♦ ♦ ♦
Richard Ottinger recently 

resigned from his senate 
seat. He criticizes President 
Reagan’s policies and thinks 
he can do more elsewhere 
for the American people.

Use




