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GEGUŽĖS PIRMOJI- TARPTAUTINĖ DARBININKŲ SOLIDARUMO ŠVENTĖ
KRISLAI

Blogi patarėjai — 
bloga politika

F.B.I. raportas nedaug 
nuramino.

Užmiršus dievo 
prisakymus . . .

Rinkimai — turtuolių
varžybos.

“Laisvės” suvažiavimo 
svečiai

IEVA MIZARIENE
Kas nustato arba pataria 

prezidentui vykdyti tokią ar 
kitokią užsienio politiką? 
Tikriausiu artimiausi jo pata
rėjai. Bet matyt dabar jie 
labai nevykę.

Neseniai The ,New York 
Times citavo New Yorko die
cezijos vyskupo Paul Moore 
Jr., kuris kartu su grupe 
religinių veikėjų lankėsi Ni
caragua. Jis pavadino Wa
shington© politiką Centrinėje 
Amerikoje “illegal, inconsis
tent, ill-advised and immo
ral”. Vyskupas pasakė, kad 
Centrinėje Amerikoje Jung
tinės Valstijos stovėjo apsi
nuoginusios ir apsigėdijusios 
prieš viso pasaulio nacijas.

□
PriesK kelias dienas F.B.I. 

paskelbe\ raportą, kad 1983 
metais pagrindinių rimtų nu
sikaltimu skaičius Amerikoje 
sumažėjęs 7 procentais. 
F.B.I. tai skelbia dideliu sa
vo laimėjimu. Bet tie žodžiai 
nelabai ramina: sunkių nusi
kaltimų šalyje vis vien pada
roma kasmet apie 12 milijo
nų. Daug jų taip ir lieka 
neišaiškinti, o patys nusikal
tėliai—laisvi.

Prieš dvi savaites baisus 
nusikaltimas buvo padarytas 
ir mūsų kaimynystėje: nu
šautos dvi moterys ir aštuoni 
vaikai. Jų laidotuvės buvo 
baisus reginys. Dabar polici
ja sako, kad vaikus nušovė 
kažkam keršydami prekiau
tojai narkotikais. Tokių nusi
kaltėlių F.B.I. neįstengia pa
žaboti.

, □
Vienas iš dievo įsakymų 

primena nevogti. O štai da
bar Chicagos arkivyskupija 
teisme turėjo atsakyti už tai, 
kad neteisėtai daugino vieno 
religinę muziką rašiusio 
kompozitoriaus kūrinius. Iš 
Chicagos bažnyčių valdžios 
buvo reikalauta 3.1 milijono 
dolerių.

Laikraščiai paskelbė, kad 
Walter F. Mondale rinkimi
nėje kampanijoje jau išleido 
$13.3 Milijonų. Taip švaisty
damas pinigus Mondale su
gebėjo aplenkti savo varžo
vus. Bet tie dar turi pinigų. 
Čia tikrai galima susimasty
ti, kad prezidento rinkimai 
virto piniginių varžyboms — 
kieno storesnė, tas ir laimi.

Sekmadienį turėsime 
“Laisvės” suvažiavimą. Kar
tu pažymėsime ir Gegužės 
Pirmąją — pavasarinę viso 
pasaulio darbo žmonių šven
tą a Amerikos žmonės gali 
didžiuotis, kad prieš šimtą 
metų Chicagos darbininkų 
kova davė pradžią visd pa
saulio darbo žmonių solidaru
mui.

Mūsų suvažiavime laukia- 
mčį ur svečių iš Lietuvos. 
Žada'atvykti iŠ Washingtono

Prez. Reagan 
lankosi Kinijoje

Peking. — Su pertrauko
mis skrisdamas ir sustojęs 
Havajuose bei Guam, Ameri
kos prezidentas Ronald Rea
gan čia atvyksta šešių dienų 
vizitui. Laukiama, kad su 
Kinijos vadovais jis turės 
pasitarimus, liečiančius ne
mažai klausimų. Tai jos pir
masis apsilankymas komu
nistinėje šalyje, su kuria 
diplomatinius santykius pir
masis pradėjo prez. Nixon.

Vienu svarbiausių klausi
mų bus JAV parama For- 
mozai. Šiemet sausio mėnesį 
Washingtone lankydamasis 
Kinijos premjeras Zhao Zi- 
yang tą paramą pavadino di
džiausia kliūtimi, siekiant 
abipusio santykių pagerini
mo.

Esama nesutarimų dėl 
bendradarbiavimo branduoli
nės energijos srityje. Reikia, 
kad būtų pasirašyta sutartis, 
ligi JAV kompanijos galės 
pradėti pardavinėti kinams 
savo reaktorius branduolinei 
energijai gaminti.

Dėl prekybos išvystymo 
kertasi abiejų pusių planai: 
Kinija nori daugiau ekspor
tuoti į JAV tekstilės gami
nių, mainais gaunant JAV 
aukštosios technologijos 
prietaisų. Amerika tuo tarpu 
siekia naujos sutarties dau
giau grūdų kinams parduoti.

Bus aptarti ir santykiai su 
Tarybų Sąjunga. Anksčiau 
Kinija yra kaltinusi JAV ir 
Tarybų Sąjungą dėl tarptau
tinio įtempimo didėjimo. Da
bar Kinija siekia suartėjimo 
su Amerika, bet nenori, kad 
tai būtų laikoma kontraba- 
lansu prieš Tarybų Sąjungą.

Bus ir daugiau klausimų, 
apie kuriuos praneš pats 
prez. Reagan ir parašys 
spauda. Be to, tikimasi, kad 
prezidentas pasirašys taksų 
sutartį, pagal kurią nebūtų 
dvigubai apmokestinamos 
JAV kompanijos, prekiau
jančios su Kinija. Taip pat 
manoma, kad bus pasirašyta 
ir kultūrinio bendradarbiavi
mo sutartis, kuri originaliai 
buvo pasirašyta 1979 m., bet 
kinų nutraukta dėl to, kad 
JAV suteikė politinio pabė
gėlio statuą Kinijos tenisi
ninkei.

Šalia pasikalbėjimų, prez. 
Reagan su savo žmona ir 
visa palyda turės ir nemažai 
pramogų. Bus oficialūs suti
kimo ir išleidimo banketai, 
kurių metu bus keliami tos
tai ir sakomos kalbos. Bus 
susitikimai su spauda ir TV, 
sustudentais ir žemdirbiais, 
bus lankymai garsiosios kinų 
sienos ir kitų istorinių ir 
archeologinių vietų.

Prezidentas išvyks iš Kini
jos gegužės 1 d., sustodamas 
Fairbanks, Aliaskoje. Ten, 
prieš sugrįždamas į Wa- 
shingtoną, jis dar susitiks su 
popiežium Jonu Paulium II, 
kurio lėktuvas sustos pasiim
ti degalų pakeliui į Pietų 
Korėją.

ir konsulas Vaclovas Saka
lauskas. Dabar pavasaris, 
artėja kelionių į Lietuvą me
tas, giminės atvažiuoja ir pas 
mus. Todėl dažnas randa 
apie ką pakalbėti su konsulu. 
Jo geras žodis ir patarimas 
padėjo ne vienam iš mūsų.

Nuoširdžiausiai sveikiname visus mūsų 
mieluosius skaitytojus ir rėmėjus! 

. ...................................... ...............- ■ .............................................................—

Tegyvuoja pasaulio dirbančiųjų 
solidarumas! Tegyvuoja pasaulinė 

taika ir tautų draugystė!

NIKARAGVOS IR JAV TEISININKAI
STOJA PRIE TARPTAUTINĮ TEISMĄ

Taip atrodo Tarptautinis Teismas Hagoje, Olandijoje, vieno posėdžio metu. Čia tik 
vienuolika narių, bet pilname sąstate yra penkiolika teisėjų, kuriuos Jungtinių Tautų 
^augumo Taryba ir Asamblėja išrenka devynerių metų kadencijai. Šiuo metu Teismo 
pirmininku ligi 1985 m. vasario 5 d. yra Taslim O. Elias, teisininkas iš Nigerijos [sėdi 
ketvirtas iš kairės]. Antras iš kairės yra Platon Morozov, iš TSRS, o trečias — lenkas 
Manfred Lachs. Teisėjų tarpe yra amerikietis, britas, prancūzas, japonas, italas, 
egiptietis, siras, vokietis, brazilas, indas, argentinietis ir senegalietis. Jie renkami kaip 
asmenys, bet ne kaip valstybių atstovai. United Nations photo

Haga, Olandija. — Balan
džio 18 d. susirinkęs Tarp
tautinis Teismas, susipažinęs 
su Nikaragvos skundu prieš 
Ameriką, kad ši remia gin
kluotus antpuolius prieš Ni
karagvą, pranešė, jog bylos 
svarstymas prasidės balan
džio 25 d.

Nikaragvos ir JAV teisi
ninkai pirma Teismui prista
tys savo argumentus. Po/ to 
Teismas svarstys bylą, pasi
remdamas jam pateiktais 
faktais. Teismas oficialiai pa
reiškė, kad pagal Nikaragvos 
prašymą dėl “provizinių ap
saugos priemonių” šių faktų 
svarstymas nulems, ar Teis
mas imsis kokių nors laikinių 
veiksmų, ligi bus paskelbtas 
jo galutinis sprendimas.

Tačiau ta pačia proga pa
brėžoma, kad ir galutinis 
sprendimas neturės prakti
nės reikšmės, jei apkaltintoji 
pusė — šiuo atveju Jungti
nės Amerikos Valstijos — 
savanoriškai nepaklus. Mat 
Teismas neturi vykdomosios 
galios ir negali jėga priversti 
jo sprendimus vykdyti. Bet, 

jis turi įtaką pasaulinei opini
jai.

JAV, kad ir pareiškė anks
čiau, jog nepripažįsta Teismo 
jurisdikcijos, bet jau yra čia 
atsiuntusi savo delegaciją ir' 
pagrindinį atstovą, kuris 
gins jų pusę.

Amerika pasirengusi 
kariniams veiksmams

Washington. — Nors prez. 
Reagan administracija ir 
tvirtina, kad JAV neplanuo
jančios siųsti savo kariuome
nės į Salvadorą ar Nikarag
vą, bet čia kariniai specialis
tai ir Kongreso nariai apie 
tai kaip tik kalba. Sakoma, 
kad Pentagonui pavykę at
likti visus pasirengimus, jei
gu tik prezidentas duotų 
įsakymą.

Tie planai esą parengti 
taip, kad nereikėtų naudoti 
Panamos kanalo, nes Pana
mos valdžia, kaip žinia, 
Amerikos karinei politikai 
Lotynų Amerikoje neprita
ria.

Tarptautiniai teisės žinovai 
tvirtina, kad “tos laikinės 
priemonės” gali būti Teismo 
parėdymas Amerikai tuojau 
pat nutraukti paramą anti- 
sandinistų partizanams, sie
kiantiems nuversti revoliuci
nę Nikaragvos vyriausybę.

Tokyo. — Japonijos prem
jeras Yasuhiro Nakasone, 
kuris per pastaruosius savo 
valdymo mėnesius tvirtino, 
jog Japonija turi vaidinti di
desnį vaidmenį pasaulyje, at
šaukė savo planus dar šiemet 
lankytis penkiose Pacifiko 
šalyse ir Europoje. Jo tiks
las — namie sukoncentruoti 
dėmesį veiklai valdančioje 
liberalų demokratų partijoje, 
kad ji ir toliau jį palaikytų 
valdžioje.

Pasukit laikrodžius 
pirmyn

Šeštadienį eidami gulti pa
sukite laikrodžius vieną va
landą pirmyn. Dienos taupy
mo laikui.

BAŽNYČIŲ ATSTOVAI SMERKIA 
JAV POLITIKĄ LOTYNŲ AMERIKOJE

jNew York. — Velykų 
švenčių proga kalbėdamas 
savo tikintiesiems, New Yor
ko episkopalų diecezijos vys
kupas Paul Moore Jr. JAV 
politiką Lotynų Amerikoje 
pavadino nelegalia, nenuo
seklia, neprotinga ir nemora
lia. St. John the Divine 
katedroje jis pareiškė, kad 
Centrinėje Amerikoje “mes 
(reiškia: amerikiečiai) stovi
me apnuoginti ir sugėdinti 
prieš visą pasaulį”.

Jis pripažino, kad, nors 
Bažnyčia ir nėra ekspertė 
politiniais, kariniais, ekono
miniais ir diplomatiniais rei
kalais, tačiau ji kalba taikos 
balsu prieš terorizmą ir žiau
rumus, kuriuos Amerika 
vykdo Centrinėje Ameriko
je. Nikaragvos uostų užmi- 
navimą jis pavadino “dar 
vienu nusižengimu prieš 
tarptautinius įstatymus”.

Vyskupas Moore, kuris 
prieš mėnesį su bažnytinė
mis grupėmis yra lankęsis 
Nikaragvoje, prez. Reagano 
paramą prieš sandinistus va
dino nemoralia, nes “mes 
žudome, netgi be legalios 
priedangos, net nepaskelbę 
karo. Bet mes gi neturime 
teisės švaistytis pasaulyje, 
šaudydami nekaltus vyrus, 
moteris ir vaikus”.

Jis kaltino prez. Reaganą 
ir Kongresą, kad jie taikliai 
nereagavo tos Centrinės 
Amerikos krizės metu, ir dar 
Kongresą specialiai už tai, 
kad tik taip vėlai tokia “ne
švaria” JAV politika susido
mėjęs.

Šio vyskupo kritika prisi
deda prie jau ir taip garsė-

PROTESTUOJA PRIEŠ JAV RAKETAŠ
Bonn. — Su Velykų šven

tėmis čia surišta tradicija 
protestuoti prieš ginklavimą
si. Dar 1950 m. prasidėjo 
demonstracijos prieš Vokie
tijos ginklavimąsi ir įstojimą 
į NATO. Bet dabar daugiau 
kaip 200,000 Fed. Vokietijos 
piliečių įvairiuose miestuose 
protestavo prieš Amerikos 
branduolinių raketų disloka
vimą, pradėtą pereitais me
tais.

Ruhro regione, Essen 
mieste, apie 30 tūkst. žmo
nių pirma dalyvavo pamaldo
se, o paskui mitinge. Ham
burge kalbėtojai ragino, kad

Raitoji policija blokuoja JAV bazę Garlsfeld vietovėje, 
Fed. Vokietijoje, kur pereitą savaitgalį vyko gausingos
demonstracijos už taiką ir nusiginklavimą. Vėliau prieš
demonstrantus išėjo policija su vandeniu bei ašarinėmis 
dujomis. Buvo sužeistų ir suimtų.

Bishop Paul Moore Jr.

jančių Amerikos religinių 
grupių balsų, nukreiptų 
prieš JAV politiką Lotynų 
Amerikoje.

Daugiau kaip dvidešimt 
grupių yra pareiškusios savo 
protestą. Jų tarpe yra Epis
copal Church, JAV katalikų 
konferencija, JAV hebrajų 
kongregacija, United Metho
dist Church, American Luth
eran Church ir Presbyterian 
Church, USA.

Jos tvirtina, kad ne kari
nėmis priemonėmis, bet susi
tarimo keliu reikia ieškoti 
regiono ekonominių, politinių 
ir socialinių problemų spren
dimo. Rymo katalikų vysku
pai ir National Council of 
Churches, kurią sudaro 31 
protestantų ir ortodoksų 
grupė, šavo memorandumuo
se reikalavo, kad būtų nu
traukta karinė veikla Centri
nėje Amerikoje. Ypatingai 
griežtai pasisakė prieš Nika
ragvos uostų užminavimą.

Vokietija pasitrauktų iš NA
TO. Miunchene, prie JAV 
karinės bazės Mutlangen vie
tovėje, įvyko taikos mitingas 
pirmadienį, o prieš tai jo 
dalyviai, susikibę rankomis, 
kaip gyva grandimi, buvo 
apsupę visą bazę. Toje bazė
je, kaip organizatoriai tvirti
na, pernai dislokuotos pirmo
sios JAV branduolinės rake
tos.

Vyriausybė eina prieš pro
testuotojus, bet juos remia 
opozicijos partija — socialde
mokratai ir gamtos apsaugą 
ginanti partija, vadinama ža
laisiais.
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Mūsų šalies politikoje
Priešrinkiminė politinė kampanija, rengiantis nominuoti 

' kandidatus į prezidentą, įdomiu būdu kristalizuoja politines 
grupuotes. Ypatingai tas procesas ryškus Demokratų 
partijoje. Kaip visi žino, Mondale, kuris pradžioje buvo 
nustumtas į antrą vietą, dabar aiškiai priešakyje, o Hart, 
kuris buvo stebėtinai prasimušęs į priekį, dabar antroje 
vietoje. Kaip tas atsitiko? Iš pradžios daugelis žmonių 
patikėjo Hart retorikai, kad mūsų šaliai reikia “naujų 
perspektyvų”, “naujoviško galvojimo”, ’’pažangaus sąmo
ningumo”. Tai vis gražiai skambančios frazės, bet žmonės 
pradėjo laipsniškai stebėtis: ką jos reiškia? O konkrečių 
atsakymų Hart neturėjo. Tuo tarpu Mondale aiškiau 
pasisakė už darbo unijų teises, už kovą prieš nedarbą. Tad, 
AFL-CIO padėjo Mondale pusei laimėti Šiaurrytinėse 
industrinėse valstijose ir dabar Hart, kaip atrodo, 
neįstengs jo pavyti.

Jacksono kandidatūra ir nemenki laimėjimai parodė, 
kokią svarbią rolę mūsų šalies politikoje dabar lošia 
juodieji gyventojai, negrai. Neveltui Jacksonas neseniai 
sakė: *

“Mūsų protėviai būdam! vergai rinko medvilnę Pietų 
plantacijose, o mes dabar išrinksime prezidentą”.

Jacksonas tuomi nenorėjo pasakyti, kad jis bus išrink
tas — tam vilties nėra, bet to pasisakymo prasmė buvo, 
kad negrų balsai dabar gali nulemti, kas taps būsimu JAV 
prezidentu. Tai naujas fenomenas JAV politikoje. Politikie
riai iki šiol rūpinosi, kaip patenkinti vienų ar kitų kilminių 
blokų sentimentus: airimjtalų, žydų ir t. t. Apie negrus 
buvo galvota, kad jie aūtomatiškai balsuos už demokratus. 
Bet Jacksono laimėjimai demokratams lyg sako negrų 
masių vardu: mes balsuosime už jus — bet su tam tikromis 
sąlygomis.

Atnaujina santykius
Buvęs Tarybų Sąjungos ambasadorius Egypte Vladimi

ras Poliakovas lankėsi Kaire, kur jis buvo priimtas aukštų 
Egypto valdžios pareigūnų. Tas dar nereiškia, kad Egyptas 
ir TSRS atnaujino diplomatinius santykius, bet tai be abejo 
yra pirmas žingsnis link to.

Kaip žinia, Sadatas nutraukė diplomatinius ryšius su 
TSRS pataikaudamas Jungtinėms Valstijoms ir tuomi 
norėdamas demonstruoti savo pilną atsidavimą “Vaka
rams”. Kaip žinia, Naserio valdymo laikais Egyptas 
glaudžiai bendradarbiavo su Tarybų Sąjunga, gavo iš jos 
nemažai ekonominės pagalbos. Egypte tuo metu radosi 
keliolika tūkstančių tarybinių specialistų, kurie padėjo 
Egyptui modernizuotis visose gyvenimo šakose. Ypatingai 
daug TSRS padėjo Egyptui statant Aswamno užtvanką, 
kuri padėjo Egyptui daug geriau elektrifikuoti visą šalį.

Dabartinė Egypto valdžia, kurios priešakyje stovi 
Mubarakas, kaip matyti, įsitikino, kad Egyptas turi 
laikytis labiau neutrališkos užsienio politikos. Pataikavimas 
Arųėrikai ir Izraeliui neatneša gerų vaisių Egyptui. 
Izraeliečiai nei negalvojo iš pat pradžios apie nešdinimąsi iš 
Vakarinio pakraščio. Ko daugiau, jie vis labiau įsitvirtina, 
lyg visiems laikams, Pietiniame Libane.

Jeįgu Egyptas iš tikro atnaujins santykius su TSRS, visa 
padėtis Artimuose Rytuose ir arabų šalyse Šiaurinėje 
Afrikoje pasikeistų.

Reformos apie mokesčius
Balandžio 16-tą dieną milijonai ir milijonai amerikiečių 

viepi ar kitokiu būdu sumokėjo valdiškus mokesčius, 
“ajtsiteisinė su Dėde Samu”, kaip tai sakoma. Bet kaip jie 
at’siteisinė? Mokesčių mokėjimas aiškiausiai parodo, kokia 
neteisėta yra mūsų kapitalustinė santvarka. Labiausiai 
tiesioginiai ir be išsisukinėjimų mokesčius užmoka papras- 
tiejisdarbininkai, tarnautojai, mokytojai ir t. t. — kitaip 
sakantį tje, kurie atsiskaito su valdžia automatiškai, iš 

\kuriusavaitinio, dvisavaitinio arba mėnesinio čekio išskai
čiuojama tam tikra (ir nemenka!) suma valdžiai.

Kitaip su turtingesniais žmonėmis, su biznieriais, turto 
savininkais, turtingais gydytojais, jau nekalbant apie 
korporacijas. Tie amerikiečiai, privilegijuotoji mažuma, 
turi daugybę metodų, kaip išsisukti iš mokesčių proporci
nio mokėjimo. Ir tie metodai yra legaliai — finansiniai 
specialistai išnaudoja kiekvieną galimybę ir pataria savo' 
klientams, ką jie gali atskaičiuoti nuo savo pajamų kaip 
“profesines išlaidas”, kaip jos vadinamos. Štai keli 
pavyzdžiai— -

Korporacijos prezidentas nusiperka mažą privatinį lėktu
vą, kurį jis naudoja vykdamas į atostogas, vykdamas biznio 
reikalais į kitus miestus ir 1.1. Lėktuvą naudoja ne tik pats 
korp. prezidentas, bet visa jo šeima, taipgi svečiai, 
pažįstami. Privatinis lėktuvas, aišku, nemenkai pagerina ir 
palengvina gyvenimą. Bet kai ateina mokesčių mokėjimo 
laikotarpis, lėktuvo nupirkimas tampa “biznio išlaidą”. 
Esą, lėktuvas reikalingas, kad “padėti korporacijos presty- 
žui”, kad “sudaryti gerą įspūdį klientams-pirkėjams”. 
Panašiai .brangūs pietūs ištaikingame restorane irgi 
paduodami kaip biznio išlaidos — jeigu pakviečiami svečiai, 
kiti biznio žmonės. Turtingi gydytojai dažnai paduoda kaip 
biznio išlaidas savo atostogas, — mat,, jie dažnai suderina 
savo atostogas vasarvietėse, kur surengiami pro-forma 
(vienos dienos!) mediciniški kolokvumai...

Kitaip sakant, tie darbininkai ir eiliniai tarnautojai, kurie

PRANCŪZIJOS 
SPAUDOJE

Komunistų partijos orga
nas “l’Humanite” komentuo
ja apie streikus ir Mitteran- 
do rolę. Mitterandas ir deši
nieji socialistai teigia* kad 
streikus, kurie nukreipti 
prieš valdžios ekonominę po
litiką, organizuoja komunis
tai. Bet “l’Humanite” iškelia 
visą eilę faktų, kurie rodo, 
kad taip nėra—streikus or
ganizuoja visų politinių gru
pių vadovaujamos unijos.

Lorraine (Lotaringijos) 
provincijoje įvykusiam plie
no darbininkų streikui vado
vavo bendras visų politinių 
grupių frontas, įskaitant so
cialistus, kitaip sakant, pa
ties Mitterando partiją. Są
ryšyje su streiku keliasde
šimt tūkstančių Lorraihe 
plieno darbininkų atvyko ‘ į 
Paryžių, kur miesto centre 
surengė demonstraciją, kuri 
kai kuriam laikui paralyžiavo 
visą judėjimą Paryžiaus 
centro gatvėse. Demonstra
cijos; priešakyje neštos di
džiulės vėliavos su unijų kon
federacijų pavadinimais: 
CGT, CFDT, FO ir kelių; 
kitų. Kiekvienas prancūzas 
puikiai žino, ką tos raidės 
atstovauja ir kokios politinės 
pakraipos jos yra: CGT yra 
komunistų vadovaujama 
konfederacija (didžiausia ša
lyje), FO yra socialistų vado
vaujama, CFDT priešakyje 
stovi į kairę linkstą katalikai. 
Katalikų CFDT jau tradici
niai bendradarbiauja su ko
munistais, bet socialistų va
dovaujama FO (Force Ouv- 
riere) retai tai daro, bet šiuo 
metu bendradarbiavimas bu-
vo pilnas. Kad visų politinių 
pakraipų darbininkai vis la
biau . nepatenkinti Mitteran
do ekonomine politika, pri
pažįsta ir kiti spaudos orga
nai. Taip, pavyzdžiui, libera
linis laikraštis “Le Monde” 
nurodo, kad darbininkijoje 
auga nepasitenkinimas Mit
terando politika. Pačių socia
listų vadovaujamas “Force 
Ouvriere” organas taip išsi
reiškė: “Draugas Mitterand 
neturėtų pamiršti, ką reiškia 
mūsų konfederacijos pavadi
nimas (“Darbininkų jėga”), o 
jeigu jis pamirš, mes jam 
priminsime”.

Tuo tarpu visoje Prancūzi
jos spaudoje plačiai rašoma 
apie pasaulietiškų ir bažnyti
nių mokyklų klausimą. Kaip 
žinia, Prancūzijoje egzistuoja 
gilios anti-klerikalinės tradi
cijos,, kurios gimė revoliuci
jos laikais, kai bažnyčia soli
darizavosi su monarchija. 
Jau apie du šimtmečiai, kaip 
mokykla Prancūzijoje griež
tai atskirta nuo bažnyčios ir 
valstybinėse mokyklose ne 
tik nėra klero įtakos, bet 
daugelis mokytojų yra aiš
kiai anti-klerikaliniai nusista
tę. Bet tuo pačiu laiku kleri- 
kalijai pasisekė išlaikyti savo 
parapijinių mokyklų sistemą. 
Tuoj po revoliucijos jii buvo 
labai silpna, bet dabar joje 
mokosi apie penktadalis ša
lies vaikų ir jaunimo.

Aforizmai

Prieš rinkimus socialistai 
tvirtai žadėjo, kad jie iš viso 
panaikins paralelišką dviejų 
mokyklų rūšių sistemą. 
Jiems tame pilnai pritarė 
komunistai ir nemenkas skai
čius buržuazinių laisvama
nių. Bet Mitterando valdžia 
vis atidėlioja tą žingsnį. Vie
na to atidėliojimo priežastis 
yra faktas, kad katalikams 
pasisekė sumobilizuoti ne
menkai pajėgų parapijinių 
mokyklų sistemai ginti. Priėš 
Kelioliką savaičių bažny
čia suorganizavo didelę de
monstraciją už parapijines 
mokyklas, kurioje dalyvavo 
apie penkiasdešimt tūkstan
čių žmonių. Tiesa, klerikalai 
nepajėgė surengti tos demon
stracijos sostinėje Paryžiuje 
ir ji įvyko Versalio miestely
je. Tiesa, į ją buvo suvežti 
kunigai, vienuoliai, vienuolės 
ir kiti bažnyčios tarnai iš 
visos plačios šalies. Bet 
katalikų laikraštis “Le 
Croix” dabar didžiuojasi, kad 
“Laisvamaniams nepasiseks 
perimti visų mokyklų”.

Bet, kaip tai nurodo kai
rioji spauda, klausimas čia 
^nesisuka apie “perėmimą”. 
Soęialsitai ir komunistai no
ri, kad būtų sudaryta suvie
nyta apšvietos sistema, kuri 
būtų pasaulietiška. Katalikai 
galėtų organizuoti papildomų 
pamokų kursus bile kuriuo 
metu, bet jie turėtų tuos 
kursus išlaikyti savo finansi
nėmis pajėgomis (dabar pa
rapijinių mokyklų mokytojai 
gauna savo algas iš valdžios, 
lygiai kaip valstybinių mo
kyklų mokytojai.)

Paskutinėmis savaitėmis
Paryžiaus spauda rašo apie 
mokyklų klausimą beveik 
daugiau negu apie krašto 
ekonomiją arba tarptautinius 
santykius. Sis klausimas at
gaivino aštrų antagonizmą 
tarp klero ir pasauliečių, 
kuris visuomet egzistavo 
Prancūzijoje. Paryžiaus arki
vyskupas kardinolas Lusti- 
geris, kuris paprastai nesi- 
maišo politikoje, per pa
mokslus iš Notre Dame ka
tedros dabar netiesioginiai 
kritikuoja kairiąją valdžią. 
Bet, kaip tai nurodo “Le 
Monde”, ne visi kunigai su
tinka su klerikaliniu nusista
tymu. Ypatingai Paryžiuje 
keli šimtai taip vadinamų 
“kunigų-darbininkų” remia 
suvienytą mokyklų sistemą. 
Tie “kunigai-darbininkai” 
pradėjo savo darbuotę apie 
20 metų prieš kaip kokie 
misionieriai “raudonuose” 
Paryžiaus priemiesčiuose, 
tikslu pritraukti prie bažny
čios laisvamaniškai galvojan
čius proletarus. Tie kunigai- 
misionieriai stojo dirbti fabri
kuose, kad būti artimi darbi
ninkams, gyveno su jais, sto
jo į unijas. Bet daugelis tų 
kunigų, vietoje įtikinti kai
riai galvojančius darbinin
kus, patys “užsikrėtė” mark
sizmu. Dalis jų liko kunigais, 
bando suderinti katalikybę 
su socialistinėmis idėjomis, o 
kai kurie tapo pasauliečiais.

Žymiausias Kubos meno 
kritikas Gerardo Moscera 
balandžio mėnesio pradžioje 
lankėsi Jungtinėse Valstijo- 
se\kur susitiko su pažangiais 
dailininkais, lankė muzie
jus, galerijas ir t. t. Jis 
taipgi skaitė paskaitas apie 
šiuolaikinį Kubos meną ke
liuose meno institutuose 
New Yorko apylinkėje, kaip 
tai Cooper Union, Pratt In
stitute ir 1.1. Moscerą į JAV 
pakvietė grupė kritikų ir dai
lininkų, kuriems teko sunko
kai darbuotis, kad išgauti 
svečiui leidimą atvykti. Val
stybės departmentas sudari
nėjo visokias kliūtis, kol jam 
pagaliau buvo duota vienos 
savaitės viza. Savaitei bai
giantis kelių kitų universite
tų galvos jam įteikė kvieti
mus ir Valstybės departmen
tas jam prailgino visą kitai 
savaitei ....

Prieš išvykdamas Gerardo 
Moscera pareiškė spaudos 
atstovams, kad jis nustebin
tas ir sujaudintas, kad Ame
rikos kultūros ir meno pa
saulio žmonėis jį sutiko šiltai, 
draugiškai ir tuomi išreiškė 
ir savo nusistatymą, kad 
JAV turėtų normalinti san
tykius su socialistine Kuba.

•
Nacionalinis meno fondas 

(National Endowment for 
the Arts), kuris duoda val
diškas stipendijas rašyto
jams, dailininkams, kriti
kams, meno žurnalams, pa
prastai laikėsi liberalinės li
nijos, nežiūrint, kokia bebū
tų šalies administracija. Bet 
dabar, kaip matyti, reaganiz- 
mas pasiekė ir NE A, kaip 
tas fondas vadinamas: pa
skelbta, kad valdžia nutrau
kė bet kokių stipendijų davi
mą kritikams. Oficialus aiški
nimas yra, kad sunku nusta
tyti, kas yra profesinis kriti

me, kur jis tą potyrį mato. 
Kaip skaitytojas gal jau spė
jo, Tomas Venclova tą potyrį 
mato beveik išimtinai Rytuo
se. Nors jis rašo su erudicija 
(figūruoja Pound, Joyce, El
liot, Sartre, Marksas, Tol
stojus, Jean Genet, Kafka, 
Achmatova, Tarkovskis, Hu
go, Dante, Epikūras . . .) 
pamatiniai jo “potyris” re
miasi Solženicinio raštais.

T. Venclova turi teisę tu
rėti savo nuomonę apie tą 
laikotarpį toje pasaulio daly
je, kuri jam labiausiai pažįs
tama. Bet tuo pačiu laiku 
galima paklausti: kaip jis gali 
ignoruoti likusį pasaulį? Juk, 
jis skaito save internaciona
listu, tą nuolat pabrėžia; juk, 
jis skaito save gilios erudici
jos žmogumi, gerai pažįstan

čiu mūsų žemės rutulį, — 
tad, kaip galima kalbėti 
apie kalėjimą kaip mūsų 
eros svarbiausią reiškinį 
ir nepriminti, kaip Argen
tinos diktatūra iki visai nese
niai ištrynė iš žemės pavir
šiaus be pėdsako dešimtis 
tūkstančių žmonių? Kaip ga
lima nežinoti apie slaptus, 
nepaskelbtus kalinimus Čilė
je, apie žiaurų juodųjų kali
nimą Pietų Afrikoje, apie pa
lestiniečių patriotų kalinimą 
Izraelyje, apie liberalinių pa
sauliečių kalinimą Chomeinio 
Irane, apie kalėjimus Gvate
maloje, Salvadore, Hondūre, 
Filipinuose? ....

Neužtenka cituoti pasauli
nę literatūrą lyg rašant pom- 
pastinę studentišką diserta
ciją —-‘ reikia pažinti pasaulį 
visapusiškai ir reikia atnešti 
humanizmą į visus to pasau
lio kampus. R. B.

Vytautas KARALIUS

Humanistas — žmogus^profesionalas'.
Ramybė gerai, bet blogai, kai reikia importuoti vėją.
Auklėjimo galimybės begalinės: grubiam raiteliui — 

subtilų arklį!
Nepataisomas stilistas: taiso stiliaus klaidas' savo mir

ties nuosprendyje.
Kas miego tradicijos, jei. kankina nemiga!
Humanistinė racionalizacija: buferiai pastumdėliams.
Auksinės širdies žmogus: negali žaisti nė šachmatais — 

kaip dėl karalienės aukoti visus pėstininkus!
Meno jėga: išgąsdinti vištą vanago portretu.

uždirba tik menką dalelę tų sįimų, kuriuos “uždirba” 
turčiai, dar su kaupu turi finansuoti turčių luksusines 
išlaidas!

Kongrese dabar yra eilė pasiūlymų reformuoti mokesčių 
sistemą, neleisti turtingiems taip begėdiškai apgaudinėti 
eilinius žmones. Bet ar kas nors iš to išeis, ląbai abejotina, 
nes Kongrese yra tiek ir tiek atstovų, kurie šimtais gijų 
surišti su privilegijuotomis klasėmis.
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kas, kas ne, kad kritikai yra 
“neatsakomingi”, “nesilaiko 
liter arinio lygio”.

Bet yra gerai žinoma, kad 
valdžios motyvas buvo politi
nis. Jau prieš metus Hilton
Kramer, žurnalo “New Cri
terion” redaktorius, pradėjo 
puolimą prieš vadovaujan
čius kritikus. Kramer sako, 
kad tokie vadovaujantieji 
kritikai, kaip tai Donald 
Kuspit, Lucy Lippard, Duog- 
las Davis ir kiti yra “kairie- 
čiai” arba “kairiečių suve
džioti liberalai” ir jie atvirai 
ragino, kad valdžia neduotų 
stipendijų “savo priešams”.

Kramer ' per ilgus metus 
buvo vyriausias New York 
Times meno kritikas, bet tas 
laikraštis jam pasirodė per
daug liberališkas. Ultra-deši- 
ni mecenatai finansuoja jo 
naująjį žurnalą, kuris yra 
tapęs kaip ir reaganizmo 
politinio sparno organas. Tik 
viena bėda Krameriui ir jo 
kolegoms — kultūros srityje 
Reagano pritarėjų reikia su 
žvake ieškoti....

o
Metmenys (Numeris 47, 

1984 m.) spausdina Tomo 
Venclovos straipsnį “Kalėji
mas kaip komunikacijos reiš
kinys”,1 ištrauką iš jo dar 
neatspausdintos knygos 
“Tekstai apie tekstus”.

T. Venclovas savo straips
nį pradeda šia Heinrich Poel 
citata:

“Galimas daiktas, mūsų 
šimtmetis be ko kito yra 
kacetų ir kalinių šimtmetis; 
žmogus, kuris niekada nebu- 
vo įkalintas — vis vien, ar jis 
didžiuojasi savo sėkmė ar 
drovisi savo nesėkmės, gal
būt išvengė svarbiausiojo 
mūsų amžiaus potyrio.

Nesiginčysime su T. Venc
lova ar tai perdėjimas ar 
ne, nors mums atrodo, kad 
svarbiausiais šio amžiaus po
tyriais logiškiau laikyti išsi
laisvinimo judėjimus visuose 
kontinentuose. Bet, priimki
me Venclovos tęsę ir žiūrėki-

Kauniečiai dabar mažiau sugaišta laiko siųsdami pinigi
nes perlaidas: centriniame pašte ir dvylikoje miesto ryšių 
skyrių pradėjo veikti elektroninė priėmimo sistema “One
ga”.

Nuotraukoje: Kauno centrinis paštas.
K. Jankausko nuotrauka

RELIGINE LITERATŪRA LIETUVOJE
Išėjo iš spaudos 160 tūks

tančių egzempliorių tiražu 
“Liturginis maldynas”. Tai 
pats didžiausias tiražas per 
visą krikščionybės istoriją 
Lietuvoje. 600 puslapių ti
kintiesiems skirtame leidiny
je — maldos, giesmės, mišių 
aprašai.

Tai jau nebe pirmoji religi
nio pobūdžio knyga, išleista 
šiais metais. Minint Šventojo 
Kazimiero mirties 500-ąsias 
metines, buvo išspausdintas 
bukletas su religiniu kalen
doriumi, šv. Kazimiero atmi
nimo paveikslėlis ir kuni
gams skirtas Liturginis žiny
nas. Beje, pastarąjį valstybi
nės spaustuvės spausdina 
jau ketvirti metai.

Religinė literatūra, skirta 
tikintiesiems ir dvasinin
kams, Tarybų Lietuvoje lei
džiama reguliariai. Jau pasL 
rodė “Mišiolo” trys tomai 
lietuvių kalba. Tai įgalino 
nuo 1983 metų visose bažny
čiose laikyti pamaldas lietu
viškai. Iš viso “Mišiolo” bus 
dešimt tomų, kurį dabar į 
gimtąją kalbą verčia didelė

grupė kunigų, vadovaujama 
Lietuvos vyskupijų Liturgi
nės komisijos pirmininko 
Vaclovo Aliulio.

Gražią dovaną gavo ir ti
kinčiųjų vaikai. Jiems išleis
tas katekizmas “Mūsų tikėji
mo šviesa”. Reikia pridurti, 
kad anksčiau jis buvo leidžia
mas tik 1932 ir 1940 metais.

Dideliu kiekvieno tikinčio
jo gyvenimo įvykiu buvo 
“Naujojo testamento” lietu
vių kalba pasirodymas. Iki 
tol jis buvo leistas tik vieną 
kartą — mūsų amžiaus an
trojo dešimtmečio pradžioje. 
Naująjį leidinį parengė Lie
tuvos vyskupų ordinarų ko
legija. Antrąja “Naujojo tes
tamento” knyga tapo “Psal
mynas” su svarbiausiomis 
giedotinėmis giesmėmis.

Visa Lietuvoje išleista reli
ginė literatūra platinama 
bažnyčiose ir per bažnytines 
bendruomenes. Beje, nema
ža jos išsiunčiama ir užsieny
je gyvenantiems lietuviams 
katalikams.

Algimantas Degutis

TSRS Aukščiausiosios Tarybos 
Sąjungos Tarybos ir Tautybių
Tarybos seniūnų

Balandžio 10 d. Kremliu
je įvyko bendras TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Są
jungos Tarybos ir Tautybių 
Tarybos seniūnų tarybų po
sėdis, kuriame buvo prelimi
nariai apsvarstyti klausimai, 
susiję su vienuoliktojo šau
kimo TSks Aukščiausiosios 
Tarybos pirmosios sesijos 
dienotvarke, darbotvarke ir 
jos darbo organizavimu.

Rūmų seniūnų tarybų po» 
sėdyje dalyvavo TSKP'CK

tarybų posėdis -
Politinio biuro narys, TSKP 
CK sekretorius M. Gorba
čiovas, kandidatas į TSKP 
CK Politinio biuro narius, 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas V. 
Kuznecovas, TSKP CK sek
retorius J. Ligačiovas ir 
TSRS- Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo sekretorius 
T. Mentešašvilis.

TASS-ELTA



PENKTADIENIS, BALANDŽIO [APRILĮ 27,1984

SUSITIKIMAI

“LAISVĖ” 3-IAS PUSLAPIS

Galvok, Augustinai. . .
/

Pabaigoje laiško Augusti
nas parašė:

“Sugrįžęs į Ameriką aš 
daug galvoju ...**• Ir po 
žodžio “galvoju“ — pabėrė 
daugtaškį, lyg ragindamas 
pačiam atspėti, kodėl jis 
daug galvoja. Tai buvo ne
lengvas svečias ir retai man 
jį pavykdavo išjudinti šypse
nai. Štai nauji, gražiausi Vil
niaus gyvenamieji rajonai — 
Lazdynai, Karoliniškės, Šeš
kinė . . . Štai Santariškės, 
studentų miestelis . . . Kal
bėk akimis, kalbėk žodžiais, 
Augustinai! . . Juk nuosta
bu, kad šitokia jaunystė supa 
ir sergi senąjį Vilnių.

Tačiau Augustinas džiaug
tis neskubėjo — vis santū
rus, šaltokas, nors nepasaky
si, kad nemandagus. Jis pa
slaugus tavo žodžiams, ne
perdėtai rodo dėmesį, dažno
kai padėkoja, dar dažniau 
atsiprašo, kad tiek daug 
brangaus laiko dėl jo paauko
ta ... 0 gal jis taip sulipdy
tas, kartais suabejodavau, 
gal jam nusišypsoti, kaip 
man toną akmenų pakelti! 
Margame žmonių pasaulyje 
margi ir žmonių charakte
riai, įvairios jų dvasinės ga
lios. Iš tiesų, kodėl man 
nepatikėti, kad Augistinas 
moka džiaugtis? Juo labiau, 
kad mano atmintis iš daug 
susitikimų neišsaugojo nė 
vieno, kuris bent kiek būtų 
panašesnis į šį. Žmonės py
ko, žmonės džiaugėsi, bet 
abejingų nebuvo . . .

, Ir štai dabar tie laiško 
žodžiai: sugrįžęs į Ameriką 
aš daug galvojau ... Ir tie 
jo paberti daugtaškiai, ne
dviprasmiškai raginantys su
prasti, apie ką jis daug 
galvoja.

Bijau, kad tai per sunki 
užduotis, kad tikriausiai ne
pataikysiu į tą patį jo minčių 
takelį^ Tačiau ar verta dėl to 
jaudintis? Galvok, Augusti
nai, ir kuo daugiau galvosi, 
tuo šilčiau pasidarys krūtinė
je. Gal neiškart, gal po daug 
dienų, bet manyčiau, jog 
turėtų įsižiebti akyse 
džiaugsmas, prasmegti nuo 
veido abejingumas. Žiūrėti į 
Lietuvos gyvenimą ir negal
voti, priimti jį atotrūkyje 
nuo istorijos — tai didelis 
žmogaus dvasiai nuostolis. Ir 
tokiomis sąlygomis aš, žino
ma, suprantu, kad mano pa
stangos pradžiuginti svečią 
Vilniaus statybomis — ir 
tuščios, ir beprasmės. Žo
džiu, nereikalingos . . .

Tiesa, neišgirdau iš svečio, 
kad, girdi — ko čia stebėtis, 
ko džiaugtis! Negi nežinai, 
kad Amerikoje yra išvaizdes- 
nių pastatų — ir aukštesni, 
ir erdvesni ... Ir todėl toks 
svečio santūrumas teikia 
man drąsos paspėlioti, jog 
Augustinas, sugrįžęs į Ame
riką, susimąstė būtent to
dėl ... Va, tik pažiūrėkite, 
kaip aukštai į dangų išsišo
vęs namas! Gražus. Nuosta
bus. Tokių Vilnius neturi, jo 
statyboms būdingas kitas 
bruožas. Tačiau kodėl gi nie
kas šiuo dangoraižiu nesi
džiaugia? Štai ir jis, Augusti
nas, juo nesidžiaugia. Ir pui
kiai žino — nesidžiaugia juo 
šimtai tūkstančių ir milijonai 
niujorkiečių. Namo puikybė, 
jo ištaiga tik dar kartą pri
mena, kokia čia milžiniška 
nelygybė tarp žmonių! Tik 
pažiūrėk: šalia didžiausios 
prabangos — skurdas, bena- 
•mystė . . . Šalia dangorai
žių — apleisti, aprūkę, liki
mo valiai palikti namai. 
Mieste gyvena labai turtingi 
ir labai neturtingi.

Ir Augustinas pradeda su- 
- prasti, kad tokio visuotino 

džiaugsmo, kokį jis sutiko, 
apžiūrinėdamas Vilnių, Ame
rikoje beviltiška tikėtis. Na
mai, ten žemesni, dar ne tiek 
daug iš jų suskaičiuoja šešio
lika aukštų, bet . . . Juose, 

atr -do, įkvėpta kita dvasia ir 
žmc.es žino, kad mieste nė
ra nė vieno svetimo namo. 
Jie visi sąryšyje, visi savi. 
Per jų langus neparegėsi 
žmogaus, abejingai praeinan
čio naujų statybų aikšte
les .. .

Man atrodo, būtent šitai ir 
verčia Augustiną susimąstyti 
ir, beje, susimąstyti rimtai, 
jei ne laiške neužmiršo apie 
tai užsiminti. Viešėjo jis tik 
Vilniuje, taigi, žiūrėjo tik į 
miestą ir jo žmones. Na ir 
kas, kad tuomet atvirai ne
pasidžiaugė? Dabar beveik 
įsitikinęs, jog jo ekskursijos 
po Vilnių surinko gausią me
džiagą, kurios dabar nebega
li sutalpinti ankstesnio su
pratimo rėmuose. O jam la
bai būtina suvokti, kodėl 
Lietuvoje žmonės prie namų 
šypsosi, ir kodėl pro juos 
taip abejingai praeinama 
Amerikoje . . . Lietuvoje 
žmonėms tie Vilniaus namai 
lyg savi, Amerikoje jie žmo
nėms svetimi. . .

Aš dar nežinau, ką parašy
siu Augustinui į Niujorką. 
Matyt, reikės užsiminti, kad 
pas mus ne tik laikraščiai 
rašo: viskas žmogui, jo gero
vei. Pas mus tai, kaip sa
kom, įgyvendinama. Yra, 
tikrai yra toks gyvenimas, 
kuris į žmogų žiūri ne per jo 
piniginę. Svarbiausia jam, 
kad žmonės verstųsi iš savo 
darbo. Šio gyvenimo ir ply
tos, ir cementas gali nesi
skirti nuo plytų ir cemento 
Niujorke, bet štai iš jų pa
statomas namas ir matai, 
kad Lietuvoje juo džiaugiasi 
visi, Amerikoje — tik vienas 
jo šeimininkas. Kitiems jis 
nerūpi.

Bet ne! Savo laiške ir apie 
tai neužsiminsiu, tiesiog pa
rašysiu: galvok, galvok, 
Augustinai! Ir tu tikrai dar 
daug ką atrasi. . .

Pranas Kartonas

AFRIKOS MILŽINAI 
PUOLA PLANTACIJAS

Dar neseniai manyta, kad 
Kenijoje IšDkę drambliai ir 
raganosiai taps medžiotojų 
pramogų aukomis. Bx vyriau
sybės ir gamtos mylėtojų pa
stangomis barbariikas lauki
nių žvėrių naikinimas buvo 
nutrauktas. Kenijoje buvo 
Įsteigti nacionaliniai parkai ir 
draustiniai, kuriuose Afrikos 
milžinai liko nepaliesti ir 
pradėjo greitai daugintis.

Drambliai ir raganosiai 
jausdamiesi saugiai, sausros 
sezono metu pradėjo lankytis 
fermerių plantacijose. Kaip 
praneša Kenijos informacijos 
agentūra. Buros miestelio gy
ventojai kreipėsi Į vyriausy
bę. prašydami imtis priemo
nių, kad jų plantacijos butų 
apsaugotos nuo „džumbų" — 
taip čia vadinami drambliai.

NAPOLEONO LAIŠKAI
Garsaus Florencijos Uticio 

muziejaus seife yra daugiau 
kaip 150 Napoleono laiškų.

Antspauduotą paketą su 
Prancūzijos imperatoriaus 
laiškais praėjusių metų ( pa
vasari muziejui atidavė Ru
dolfas Slvjeras, Florencijos 
menų ir piešimo akademijos 
prezidentas. Jis išgarsėjo pa
ieškomis meno vertybių, ku
rias hitlerininkai grobstė 
Antrojo pasaulinio karo me
tais. Rudolfas Sivjeras nese
niai mirė.

Pas jj buvę Nepoleono laiš
kai datuoti 1806—1814 me
tais. Kai kurie laiškai rašyti 
Napoleono ranka, kitus Jis 
diktavo ir pasirašė. Tarp pas
tarųjų daug tokių, apie ku
riuos istorikai iki šiol nieko 
nežinojo. Spėjama, kad Ru
dolfas Sivjeras paketą su Na
poleono laiškais kažkokių bū- 

.du gavo vos pasibaigus Ant
rajam pasauliniam karui.

Pagal Rudolfo Sivjero tes
tamentą Napoleono laiškus 
spaudai turi paruošti jo drau
gas, Florencijos istorikas Ba
ums, rašo „izvestljos",

MASINOS 
LENKTYNIAUJA... 
VANDENYJE

Nepaprastos varžybos Įvy
ko Belgijos Liutlcho mieste
lio apylinkėse, „Sltroen-2" 
markės lengvieji automobiliai 
lenktyniavo... vandenyje. Au
tomobiliai, užkelti ant plau
kiojančių platformų, turėjo 
įrenginius, sukančius sraigtų 
mentes, kurios Ir plukdė šias 
keistas amfibijas. įtemptą ko
vą, kurioje būta nuostolių, 
stebėjo 10000 žmonių. Kai 
kurie varžybų dalyviai „pri
sirijo" vandens ir juos teko 
skubiai gelbėti.

SCENOS PAVEIKSLŲ VAINIKAS Pelnytas
1984 metų balandžio 9 dieną 

skaudi žinia prislėgė mūsų sce
nos mylėtojus, kultūros veikėjus 
— netekome Lietuvos TSR liau
dies artistės Potencijos Pinkaus- 
kaitės.

Mirė ji Vilniuje, eidama aš
tuoniasdešimt ■ septintuosius me
tus. Tik ne palyginti ilgas am
žius, o ilgi našios kūrybos metai 
padarė ją mums labai brangią ir 
nepamirštamą.

Penketą dešimtmečių Potenci
ja Pilikauskaitė nepailsdama, su 
didžiuliu atsidavimu ištarnavo 
gimtojo krašto teatro menui. 
Dabar mums turbūt lengviausia 
prisiminti jos tarybiniu laikotar
piu Šiaulių dramos teatre sukur
tąją žemaitės „Marčios" Vingie
nę, S. Čiurlionienės-Kymantaitės 
„Pinigėlių" Normantienę, M. Gor
kio Vasą Zeleznovą, tuos ne- 
nykstančlos vertės scenos pa
veikslus — lyg taurų vainiką
ant artistės šarmotos galvos.

Ne vien Šiaulių teatro vete
ranų tarpe (rašytas Potencijos 
Plnkauskaltės garbingas vardas. 
Ji vaidino ir Klaipėdos, ir Kau
no teatruose, ir 1920—1925 me
tais veikusiuose „Vilkolakio", 
Tautos teatruose. Nepamirština ir 
jos vaidybos pradžia Rygos lie
tuvių kultūros draugijų rengia
muose spektakliuose prieš Pir
mąjį pasaulinį karą.

Ir visur Ji buvo šaunioji, kū
rybingoji, drausmingoji Potenci
ja, vis tiek, ar vaidino ekspromtu 
satyrinėse „Vilkolakio" miniatiū

Palieka mus paskutinieji pio
nieriai, kūrę ir formavę lietuviš
ką operos teatrą. Palydėjome į 
gelsvą Antakalnio smėlio kalnelį 
ir LTSR liaudies artistą Joną 
Dautartą, ilgametį ir ištikimą te
atro darbuotoją.

Gimė J. Dautartas Kaune 1905 
m. sausio 8 d. Ten augo, mokėsi 
gimnazijoje. Anksti pradėjo 
dirbti spaustuvėje mašinistu. Mė
go sportą — žaklė darbininkų 
futbolo komandoje, vėliau perėjo 
Į Jachtklubą, užsidegė, apžergęs 
motociklą, su vėju pasigalynėti. 
Ne mažiau mėgo ir dainą. Vy
resnysis brolis Stasys, įvertinęs 
gerą Jono balsą, atsivedė Jį į 
teatrą, kuriame pats Jau kele
rius metus dirbo. Ir devyniolik
metis Jonas Dautartas tapo Kau
no operos choro dainininku.

PER ANKSTI ŽEMĖS PAŠAUKTA
Balandžio 16 d. mirė Irena 

Meciūnaltė-Labutlenė, „Vagos" 
leidyklos ilgametė redaktorė. 
Atėjusi į leidyklą Iš mokyklos 
suolo (1951), kurį laiką ji dirbo 
korektore, nuo 1956 m. — lite
ratūros mokslo ir kritikos redak
cijos redaktore, o nuo 1964 m. 
— dailės leidinių redakcijoje. 
Daug svarių, kapitalinių dailės 
leidinių perėjd per Jos rankas. .

L Meciūnaltel profesija nie
kad nebuvo nei sunki našta, nei 
vien tik pareiga — tai buvo Jos 
gyvenimas, jos pašaukimas. Ta-, 
lentinga stilistė, muzikaliai Jau
čianti žodį, sakinį, kalbos ritmą, 
ji buvo subtili ir reikli, be galo

Pavasario 
mėnulis -
Pasaulis — mano brolisjr sesuo, 
Tiktai su juo aš noriu čia alsuot, 
Aš — tai pasaulis, jis — prapuolęs aš, 
Kuris į skaisčių pasakų nuves, 
Sukurdamas stebuklų, mėnulius, 
Ten vėjas pučia — ne šituos kelius, 
Ne šitų žemę, ne šituos sapnus 
Regėdavau aš sėdamas linus, 
Man švietė mėlyna spalva, ne ta; 
O mano meilės sieloj sukurta, 
Aš nežinojau žodžių įmantrių, 
Tarp skiemenų trijų ar keturių 
Man išsiteko siaubo visata, 
Balti linai, nakties sesuo gamta 
Su dviem žvaigždėm, — koks įvaizdis 

šviesus!
Puota, kurion sušaukiau jus visus, 
Ilgėdamasis, eidamas tolyn, 
Gili naktis ir siekia dar gilyn, 
Į pačių pradžių mirštančių kometų, 
O tu be jų gyventi negalėtum.

rose, ar kūrė puikius charakte
rinius vaidmenis, ar tokius di
dingus scenos paveikslus, kaip 
V. Krėvės „Šarūno" Vlltė ir Kln- 
dė, Vydūno „Vaidilutės" Grož- 
vyda, R. Blaumanio „Sūnaus pa
laidūno" Aza, , H. Hejermanso 
„Vilties" Knirča, F. Šilerio „Ma
rijos Stluart" karalienė Elžbieta.

Neįkainojami Potencijos Pln- 
kauskaitės nuopelnai, puoselėjant 
ir gryninant sceninę kalbą. Pati 
būdama šios srities specialistė 
virtuozė, Potencija Pinkauskaitė 
perteikė savo turtingą patirtį

CHORŲ MAESTRO
Taip buvo pasirinkta profesi

ja visam gyvenimui. įgimtas mu
zikalumas, gražus balsas, geri 
vaidybiniai duomenys padėjo 
jaunuoliui greitai tapti etatiniu 
operos teatro darbuotoju. Nepa
sitenkinęs tuo, kas pasiekta, 
troško toliau augti — šešerius 
metus mokėsi muzikos mokyklo
je, dainavimo ir kontraboso 
klasėse, keletą metų dainavo 
estradiniame vokaliniame an
samblyje.

Vėliau J. Dautartas skiriamas 
operos sufleriu, o tai buvo at
sakingos pareigos, tokios, kaip 
dirigento asistento ar repetito
riaus. Po to tampa operetės chor
meisteriu, kuriam patikima ir 
spektaklius diriguoti. Beje, diri
guoti jam yra tekę ir operas — 
„Traviatą", „Rigoletą". J. Dau
tartas taip pat vadovauja savi
veikliniams chorams.

O 1947-ųjų vasarą, kai reikė
jo ruošti naują tarybinę operą 
— V. Muradelio „Didžiąją drau
gystę", teatro vadovybė pasiūlė 
J. Dautartui tapti' vyriausiuoju 
chormeisteriu. Ir neapsiriko — 
operos choras netrukus suskam
bo darniau, galingiau, diena po 
dienos kilo Jo meninis lygis. Tai 
buvo dėsninga — Juk naujasis 
vadovas gerai pažino tiek re
pertuarą, tiek choro specifiką 
(pats daug metų Jame dainavo), 
be to, buvo labai darbštus, pa
reigingas ir begaliniai mylėjo sa
vo darbą, savo kolektyvą.

1950 m. J. Dautartui drauge 
su kitais spektaklio kūrėjais pa
skiriama TSRS valstybinė premi

sąžininga ir kruopšti. Bendrau
dama su autoriais, taktiškais pa
tarimais prisidėjo, kad Jos reda
guotos knygos išvystų pasaulį 
gerai parengtos.

Dvidešimt metų Ji redagavo 
„Dailę". Parengti spaudai reikš
mingi darbai: A. Savicko „Pei
zažas lietuvių dailėje", S. Bud
rio ,^Lietuvių vitražas", I. Kor
sakaitės „Gyvybinga grafikos 
tradicija", „Vilniaus universiteto 
rūmai", „Lietuvos TSR valstybi
nis dailės institutas", albumas 
„Leninas", „Po Spalio vėliava", 
„Skulptūra", „Lietuvių grafika", 
„Taikomoji dekoratyvinė dailė" 
ir kt., monografijos apie daili

daugeliui Jaunųjų aktorių, šim
tams saviveiklos entuziastų ir 
mokytojų lituanistų.

Išties Potencija Pinkauskaitė 
buvo ir liko mums karališka mo
teris — kūrėja etine, estetine ir 
visuomenine prasme. Artima, sa
va visiems, su ja dirbusiems ir 
bendravusiems. Nepermaldauja
mai reikli sau ir kitiems, nepa
laužiamai principinga dideliuose 
kūrybos dalykuose ir maloniai 
draugiška buityje.

ANTANAS VENGRIS

ja už M. Musorgsklo operos 
„Borisas Godunovas" pastatymą. 
Įdomu, Jog pristatytų premijai 
asmenų sąraše J. Dautarto pa
vardė iš pradžių nefigūravo, Jį 
iškėlė pati komisija, susižavė
jusi puikiu choro skambesiu. Ta
pęs vienu ryškiausių choro diri
gentų, J. Dautartas buvo nuolat 
kviečiamas vadovauti ir dainų 
šventėms (1955, 1965, 1970 m.). 
Pirmajame vyrų chorų sąskry
dyje (1963 m.) Jo rankos mos
tams pakluso vyrų chorai, ku
riais visada žavėjosi. Svajojo 
suburti profesionalų vyrų cho
rą...

Tik to laiko vis trukdavo. Juk 
J. Dautartas vienu metu buvo 
ne tik vyriausiasis, bet ir vienin
telis operos chormeisteris. O 
klek šis komunistas turėdavo vi
suomeninių įpareigojimų. J. 
Dautartui du kartus, nors ir ne
ilgai, teko eiti teatro direktoriaus 
pareigas, kurį laiką būti Kultū
ros ministerijos meno reikalų 
valdybos viršininku. Bet choro 
jis ir tada nepaliko. Su Juo J. 
Dautartas atsisveikino, tik Išeida
mas į pensiją, J tikrai užtarnau
tą poilsį (Juk teatre išdirbta ko
ne 45 metai, iš kurių beveik pu
sę vadovauta chorui).

Ilga ir sunki Ilga pastaruoju 
metu nebeleido Jonui Dautartui 
aktyviai dirbti. Bet ir tai, ką Jis' 
yra padaręs, aukso raidėmis įra
šyta mūsų operos teatro metraš
tyje, kultūros istorijos puslapiuo
se.

. ALGIMANTAS 
KALINAUSKAS

ninkus R. Antinį, V. Jurkūną, A. 
Tarabildą, D. Tarablldienę, S. 
Ušlnską, P. Kalpoką, beveik vi
sos „Šiuolaikinių lietuvių daili
ninkų serijos" knygos ir daug 
kitų leidinių.

L Meclūnaitė buvo aukštos vi
dinės kultūros, meniškos sielos 
asmenybė. Mokėjo Ji džiaugtis 
ir kiekvieno žmogaus gerumu, 
ir pasaulio, kuris Ją supo, for
momis bei spalvomis. Grožis bu
vo Jos gyvenimo būtina norma. 
Siūs skaudžios netekties akivaiz
doje tokią mes Ją prlsimenair 
ir prisiminsime.

BENDRADARBIAI

Žibuokiynas 
po alksniais '

Keistų prasmę įgyja skiemuo, 
Šįryt tariamas, dar negirdėtas, 
Neklausytum to balso, žinau, 
Tu nebūtum šios žemės poetas, 
Kų gi reikštų žolė ar vanduo, 
Ar kvatojantis rausvas vijoklis 
Vėlų rudenį — Gėtės dainon 
Kaip sau nori, kvatoki ar juokis, 
O sugrįši prie vieno skiemens, 
To, kur lūpose sykį apsalo, 
Kas numiršta — atgimsta, gyvens, 
Mes nuplauksim j didelę salų 
Amžinų nemirtingų dainų 
Su minčių ir svajonių klajokliais, — 
Taip iš plūstančių lapų senų 
Kas pavasarį šoka žibuoklės, 
O iš paprasto lauko akmens 
Ima kaltis eilėraščiai... žodis 
Didis vergas lemtingo skiemens, 

To, kur lūpas visatai pražiodęs.

publikos „bravo“
Žavius, savaip nepakartojamus 

ir įsimintinus muzikos vakarus 
Vilniaus klausytojams kovo 10 ir 
11 d. padovanojo meninės bran
dos pasiekę Ir nuolat naujai atsi
skleidžiantys du dar palyginti 
jauni respublikos menininkai — 
smuikininkas R. Katilius ir daini
ninkas V. Prudnikovas. įdomios, 
dinamiškos ir spalvingos, skonin
gai atliktos programos — ryškūs 
mūsų meninio gyvenimo metraš
čio puslapiai; pelnytas pasiseki
mas ir publikos susižavėjimas. 
Nuoširdžiai džiaugiuosi šių me
nininkų kūrybiniais pasiekimais; 
jie — brangus mūsų muzikinės 
kultūros turtas.

Prieš trejus metus sveikinome 
V. Prudnikovą su svaria tarptau
tine pergale M. Kalas vokalistų 
konkurse. Tada jis ir suruošė pir
mąją savo kūrybinę ataskaitą, 
soliniame koncerte pasirodęs 
kaip stiprus ir jaunatviškai verž
lus atlikėjas.

Šįsyk V. Prudnikovo rečitalio 
programa (I dalyje — vokiečių 
ir prancūzų, II — rusų klasikų ir 
tarybinių kompozitorių kūriniai) 
bylojo, kad dainininkas sprendžia 
kaskart sudėtingesnius kūrybinius 
uždavinius, siekia vis didesnės 
gilumos. Santūriau, bet su dides
ne šiluma perteikiamas atliekamo 
kūrinio grožis, nevengiama pa
demonstruoti ir savo tempera
mentą, vokalo spalvas.

Santūriai ir sykiu nepaprastai 
įtaigiai, atskleisdamas savo balso 
grožį, aukštą vokalo kultūrą, ge
rą stiliaus pojūtį, V. Prudnikovas

kronika

Šventė prasidėjo
Balandžio 16 d. Lietuvos TSR 

valstybiniame akademiniame dra
mos teatre V. Bubnio romano 
„Po vasaros dangum" insceniza
cija (rež. H. Vancevičius) prasi
dėjo „Pabaltijo teatrų pavasa
ris". Pabaltijo tarybinių respub
likų, Baltarusijos TSR ir Rusijos 
Federacijos Kaliningrado srities 
scenos meistrai vaidina savo 
geriausius praėjusių metų spek
taklius.

Festivalio dalyvius, svečius ir 
žiūrovus pasveikino respublikos 
kultūros ministras J. Bielinis. Iš- . 
kilmingame festivalio atidaryme 
dalyvavo Lietuvos TSR Minist
rų Tarybos pirmininko pavaduo
tojas A. Cesnavičius, Lietuvos 
KP CK kultūros skyriaus vedė
jas S. Renčys, Estijos TSR kultū
ros ministras J. Lotas.

Arnoldo Baryso nuo
traukoje — V. Bubnio romano 
„Po vasaros dangum" insceniza
cijos aptarimas.

Mokslinių knygų paroda
Vilniuje, LTSR Mokslų Aka

demijos Centrinėje bibliotekoje, 
buvo surengta leidyklos „Sprln- 
ger-Verlag“ (Vakarų Berlynas) 
gamtos mokslų tematikos leidi
nių paroda.

LTSR Mokslų Akademijos 
Centrinė biblioteka palaiko ry
šius su 700 partnerių iš 40 šalių. 
Štai su Vakarų Berlyno leidyk
la „Sprlnger-Verlag" bendrau
jama Jau dvidešimt metų. Per 
tą laiką gauta nemažai šios lei

Sigitas GEDA

Namai 
paežerėj
Žalias žiogas, įskridęs pro langų, 
Pro vėlyvo rugpjūčio lapus, 
Tarsi audeklų šiurkštų pradengęs 
| tų laikų, kurio jau nebus 
Ir kurio nepajėgsiu sukurti, — 
Baltos lankos, aplink gyvuliai 
Ir pilis j padangę, apkurtę 
Link Viduržemio jūros keliai 
Su prajojančiais proseniais mano 
Ant arkliukų karčiuotų, žilų, 
Jokio garso, tik stepėje ganos 
Čingischano banda... O tylu, 
Kad girdi rausvų boružę skrendant,. 
Lyg žiūrėtum žiogų akimis, 
Senas mitas, pirmykštės legendos 
Tie žirgai ir veidai menami
Suputoja ir gęsta vaizduotėj, 
Žalių žiogų ant knygos matau, 
Ir ilgai nepaliauja dainuoti 
Pievų paukštis, pažįstamas tau.

atliko F. Šuberto, H. Volfo, R. 
Strauso, F. Pulenko, A. Rubinštei- 
no vokalines miniatiūras, didelę 
Dž. Verdžio muzikinę drobę — 
ariją iš Requiem. Raiškiai ir di
namiškai, su dramatine įtampa 
buvo padainuotas A. Dargomyžs- 
kio „Senas kapralas", Aleko ka- 
vatina iš S. Rachmaninovo ope
ros „Alekas", žanriškai. spalvin
gai, artistiškai — Marselio arija 
iš Dž. Mejerbero „Hugenotų", 
A. Dargomyžskio „Kirminas", G. 
Sviridovo dainos. Jautri partnerė 
buvo koncertmeisterė N. Ralytė. 
Pelnytai publika gausiais aplo
dismentais įvertino abiejų atlikė
jų kūrybinę sėkmę.

Didelį meninį pasitenkinimą 
jaučiau dar kartą klausydamasis 
V. Prudnikovo solinio koncerto 
Klaipėdoje. Stebėjausi ir žavė
jausi menine atsakomybe, su ku
ria kiekvieną kartą Sis kūrėjas 
eina j sceną. Jis tapo tikra nese
niai pasibaigusio IX Klaipėdos 
muzikos pavasario puošmena. 
Tris vakarus iš eilės — dainuo
damas V. A. Mocartą su Lietuvos 
kameriniu orkestru ir Rygos ka
meriniu choru „Avė sol", kon
certuodamas solo, taip pat 
ryškiai įsiliejęs j spalvingą 
teatralizuotą Klaipėdos liaudies 
operos teatro koncertą — V. 
Prudnikovas žavėjo klausytojus 
menine įtaiga, dosniu jvairiapla- 
niu talentu.

Didelės tau, Vladimirai, kūry
binės sėkmės!

RIMVYDAS ŽIGAITIS

dyklos knygų, mokslo ir techni
kos žurnalų. Sį kartų Vakarų 
Berlyno leidyklos knygų eks
pozicijoje eksponuota daugiau 
kaip 400 leidinių. Ekspozicijos 
metu užsienio šalių literatūros 
knygyno atstovai priiminėjo už
sakymus eksponuojamiems leidi
niams.

ALBERTAS ŽILIONIS

Autoriaus nuotraukoje — 
parodos atidarymas
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Argi tai nė prietarai?
Tiek Vatikano radijo laido

se, tiek užsienio lietuvių ka
talikų spaudoje esti nusi
skundimų, kad Tarybų Lie
tuvoje dvasininkai ir tikin
tieji įžeidinėjami: kunigai va
dinami tamsybininkais, o ti
kyba, religija — Teiginiais 
prietarais.

Be to, tikybininkai savo 
spaudoje mėgsta girtis, esą 
katalikų bažnyčia, ypač jos 
vienuolynai, prisidėję prie 
mokslo pažangos. Taigi ir 
Lietuvoje, kai joje buvo pri
sėta vienuolynų, turėjo su
klestėti mokslas, plačiųjų 
liaudies masių susidomėji
mas mokslo pažanga.

Deja! Deja!
Faktai rodo ką kita. Vie

nuolynai Lietuvoje skleidė 
ne mokslo šviesą, o prieta
rus. Taip, prietarus! Toliau 
kalbėsiu faktais, argumen
tais, paimtais iš vienuolių 
spaudos, iš jų laikraščių ir 
žurnalų.

Tarp kitų Lietuvoje anuo
met veikusių katalikų vie
nuolynų pažymėtinas pran
ciškonių ordinas, įsikūręs 
Kretingoje. Šis vienuolynas 
leido mėnesinį iliustruotą 
žurnalą “Prajiciškonų pasau
lis”.

Šio žurnalo uždavinys buvo 
palaikyti ryšius su liaudimi, 
su tikinčiaisiais.

Tų laikų kaimui, valstie
čiams skiriamieji laikraščiai 
stengdavosi duoti kuo dau
giau praktinių patarimų įvai
riais žemės ūkio, sveikatos; 
higienos klausimais, o taip 
pat juridiniais, teisiniais 
klausimais. Skaitytojai siųs
davo į laikraščius klausimus, 
o redakcijos duodavo atsaky
mus, pasitelkdamos žinovus, 
specialistus.

Visai kitaip elgėsi vienuo
lynų leidžiami laikraščiai. 
Juose mirgėte mirga infor
macijos apie stebuklingus 
pagijimus ir kitokius reiški
nius, kuriuos nulemiąs šven
tųjų užtarimas.

Prašome. Pateiksime kon
krečių pavyzdžių.

Taigi, kaip “Pranciškonų 
pasaulis”, ėjęs 1936-1940 me
tais, prisidėjo prie tautos, 
prie liaudies švietimo, jos 
kultūros kilimo?

Pasiskaitykime, paklausy
kime citatų iš “Pranciškonų 
pasaulio” 1936 m. 1 nr.:

Panevėžys. Dvejus metus 
turėjau ekzemą. Kreipiausi į 
daugelį daktarų, bet neišgy
dė. Pasižadėjau pasiųsti šv. 
Antano duonai 5, 5 lit. ir 
viešai padėkoti Varpely. Pa
sveikau. Siunčiu pinigus ir 
prašau paskelbti. Stefanija 
Kulikauskienė.

Kaunas. Prašiau šv. Anta
no, savo globėjo, padėti man 
išlaikyti egzaminus. Dvejus 
egzaminus išlaikiau ir už tai 
esu labai dėkingas. Siunčiu 
15 litų ir prašau paskelbti 
Varpely. A. Paškevičius.

Meškuičiai. Pamečiau pini
gus. Meldžiausi šv. Antanui 
ir pažadėjau, jei rasiu, pa
skelbti Varpely. Rytą radau, 
Morta Katelevytė.

Zapyškis. Per šv. Antano 
užtarimę gavau darbą su 
atlyginimu. Siunčiu pažadė
tus 5 litus vargšų duonai. A. 
Bx.

Gegutė į į

Ten, kur buvo Įžengusi koja,
JI prisimena mūsų vardus,'
Gal tik šiaip sau nutūpus kukuoja j 
Ar skaičiuoja dienas, metus.

Argi tau, ją išgirdus, nekeista, 
O nutilus jai, nebaisu, 
Kad likimą gali pakeisti 
Toks paukštelis gražiu balsu?

Sušlamėsi — tuojau pakyla 
Nuo šakos, nešina laiku. 
Kada nors ir kur nors ji nutyla 
Be tavęs Ir be savo vaikų.

S. Jonauskas

O štai balsas iš Amerikos:
Detroit, Mičigan. Daug tu

rėjau skolos ir niekaip nega
lėjau sumažinti. Kreipiausi 
į šv. Antaną ir Švenčiausią 
Panelę, ir mano prašymą 
išklausė.

Sunkiai sirgdama ir netu
rėdama vilties pasveikti, 
kreipiausi į šv. Antaną ir šv. 
Panelę ir pasveikau. Aukoju 
šv. Antano duonai 10 dolerių 
ir prašau paskelbti Varpely.

V. B., Varpelio skaitytoja
O štai ką rašo iš Joniškio: 

Sirgo arklys. Jokie vaistai 
nepadėjo. Puoliau prie šv. 
Antano. Išklausė maldos — 
arklys pasveiko. Joniškietė.

O štai 1936 m. “Pranciško
nų pasaulio 11 nr. prabyla 
pilietis, geras katalikas iš 
Linkuvos: “Man grėsė dvi 
pataisos lotynų ir geometri
jos. 'Nerasdamas išeities, 
šaukiausi gailestingojo užta
rimo sv. Antano. Ir tikrai jis 
mano prašymą išgirdo: tega- 
vau vieną pataisą, kurią jo 
padedamas lengvai išlaikiau. 
Užtat pažadėjau 5 litus šv. 
Antano duonai. Pažadą greit 
išpildysiu. V. V.

Pasirodo, jog .šventieji, 
malonių, dalintojai esą atidūs: 
nemėgsta tokių, kurie nori 
juos apgauti. Štai Agota Je- 
zukevičienė iš Stakliškįų ra
šo, jog 1939 m. sunkiai susir
gusi plaučių uždegimu ir bu
vusi jau marinama. Kažkas 
jai pataręs padaryti pasiža
dėjimą: jei išgys, pasiųsti į 
Kretingą šv. Antano duonai 
30 litų ir 5 lt. šv. mišioms. 
Ekonominės krizės laikais tai 
nemaži pinigai. Sveikata grį
žo, bet kitais metais vėl 
sušlubavo. Nutarusi neatidė
liojant ištesėti pažadą. Kai 
nusiuntė pinigus, sveikata 
grįžusi.

1937 m. Antonina Knistau- 
tienė iš Čikagos dėkoja šv. 
Antanui, kad sūnus gavo 
darbą. Toks pat skelbimas ir 
iš Rokfordo, kad sūnus gavo 
darbą.

Tokie skelbimai vienuolių 
žurnale sukėlė protauti suge
bančių žmonių tarpe pajuo
ką. Dėl to buvo priverstas 
reaguoti arkivyskupas Skvi
reckas, kuris parašė raštą 
prelatui A. Dambrauskui dėl 
nepageidautinų skelbimų 
žurnale “Pranciškonų pasau
lis”, kurie gali sukelti prieta
ringą tikėjimą. 1937 m. Kau
no arkivyskupijos generalvi
karas K. Šaulys parašė sale
ziečių vienuolyno viršininkui 
raštą dėl žurnalo “Saleziečių 
žinios” skelbimų tikslingumo!

“Saleziečių žiniose” kartais 
yra talpinami maždaug tokio 
turinio skelbimai: “Sirgau la
bai sunkia liga. Kreipiausi 
maldoje į šv. Joną Bosko ir 
pažadėjau saleziečiams auką, 
jei išgysiu. Ne’tikėtai pasvei
kau ir dabar siunčiu pažadė
tąją auką saleziečių įstaigai 
Vytėnuose”.

Gavę pastabų iš dvasiško
sios vyresnybės, pranciško
nai taip pat nerašė apie 
konkrečius atvejus, tik apie 
suteiktas malones. Bet vis 
tiek skelbimai nesiliovė.

Tai kas čia — mokslo, 
švietimo, higienos propaga
vimas ar prietarų skelbimas? 
Aišku — prietarų!

Julius Būtėnas

NERIMSTA D. BRITANIJOS ANGLIAKASIAI

D. Britanijos angliakasiai nutarė paskelbti visuotinį streiką 
ryšium su vyriausybės planais uždaryti kai kurias kasyk
las, nenešančias pelno. Vįduryje — Britų angliakasių vadas 
Arthur Scargill. Dėl ahkstyvesnės angliakasių unijos 
reakcijos jau ir taip darbai buvo sustoję beveik trečdalyje 
iš 175 šalies kasyklų. Apie 40 tūkst. žmonių neteko darbo 
per pastaruosius trejus metus.

BUVO VISIŠKA TAMSA . . .

. . . Kol “Draugas” pagaliau 
nepaaiškino

Taip pasakyti galima apie 
daug ką. Juk Čikagos “Drau
gas” aiškina pašėlusiai daug 
dalykų. Nuo pasaulio sutvė
rimo paslapčių iki to, kaip 
gydyti sunegalavusį pilvą. 
Nuo pasakojimų apie dabar
tinį Lietuvos gyvenimą iki 
to, kas vyksta banginio pil
ve.

Taupant laiką, tenka pasa
kyti trumpai: nėra dalykų, 
kurių nesugebėtų mums aiš
kinti marijonų laikraštis.

Ar bereikia sakyti, kad jis 
daug rašo ne tik apie smul
kias lietuviškas, bet ir di
džiąsias pasaulinės reikšmės 
materijas?!

Tarp kitų klausimų, 
“Draugas” ėmė ir apšvietė 
savo skaitytojus tokiu svar
biu klausimu, kaip taika ir su 
ja susiję reikalai — argi gali 
būti kas nors svarbiau mūsų 
dienomis netgi žvelgiant iš 
Chicagos?! O tai, reikia pasa
kyti, buvo padaryta labai 
paprastai.

“Draugo” nuolatinis B. Kv. 
pranešė:

“Mūsų skaitytojas nėra 
toks neišmanėlis, kad nesu
prastų, ka “pacifistinius“ 
sąjūdžius sukelia. Nėra abe
jonės, kad šis “pacifizmas” 
yra Maskvos agentų sukelia
mas ir . . . diriguojamas bei 
finansuojamas.

Kai Maskva paspaudžia 
mygtuką visuose Vakarų 
Europos kraštuose pasipila 
“masinės pacifistų demons
tracijos”, kurias remia dau
gelis komunistų taktikos ne
suprantančių žmonių, kurių 
tarpe yra ir daug mokytų 
žmonių, jaunimo ir net pro
testantų ir katalikų konfesijų 
aukštų dvasininkų.

Sovietų pacifizmo tikslas 
yra palaužti Vakarų vienybę, 
susprogdinti NATO sąjungą, 
dvasinį vakariečių atsparu
mą, kad tam tikru n^omentu 
galėtų lengvai užimti Vakarų 
Europą, ir, galbūt, užkariau
ti Ameriką”.

Šis tikrai ilgas B. Kv. 
minčių atpasakojimas buvo 
būtinas: ką nors praleidus, 
ne taip ryškiai sušvytėtų 
kvailybė, kuri (sąmoningai 
ar ne) tikrai skirta kraštuti
niams neišmanėliams.

O gal kartais ir pats B. Kv. 
yra Maskvos agentas? An

traip argi jis Maskvai pripa
žintų tokią galybę — ten 
“paspaudžiamas mygtukas”, 
ir šimtai tūkstančių demon
strantų pasipila į gatves Va
karų Vokietijoje.

Anglijoje moterys užblo
kuoja karinę bazę, kurioje 
montuojama užatlantės do
vana — naujos branduolinės 
raketos.

Amerikos vyskupai rašo 
laišką, kuriame reiškiamas 
didžiulis susirūpinimas pa
saulio likimu ir smerkiamas 
branduolinis ginklas.

Dar daugiau. Tai daro la
bai respektabelūs žmonės, 
tame tarpe — ir profesiona
lai, ir pasiturintys biznieriai, 
ir labai jauni, ir labai seni, 
Naudojantis neišmanėliams 
skirta “Draugo” logika — 
jeigu jau Maskvos įtaka to
kia didelė, kuriam galui jai 
dar užiminėti Vakarų Euro
pą, ar, anot B. Kv. ir Ameri
ką? Juk užtektų “paspausti 
mygtuką”, ir viskas pasikeis
tų norima linkme!

Dar apie vieną dalyką ne
pagalvoja “Draugo” galvos. 
Rašydamos apie tai, kad tai
kos šalininkų demonstracijos 
griauna NATO, jos nejučio
mis, tikrai neišmanėliškai 
ima ir pasako, jog ši “gyny
binė” sąjunga iš esmės turi 
agresinius kėslus. Ir nejaugi 
“dvasinį vakariečių atsparu
mą” gali palaužti taikos idė
jos, taikos judėjimas?! Yra 
priešingai: vakariečiai rodo 
tikrai retą dvasios atsparu
mą, priešindamiesi naujoms 
branduolinėms raketoms, iš 
visų jėgų mėgindami atitolin
ti karo šmėklą. Tą supranta 
pačių įvairiausių politinių įsi
tikinimų žmonės pačiuose 
įvairiausiuose kraštuose. Ta
čiau to neįstengia suprasti 
karingos galvos marijonų re
dakcijoje. O gal tiesiog neno
ri?- Juk tas pats laikraštis 
lygiai taip pat rimtai yra 
apskelbęs lietuvius viešpa
ties pasirinkta tauta, kuri 
lengvai, lyg žąsinas lietų 
pakels Tretįjį pasaulinį karą.

Ką gi, panašios mintys 
aiškiai skirtos ne papras
tiems neišmanėliams — tie
siog besmegeniams.

Tai šiam laikraščiui pasi
taiko vis dažniau ir daž
niau ... V. M.

Tarybų Lietuvos kultūrinė kronika
LIETUVOS TSR KOMPOZITORIŲ SUVAŽIAVIMAS

Balandžio 10 dieną Vilniuje 
baigė darbą Lietuvos TSR 
kompozitorių devintasis su
važiavimas. Jo dalyviai — 
beveik šimtas Kompozitorių 
sąjungos narių — apsvarstė 
pastarųjų penkerių metų kū
rybinio darbo rezultatus, ak
tualias respublikos muzikinio 
gyvenimo problemas, jo to
lesnio ugdymo perspektyvas.

Per šešias suvažiavimo 
dienas įvairiuose respublikos 
sostinės salėse buvo sureng
ta vienuolika kamerinės, 
vargonų, chorų, vaikų, es
tradinės muzikos koncertų, 
kurių metu klausytojai buvo 
supažindinti su reikšmin
giausiais lietuvių kompozito
rių kūriniais. Pirmą kartą 
atlikta R. Racevičiaus publi
cistinė oratorija, kurią jis 
sukūrė remdamasis Just. 
Marcinkevičiąus poezija, 
skambėjo V. “Klovos koncer
tas smuikui ir orkestrui, A. 
Klenickio simfonija, E. Bal
sio poema “Jūros atspin
džiai” ir kiti naujausi lietuvių 
kompozitorių kūriniai.

Per ataskaitinį penkerių

DAILĖS DIENOS

Visą mėnesį Tarybų Lietu
voje vyksta tradicinės dailės 
dienos, kurias jau daugiau 
kaip dvidešimt metų rengia 
Lietuvos TSR dailininkų są
junga.

Jų metu Biržų rajono 
“Laisvosios žemės” kolūkyje 
įvyko respublikos Dailininkų 
ir Žurnalistų sąjungų išva
žiuojamasis posūdis ir pokal
bis “Publicistika. Dailė. 
Žmogus”. Balandžio pabaigo
je Alytuje prasidės Dzūkų

PILIETINĖS POEZIJOS FESTIVALIS

Biržų rajone įvyko pirma
sis respublikinis pilietinės 
poezijos festivalis, skirtas 
proletarinės revoliucinės lie
tuvių poezijos pradininko Ju
liaus Janonio atminimui. 
Miesto aikštėje prie pamink
lo revoliucijos šaukliui, jo 
gimtajame Beržinių kaime, 
vidurinių mokyklų salėse sa
vo naujausius kūrinius skaitė 
jaunieji respublikos poetai. 
Didelį susidomėjimą sukėlė 
skaitovų konkursas, kuriame

V. MICKEVIČIAUS- KAPSUKO PREMIJŲ LAUREATAI

Rimantas Cemnolonskis Arija Cesnulevičienė Stasė Mockuvienė

Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjunga paskyrė kasmetines 
Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
premijas.

Laureato vardas suteiktas 
“Komunisto” žurnalo sky
riaus vedėjui Rimantui Cem- 
nolonskiui už publicistiką 
liaudies ūkio ekonomikos 
klausimais.

Skaitytojai įsiminė “Švytu
rio” žurnale spausdintą jo 
straipsnių ciklą apie liaudies 
vartojamų prekių gamybos 
problemas, publikacijas liau
dies ūkio ekonomikos klausi
mais “Komuniste” ir kituose 
leidiniuose. R. Cemnolonskio 
rašiniams būdingas partinis 
principingumas, aukštas pu
blicistinis meistriškumas.

Jau keleri metai Radviliš
kio rajono laikraštyje “Ko
munizmo aušra” pasirodo šio 

metų laikotarpį, buvo pažy
mėta ataskaitiniame praneši
me, lietuvių tarybinė muzika 
praturtėjo dešimtimis įvai
raus žanro kūrinių. Tai — 
kantatos, oratorijos, simfoni
nės, kamerinės muzikos kū
riniai, dainos chorams, es
trados dainininkams, susilau
kę teigiamo klausytojų įver
tinimo.

Svarbią vietą lietuvių tary
binių kompozitorių kūryboje 
užima muzikiniai sceniniai 
veikalai. Per tris dešimtme
čius, praėjusius nuo pirmo
sios lietuvių tarybinės ope
ros — A. Račiūno “Marytės” 
premjeros, sukurta 25 ope
ros, 10 baletų, 7 muzikinės 
komedijos.

Muzikinio gyvenimo tur
tingumas, muzikinio auklėji
mo ir propagandos pasieki
mai, buvo pabrėžta suvažia
vime, ugdo klausytoją, pade
da jam suvokti tikrąsias mu
zikos meno vertybes. Didelis 
nuopelnas čia priklauso Ta
rybų Lietuvos muzikolo
gams, kurie kasmet pateikia 
vertingų mokslinių studijų.

dailės dienos. Mieste bus su
rengta ir šio krašto dailinin
kų, liaudies menininkų ir fo
tografų kūrinių paroda, vyks 
susitikimai su visuomene. 
Kūrybinė tapytoju, skulpto
rių ir grafikų grupė dirbs 
Kapsuke.
• Ypač daug Dailės dienų 
renginių Vilniuje. Atidaryta 
Latvijos TSR skulptūros pa
roda, dailininkų A. Tarabil- 
dos, L Guobienės, M. Vilučio 
ir V. Kisarausko darbų eks
pozicijos. Parodos rengiamos 

dalyvavo profesionalūs akto
riai ir saviveiklininkai.

Geriausiais respublikos 
jaunųjų poetų pilietinės poe
zijos kūriniais pripažinti Vla
do Braziūno ciklas “Janonio 
skaitymas” ir antikarinės te
matikos eilėraštis “Nežu
dyk!”, Ramūno Kasparavi
čiaus eilėraštis “Karklo pum
puras” (J. Janonio atmini
mui) ir Valdo Kukulo eilėraš
čiai “Nuotrauka” bei “Gyvy

laikraščio redaktoriaus pava
duotojos, respublikos nusi
pelniusios žurnalistės Arijos 
Cesnulevičienės “Pasakoji
mai apie komunistus”. Juose 
autorė rašo apie partijos ir 
darbo veteranus, jaunus ko
munistus, darbininkus ir ko
lūkiečius, parodo jų santy
kius su darbo kolektyvais.

Aktuali, emocinga LTSR 
nusipelniusios žurnalistės 
Stasės Mockuvienės kūryba. 
S. Mockuvienė beveik trisde

, KOLEDŽAI...
DVEJETUKININKAMS

Anglijoje nuo šių mokslo 
metų pradžios atidaryta dau
giau kaip 150 specialių vien
mečių koledžų, kuriuose mo
komi brandos atestato egza
minų neišlaikę mokiniai. 
Anksčiau dvejetukininkai bū
davo priversti kreiptis i repe
titorius, kurių daugelis netu

Išleistos naujos knygos apie 
liaudies muzikinę kūrybą, 
muzikos kultūros palikimą, 
lietuvių tarybinės muzikos 
raidos kelius, almanachas 
“Muzika”, straipsnių rinki
niai “menotyra”. Visa tai, 
kaip ir Pabaltijo muzikologų 
konferencijos, “Muzikos ru
dens” festivaliai, jungtiniai 
žurnalistų ir kompozitorių 
renginiai įvairiuose respubli
kos rajonuose, yra vertingas 
indėlis į lietuvių nacionalinę 
kultūrą, padedantis priartin
ti muziką prie žmonių, este
tiškai juos auklėti, ugdyti 
visapusiškai išsilavinusius 
komunistinės visuomenės 
kūrėjus.

Suvažiavime dalyvavo gru
pė kompozitorių ir muzikolo
gų iš Maskvos, Leningrado, 
Tbilisio, Rygos, Minsko, kitų 
šalies miestų.

Lietuvos TSR kompozito
rių sąjungos valdybos pirmi
ninku vėl išrinktas Valstybi
nės konservatorijos rekto
rius, respublikos liaudies ar
tistas Vytautas Laurušas.

Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo
se. O Panevėžyje, kaip ir 
kasmet, vaikai pieš ant asfal
to.

Dailės dienų metu dailinin
kai kviečia lankytojus į savo 
dirbtuves, susitinka su dar
bininkais, kolūkiečiais, jūrei
viais, jaunimu.

Gegužės pradžioje prie 
Meno darbuotojų rūmų Vil
niuje įvyks dailės kūrinių 
mugė, kuri ir bus šios šven
tės baigiamasis akordas.

bės fronte” kovos už taiką 
tema.

Grupė šventės dalyvių — 
poetų ir skaitovų — apdova- 
notoi Juliaus Janonio vardu 
pavadintų įmonių ir kolūkių, 
kitų organizacijų prizais, fes
tivalio diplomais ir meda
liais.

Pažymint Juliaus Janonio 
gimimo dieną, kasmet Biržų 
rajone balandžio ketvirtąją 
bus rengiami tokie poezijos 
festivaliai.

šimt metų dirbo “Valstiečių 
laikraščio” redakcijoje, da
bar — “Tarybinės moters” 
žurnalo vyriausiosios redak
torės pavaduotoja. Savo pu
blikacijose autorė daugiausia 
nagrinėja dorovės, materia
listinės pasaulėžiūros bei 
ateistinius klausimus, teigia 
marksistines-leninines pažiū
ras, demaskuoja religinį eks
tremizmą, buržuazinės ideo
logijos išpuolius.

V. Petkevičienė

rėjo pedagoginės praktikos, o 
dalis ir aukštojo išsilavinimo. 
Bet ir naujuose koledžuose 
<?eras mokymas negarantuo
jamas. Anglijos spauda rašo, 
Kad | juos piustelėjo privatūs 
mokytojai, nuo kurių ir norė
ta apsaugoti jaunuolius, tiokš- 
tančius įsigyti brandos atesta
tų. Be to. į dvejetukininkų 
koledžą gali įstoti ne visi* už 
mokslų reikia mokėti 4 tūks
tančius svarų sterlingų.
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Montreal, Que.
Pobūvis spaudai paremti
Balandžio 8 d. būrys tau

tiečių susirinkome pas mie
lus J. ir S. Čičinskus praleis
ti popietę, pabaliavoti ir kar
tu paremti spaudos reikalus.

Pirmiausiai patiekti ska
niai ir gausiai paruošti patie
kalai, kuriuos pagamina pa
tyrusi šeimininkė drg. Ci- 
činskienė. pagelbstint taipgi 
gerai šeimininkei drg. S. 
Petronienei. Buvo gausu ir 
grybų, kuriuos padovanojo 
drg. Alice Juškienė. Ji taipgi 
paaukojo ir labai dideli me
niškai paruoštą tortą. M. Ka- 
ralevičienė ir M. Taruškinė 
kolektyviai išvirė auselių. 
Stefanė prikepė skanių pa
plotėlių ir 0. Veršinskienė, 
Birutė ir Vilkelienė po tortą. 
Svečiams prie stalų gražiai 
patarnavo jaunuolės Stefanė 
ir Birutė.

Po vaišių sekė laimėjimai, 
kurių buvo gausu, nes bemaž 
kiekvienas, ateidamas ką 
nors atnešė. Jų pavardės 
buvo paminėtos vietoje. Prie 
laimėjimų darbavosi N. 
Venskaitienė ir Birutė. Kitus 
darbus atliko valdybos na
riai, kuriems gražiai talkino 
drg. Ch. Jušką.

Tai puikioj nuotaikoj užsi
baigė pobūvis, palikdamas ir 
gražaus pelno spaudos reika
lams.

Rengėjų vardu tariu didelį 
ačiū visiems atsilankiusiems, 
atnešusiems dovanėlių ir 
skanėsių. O didžiausia padė
ka tenka drg. S. Cičinskienei 
(ir J. Čičinskui) už sunkų 
darbą ir rūpestį ir už jos 
malonią šypseną, kurią sve
čiams atėjus ir išeinant, pa
rodė. Taipgi didelė padėka ir 
drg. S. Petronienei ir jau
nuolėms Birutei, Stefanei ir 
Juraitienei.

Ligoniai

VERDUN, QUE., MTL., CANADA

Jau trečią kartą paraly- |* Atvyko į šią šalį 1927 m. Į

MONTREAL, ONT., CANADA

MIRUS x1

Albinui Šilimui
/

Labai apgailestaujame Velionio nesveikuojančią
žmoną — Onutę Girniūtę, jo sūnų Bruno ir kitus
gimines, o mes velionio labai pasigesime, nes buvo
nuoširdus ir paslaugus.

J. S. Čičinskai E. Juraitienė
J. A. Paragiai E. Petrauskienė
L. P. Kisieliai J. Urbanavičius
J. E. Baršauskai A. Šuplevičienė
H. R. Jagelavičiai M. Karelevičienė
J. J. Vilkeliai M. Danusevičienė
K. A. Juškai K. Mijevičius
V. A. Verbylai O. Veršinskienė
A. Morkevičius A. Mikulienė
S. Petronienė E. Vilkis

MIRUS

Petrui Niaurai
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Marytei 

(Gudaitei), dukrai Jūrai, anūkams Lloyd ir Glenna, 
žentui Denis Smith ir visiems artimiesiems gyve
nantiems Canadoj, U. S. A. ir Tarybų I&etuvoj. O 
Tau, Petrai, tegu būna lengva Kanados žemė, ant 
kurios daug prakaito išliejai ir per trisdešimts 
metų sunkios ligos kankintas buvai.

M. Karalevičienė
L. P. Kisieliai
G. P. Taruškai
A. Suplevičienė
A. Keršulienė
Z. Ambrazevičienė
J. Graikienė
S. Petronienė
J. M. Chičinskai
A. M. Simijonai
V. Krupauskas
F. E. Spaičiai

žiaus ištiktas atsidūrė ligoni
nėje drg. A. Šilinis. Jų visa 
šeima paliesta nesveikatos.* * *

Pritrūkus kvapo, dažnai 
tenka kreiptis pagalbos i 
ligoninę Mikui Čičinskui. Ir 
šiuos žodžius rašant jis ligo
ninėje. * * *

Anksčiau buvo susirgęs 
Juozas Stukas. Teko pabūti 
kurį laiką ligoninėje. Sveika
tai gerėjant, privačiuose na
muose, kur yra ir daugiau 
baigiančių sirgti ligonių. 
Drg. J. Stukas dar nepakan
kamai stiprus, kad galėtų 
savistoviai gyventi, todėl dar 
jis kol kas randasi tuose 
privačiuose namuose, kur 
prižiūrimas. Tik bėda, kad 
jis jau atskirtas nuo savo 
tautiečių, kurių labai pasiil
gęs. Jo draugai galintys jį 
atlankyti, nepamirškite. J. 
Stuko adresas — 3528 Ad
dington, tel. 486-8192.♦ * *,

Taipgi kam galimybės lei
džia atlankykite ir Adolfą 
Morkevičių, kuris randasi
Secret Heart ligoninėje.

Visiems virš išvardintiems 
ligoniams linkiu greitai pa
sveikti.

lin-

Išvyko brolio aplankyti
’ Marytė Šalčiūnienė išvyko 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas aplankyti sunkiai sergan
tį savo broliuką, kuriam 
kiu greit pasveikti.

Ir vėl netekome 
dviejų tautiečių

Balandžio 11 d., po ilgos ir 
varginančios ligos, mirė se
nosios kartos tautietis — 
Petras Niaura, sulaukęs 82 
metų amžiaus. Paliko žmoną 
Marytę Gudaitę, dukrą, žen
tą ir du ariukėlius.

L. J. Urbanavičiai 
V. Rudinskas
D. A. Skardžiai 
T. M. Kavaliūnai
L. Z. Gedraičiai
M. M. Laurinaičiai
E. Monstavičienė 
M. Danusevičienė
C. A. Juškai
E. Petrauskienė
J. V. Knystautai 
J. J. Vilkeliai 

A. Morkevičius

laidotuves ir palydėti į amži
ną poilsio vietą susirinko ar
timi velionio ir šeimos drau
gai. Buvo atvykusi ir gimi
naitė Irena Gudaitė iš Toron
to.

Atsisveikinime su Velioniu 
kalbėjo J. Urbanavičius.

Po palydų palydovai buvo’ 
pakviesti į restoraną pusry
čiams.

* * *
Balandžio 12 d., po pakar

totinai ištikto paralyžiaus, 
mirė Albinas Šilinis, baigda
mas aštuoniasdešimts-ketvir- 
tus metus. Liko žmona Onutė 
Girniūtė ir sūnus Bruno. 
Šermenys buvo naujoviškos 
mados. Į laidotuves atsilankė 
gražus būrys artimų draugų 
ir nemažai kitataučių sūnaus 
draugų.

Velionis čia tarp tautiečių 
buvo plačiai žinomas ne vien 
kaip geras pažangietis, prae- 
tyje, kol šeimos sąlygos leido, 
daug yra veikęs pažangiose 
organizacijose ir tarptauti
niame judėjime, bet ir kaip 
labai darbštus ir paslaugus. 
Ne vienas tautietis pasinau
dojo jo paslaugomis.

Abiejų velionių šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta, 
o velioniems amžina ramybė.

* * *
Laike P. Niauros laidotu

vių, staigiai ir sunkiai susir
go Marytė Gudienė. Šiuos 
žodžius rašant, ligonė randa
si Montreal General ligoninė
je.

* * *
Marytei Šalčiūnienei vėl 

didelis širdies skausmas, nes 
mirė jos mylimas broliukas
J. A. Valstijose, kurį dar 
spėjo gyvą aplankyti.* * * r

Išvakarėse verbų dienos,
K. Žižiūnienės dukros ir žen
tai savo. mamytei suruošė 
labai šaunų 75 metų gimta
dienį. Gi verbų dieną po 
bažnytinių pamaldų Šv. Kazi
miero bažnyčios skiepe, visi 
bažnyčioje buvę, buvo pa
kviesti pakartoti gimtadienį, 
prie puikių vaišių.

Jubilijantei tenka palinkėti 
linksmo gimtadienio.

* * *
Drg. Marjona Tamkevičie- 

nė sugrįžo iš ligoninės kurio
je išbuvo 21 d. Jai darė 
tyrimus jos sušlubavusiai 
sveikatai, bet matomai nieko 
nesurado, tik liepė pasirinkti 
valgiui silpną dietą. Dabar 
jau ji sugrįžo namo.

* * * '
Drg. B. Kvietinskas ir vėl 

pergyveno sunkią operaciją. 
Jis jau sugrįžęs į namus ir 
sveiksta, dukters prižiūri
mas.

Linkiu abiem ligoniams 
greit pasveikti. P.
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Albinui Šilimui,
reiškiame /gilią užuojautą Velionio žmonai Onutei 
Girniūtei, sūnui Bruno ir kitiems artimiesiems, o 
mes apgailestaujame netekę ilgamečio ir nuošir
daus Lietuvių Literatūros Draugijos nario. ,

MONTREALO L.L.D-JO 
VALDYBA IR NARIAI

h...............................

, VERDUN, QUE., MONTREAL, CANADA

\ MIRUS

Petrui Niaurai
Reiškiame nuoširdžią gilią užuojautą žmonai 

Marytei (Gudas), dukrai Jūrai, anūkams Lloyd ir 
Glennui, žentui Denis Smith ir visiems giminėms ir 
draugams gyvenantiems Kanadoj, . U. S. A. ir 
Tarybų Lietuvoj.

O mes, Petrai Tave visuomet prisiminsim. Tegu 
Tau būna lengva Kanados žemė, ant kurios daug, 
daug prakaito išliejai.

ANTANAS ir MARYTĖ KAVALIŪNAI
St. Lambert, Que., Canada

Klaipėdos “Baltijos” laivų statykloje dirba daug jaunų 
darbininkų. Juos globoja laivų statybos veteranai, pertei
kia jiems savo darbo patirtį. Jaunimui organizuojamos 
ekskursijos, sustikimai su karo ir darbo veteranais, 
nemaža jaunuolių mokosi.

Nuotraukoje: “Baltijos” laivų statyklos jaunieji darbinin
kai ekskursijoje po Klaipėdą.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

įvairios žinios
BRITAI NUTRAUKĖ 
SANTYKIUS SU LIBIJA

London. —- Nepavykus su
sitarti su Libija dėl inciden
to, įvykusio balandžio 17 d., 
D. Britanija paskelbė nu
traukianti diplomatinius san
tykius su Libija ir pareikala
vo, kad jos ambasados perso
nalas iki ateinančio sekma
dienio išvyktų. Libijoje esan
ti D. Britanijos ambasada 
taip pat iki to laiko užsida
rys.

Visa tai įvyko dėl to, kad, 
kaip britai tvirtina, iš Libijos 
ambasados Londone kulko
svaidžiu buvo apšaudyti de
monstracijos dalyviai ir žu
vusi britų policininkė. De
monstracija buvo ryšium su 
tuo, kad Libijoje pakarti du 
prieš Libiją nusiteikę stu
dentai.

Britų policija apsupo Libi
jos ambasadą ir reikalavo, 
kad būtų išduoti tie, kurie 
šaudė. Bet ambasada nepasi
davė, nes pagal diplomati

nius susitarimus ambasada 
turinti ekstrateritorinę teisę.

Savo piliečiams, kurių Li
bijoje esama apie 8,000, bri
tai neįsakė sugrįžti, bet pa
tarė laikytis atsargumo ir 
kiekvienam atskirai apsi
spręsti. Britai ten dirba naf
tos pramonėje.

Libijos vadovas pulk. Qad
dafi dėl tos konfrontacijos 
kaltina britus, tvirtindamas, 
kad nebuvę jokių šaudymų iš 
ambasados, bet kad ją už
puolus “nedrauginga minia”, 
kurios nesutvarkiusi britų 
policija. Dėl to Libija krei
pėsi ir į Jungtinių Tautų 
gen. sekretorių, kuris jos 
laišką paskelbė visiems JT 
nariams.

TUNIZIJA KALTINA 
SAVO MINISTRĄ

Tunis. — Pereitą savaitę 
čia paskelbtas pranešimas, 
parengtas keturių valdžios 
pareigūnų, tyrinėjant sausio 
mėnesį įvykusių riaušių “dėl 
duonos” priežastis. Tos riau
šės buvo kilusios įvairiose 
vietose, kai valdžia pakėlė 
duonos kainas..

Iš pranešimo aiškėja, kad 
valdžios pareigūnai, ypatin
gai vidaus reikalų ministras 
Driss Guiga, panaudoję tas 
riašes savo asmeniniams ar 
politiniams siekimams. Prez. 
Habib Bourguiba išleido įsa
kymą Guiga patraukti į teis
mą, bet tasai pabėgęs ir jau 
gyvena Londone.

O pozicija kaltina, kad val
džia norinti surasti “atpirki
mo ožį”, o ne surasti tikrą
sias riaušių priežastis. Tų 
riaušių metu žuvę 110 žmo
nių ir apie tūkstantį sužeista.

Ottawa. — Kanados prem
jeras Pierre Elliott Trudeau 
pasiuntė parlamentui priimti 
įstatymą, pagal kurį būtų 
įsteigta valdžios finansuoja
ma agentūra taikos ir nusi
ginklavimo reikalams. Tai 
būtų Canadian Institute for 
International Peace and 
Disarmament. Kadangi 
premjero liberalų partija 
parlamente turi didžiumą, 
beveik tikras dalykas, kad 
tas įstatymas būsiąs priim
tas.

St. Petersburg, Fla.
Keletą bruožų iš mūsų 

organizacijų veiklos
Mūsų veikla, kaip visuo

met, eina mūsų įprasta sena 
vaga. Reikia pasakyti tiesą, 
kad per ilgą eilę metų nete
kome daug gerų veikėjų. Jie 
ilsisi kapuose, bet organiza
cijos prisipildo naujais. Ta
čiau jau ne taip, kaip buvo 
anksčiau.

Pravartu keliais žodžiais 
priminti apie praėjusią žie
mą. Floridoje oras per keletą 
mėnesių buvo tikrai nepalan
kus, kartais pasirodydavo 
saulė iš tamsių debesų ir vėl 
pasislėpdavo. Daug lijo, bu
vo šalta. Nemalonu buvo 
svečiams, kurių suvažiavo 
daug iš šaltų kraštų. Flori- 
diečiai vadina juos sniego 
paukščiai (snow birds).

Mūsų pobūviai buvo sėk
mingi, visuomet turėdavom 
pilną salę lankytojų. Svečiai 
čia papietaudavo ir mėgėjai 
pasišokdavo.

Daug mūsų bičiulių viešėjo 
ilgiau. Dvi sesutės newyor- 
kietės Helena Jaskevičiūtė, 
pažangi veikėja, jos sesutė 
Amelija Young, dainininkė — 
solistė. Ji mūsų renginiuose 
padainuoja. Helena mūsų po
būviuose visuomet pakalbė
davo apie dabartinį neramu
mą pasaulyje. Sesutės yra 
mūsų Klubo narės.

Advokatė Stefanija Masy- 
tė su savo mamyte taip pat 
viešėjo ilgiau St. Petersbur- 
ge. Ji visuomet pasakydavo 
gerą žodį apie mūsų organi
zacijų veiklą.

Chicagietė Julė Ormanienė 
jau keli metai atvyksta į St. 
Petersburgą pas savo geras 
bičiules Heleną Šarkiūnienę 
ir jos dukrą Helenutę pasi
svečiuoti, praleisti žiemą.

Julė Ormanienė pažangi 
veikėja. Kai minėjom tarp
tautinę moters dieną, Julė 
pasakė prasmingą kalbą, taip 
pat prieš sugrįžtant Chiča- 
gon Julė pavaišino Dainos 
Mylėtojų choristus skaniais 
gėrimais bei užkandžiais. 
Choristų vardu širdingas Ju
lei ačiū.

• • •
Bronė ir Juozas Vaitkai 

išvyko Chicagon pas savo 
gimines paviešėti. Linkiu lai
mingos kelionės, linksmos 
viešnagės.

Klubo veikla
Balandžio 7-tą dieną klu- 

biečiai susirinko į savo salę 
kurioj įvyko Klubo mėnesinis 
susirinkimas.

Jį pradėjo Klubo preziden
tas Valys Bunkus.

Pirmiausia tylos minute 
pagerbti mirę Klubo nariai: 
Millė Kruger, Mary Walulis, 
Tedis Wiskant, Jonas Sma- 
lenskas.

Sekė valdybos pranešimas. 
V. Bunkus pranešė, kad 
praėjusį mėnesį Klubo rengi
niai buvo sėkmingi, taip pat 
pranešė, kad sutvarkytas sa
lės vidus, atlikti ir kiti įvai
rūs reikalai. Ir kiti valdybos 
nariai pateikė savo praneši
mus.

Susirinkimas visus prane
šimus užgyrė.

Kadangi anksčiau susirin
kimas nutarė salėje įrengti 
naujas apšaldymo bei apšil
dymo mašinas, tam reikalui 
buvo išrinkta komisija: Sta
sys Kuzmickas, Valys Bun
kus, Juozas Vaitkus. Komisi
ja savo pareigas atliko labai 
gerai, nariai komisijai už 
atliktą darbą padėkojo.

Susirinkimui pabaigus šei
mininkė visus pavaišino ska
niais pietumis. Po pietų vė
liau vyko dainų programa. 
Padainavo Dainos Mylėtojų 
choras, bei solistas Stasys 
Kuzmickas. Vadovavo Hele
na Janulytė paskui sekė šo
kiai iki vakaro.

St. Petersburgo 
Lietuvių Draugija

Balandžio 14 d. Lietuvių 
Piliečių salėje įvyko L.D.

Laisvės” suvažiavi-

tarimus bei praneši-

susirinkimas.
Jį pradėjo Lietuvių Drau

gijos pirmininkas Stasys 
Kuzmickas. Draugijos valdy
ba pateikė pranešimą iš L. D. 
veiklos. S. Kuzmickas prane
šė, kad šiuo metu Draugija 
gyvuoja gerai, parengimai 
vyksta sėkmingai, taip pat 
gauname naujų narių. Primi
nė, kad mirus M. Walulis, V. 
Jankauskas jų artimiesiems 
pasiųsta užuojauta į “Laisvę” 
bei “Vilnį”.

Pirmininkas dar priminė, 
kad gegužės mėnesį kapų 
puošimo dienoje reikia prisi
minti mūsų organizacijų mi
rusius narius, paminėt spau
doje — “Laisvėje” bei “Vil
nyje” ir laikraščiams pasiųsti 
paramos po $25.

Taipgi pasveikinti “Vil
nies” ir 
mus su $500.

Visus
mus susirinkimas užgyrė.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pavaišino skaniais 
valgiais. Po pietų įvyko dai
nų programa.

Padainavo Dainos Mylėto
jų choras ir solistas Stasys 
Kuzmickas, paskui sekė šo
kiai iki vakaro.

Keletas žodžių apie Dainos 
Mylėtojų chorą

Balandžio 6 d. Lietuvių 
Piliečių salėje Dainos Mylė
tojų choristai turėjo posėdį— 
buvo apkalbėta dainų reper
tuaras bei kiti Choro reika
lai.

Choro mokytoja Helena 
Janulytė praėjusią vasarą 
viešėjo Tarybų Lietuvoje. Ji 
susitiko su Lietuvos kompo
zitoriais. Janulytei įteikė 
naujų dainų. Dabar Helena 
choristus moko dainuoti nau
jas dainas.

Posėdyje nutarta dainų se
zoną baigti birželio mėn. 
12-tą dieną. Taip pat nutar
ta sezdną baigti vaišėmis.

Į pabaigtuves pakviesti 
Choro 
Taipgi 
pirmos 
mėn. 5-tą dieną. Prašom 
choristus įsitėmyti.

Linkiu laimingų linksmų 
atostogų.

Mūsų organizacijų ligoniai
Vera Zuris buvo sužeidusi 

nugarkaulį. Jau susveiko, 
buvo atvykusi į mūsų pobū
vį.

Yra susirgęs Walteris Dū
da. Daktarai daro tyrimus, 
surasti ligos priežastį.

Larry Strack iš ligoninės 
perkeltas į slaugymo namus.

bičiulius, rėmėjus, 
nutarta, kad Choro 
pamokas įvyks spalio

Pranešimas
Gegužės 5-tą dieną įvyks 

Klubo susirinkimas, o gegu
žės 12 d. įvyks motinų pa
gerbimas. Prašome visus da
lyvauti. Vieta 314-15 Avė.

V. Bunkienė

'etersburgo Lietuvių 
draugijos miru

siu širdyje

Liūdnas prisiminimas
st.

Literat 
šių narių. Su'lit 
prisiminame mielus mirusius 
kuopos narius ir su pagarba 
minėsinfi jų darbus, kad būtų 
taika, geresnis, šviesesnis 
gyvenimas. Mes pasilikę tę
sime toliau kilnius darbus.

Ilsėkitės ramiai Amerikos 
žemėje.
St. Petersburgo Lietuvių 

Literatūros Draugijos
Valdyba ir nariai

_____________

Managva. — Čia gautas 
formalus pranešimas, kad 
JAV nesutinka priimti Nika
ragvos užsienio reikalų mi
nistro pavaduotojos Noros 
Astrogos būti tos šalies am
basadore Washingtone. Neo
ficialiai Washingtone kalba
ma, kad dėl jos pasipriešino 
ČIA, prie kurios “bendradar
bio” nužudymo ji prisidėjusi. 
1978 m. jos bute Nikaragvos 
partizanai nužudę diktato
riaus Somozos policijos vadą 
gen. Reynaldo Perez Veg.
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EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

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

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

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

/ “LAISVES” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

Detroit, Michigan
Mirė klubietis

Balandžio 8 d. Botsford 
General ligoninėje mirė klu
bietis Adolph Sįmkūnas, 67 
metų amžiaus. Buvo pašar
votas Charles R. Step laido
tuvių namuose, 18425 Beech- 
Daly, Detroite, palaidotas 
balandžio 12 d. Holy Sepul
chre kapinėse. Katalikų ku
nigas pasakė maldas laidotu
vių namuose ir kapinėse. Po 
laidotuvių dalyviai pakviesti 
pietums į Sweden House.

Velionis per apie penkioli
ka metų kentėjo nuo kanki
nančio artrito, o per pasta
ruosius penkerius metus, jau 
negalėjo net dirbti. 1983 m. 
lapkrčio mėn. pergyveno 
smūgi (stroke) ir negalėjo 
vaikščiot; visą laiką buvo 
prižiūrimas. Pagaliau, balan
džio 8 d. mirė.

Velionis buvo vienintelis 
sūnus; jo motina Veronika 
Šimkūnas mirė 1962 metais; 
tėvelis Kazys Šimkūnas mirė 
1967 metais; jo vienintelė 
dukrelė Carline mirė būdama 
yos 23 metų amžiaus, prieš 
apie vienuolika metų.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko žmoną Frances; 
dėdę Petrą Stasikaitį; dėdę 
Mike Stunską ir dėdienę Pat 
Sunską bei kitus gimines.

Velionis buvo Detroito Lie
tuvių klubo narys nuo 1969 
metų.

Biznieriai
Vyrai lietuviai biznieriay 

investatoriai posėdžiavo mė
nesiniam susirinkime balan
džio 7 d. Servit Gugo na
muose. Dalyvavo visi nariais 
išskyrus keturis. Po susirin
kimo, namų šeimininkai, 
Servit Gugas ir Ruth Gugas 
visus skaniai pavaišino. Klu
bo iždininkas Kęstutis Gare
lis sakė, kad viskas labai 
gerai sekasi.

Gimtadienis
Balandžio 6 d. pažangietis, 

Vincas Kirvela paminėjo sa
vo gimtadienį. Dieną prieš, 
jo šeimininkai, Chuck ir Min
nie Tvaska jam suruošė pa
sveikinimą. Dalyvavo Minnie 
sesutė Ann Maezes, Teofilė 
Masienė ir Stefanija. Visi 
gavo progą paragaut stiprio
sios iš Tarybų Lietuvos; Vin
cas susilaukė dovanėlių ir 
vėliau pabaigė linksmintis 
Jester’s Court gražioj val
gykloj. Kokteiliai ir vakarie
nė tikrai buvo karališki. Tik 
Vincas nepasakė kiek jis turi 
metų . . .

Aplankėme i
Pat Stunskas norėjo aplan

kyt savo giminaitę Genovaitę 
Viskantienę, kuri pergyveno 
sunkią operaciją. Balandžio 8 
d. susėdo: Petras Stasikaitis, 
Teofilė Masienė, Stefanija, 
Pat ir Mikas Stunskai į 
Stunskų mašiną ir patraukė į 
Grand Blanc, Michigan. Na
muose radome ligonę Geno
vaitę Viskantienę, jos sūnų 
Sigitą su žmona ir keturiais 
vaikučiais. Visi gražiai gyve
na mažame miestuky. Ligonė 
sveiksta, buvo gerai nusitei
kusi.

Užpuolė
Šiomis dienomis mūsų 

bowleris ir Klubo narys 
Stanley Sautila su juoda 
akim. Sužinojome, kad paga
vo prie jo mašinos netoli 
krautuvių, ir ne tik jį užpuolė

chuliganai, sumušė, bet atė
mė laikrodėlį ir piniginę su 
$17.00. Laimė kad vietoj 
neužmušė, kaip paprastai 
yra daroma, laimė, kad per
daug jo nesužeidė, nes nela
bai seniai Stanley pergyveno 
širdies operaciją ir dar galu-' 
tinai nepasveiko.

Vėl įsilaužė
Anksti ryte, balandžio 14 

d. chuliganai į Detroito Lie
tuvių klubą antrą kartą įsi
laužė, sudaužė duris; išvogė 
degtinę ir alų bei stiklus; 
taipgi pasiėmė du didelius 
bowling trofėjus, stovėjusius 
viršuj baro ir, tikėsite ar ne1, 
pasiėmė ir tą didelę lentą ant 
kurios buvo prikalta briedžio 
galva, o lenta kabojo viršuj 
durų. Klubas nepaprastai 
nukentėjo, pridaryta daug 
nuostolių. Jei bus įdėtos ge
ros geležinės durys, gal kitą 
kartą bus sunkiau įsilaužt? I 

Važinėja
Chuck ir Minnie Tvaskai 

yra LDS, bowleriu ir Detroi
to Lietuvių klubo nariai. Jie 
ne tik nariai, bet yra ir 
valdybose. Ir — gera pamo
ka kitiems čiagimiams, 
abu skaito laikraščius “Lais
vę” ir “Vilnį”: abu puikiai 
kalba lietuviškai. Prie to, jie 
visur važinėja. Kovo mėn. 
abu buvo Las Vegas, kur 
Chuck lošė kėglio turnyre. 
Balandžio 6 d. Minnie Tvas
ka su penkiomis moterimis 
važiavo į Niagara Falls, New 
York lošt kėglio moterų kon
greso metu. Gegužės mėn. 
abu važiuos į Louisville, 
Kentucky pamatyt arklių 
Varžytynių; vėliau gegužės 
męh. su Detroito bowleriais 
važiūos į Chicagą dalyvaut 
LDS kėglio turnyre. Sakė, 
birželio mėn. su sesute Ann 
Maezes važiuos į savo condo- 
monium, Gatlinburg, Ten
nessee, o liepos mėn. aplan
kys savo namus St. Peters
burg, Florida. Po to žadėjo 
ilsėtis Michigano valstijoje.

Dėkoju
Laikraščių vajai pasibaigė. 

Dėkoju visiems Detroito ir 
apylinkės skaitytojams už at
sinaujinimą ir užsiprenUme- 
ravimą “Laisvės” ir “Vil
nies”. “Vilnies” vajuje laimė
jau dovaną — $41.60, bet ją 
grąžinau “Vilnies” fondui. 
“Laisvės” pasekmių dar neži
nome, bet jei bus kokia nors 
dovana, ir ją gražinsiu “Lasi- 
vei”. Dėkui visiems už koo
peraciją ir draugiškumą.

Stefanija

AIDIEČIŲ 
VAKARONĖS

Kas šeštadienį po pamokų 
aidiečiai, pagal seną tradici
ją, surengia pasivaišinimą. 
Moterys paruošia užkandžių, 
išverda kavutės, kas nori 
gali išsigerti ir stipresnės. 
Vaišių išlaidas daugiausiai 
padengia patys choristai.

Praeitą šeštadienį Juozas 
Lugauskas paminėjo savo 
gimtadienį. Ta proga “Aidui” 
įteikė $30. Choristai jam 
padainavo Ilgiausių metų.

“Aido” choro mokytoja 
Mildred Stensler ir Viktoras 
Beckeris — aktyvus choris- 
tas-solistas atvežė tris dė
žes — alučio. Nellie Shum- 
bris atnešė bonką stipriosios. 
Alekas Mičelis bonką vyno. 
Adelė Lupševičienė ir Tęsė 
Stočkienė kas šeštadienį at- 
važiuodamos į pamokas atve
ža iškepusios gardžių pyra
gų. Aldana ir John Katinai, 
paminėdami vedybinio gyve
nimo sukaktį, vieną šeštadie
nį choriečius taip pat pavai
šino. Ilsė Bimbienė, gabi 
menininkė primargino daug 
gražių margučių. Nastė Buk- 
nienė ir Nelė Ventienė taip 
pat prisideda prie vaišių. Jos 
visada pasidarbuoja vaišes 
priruošti.

Visas “Aido” choro kolek
tyvas turi progos draugiškai 
pasivaišinti ir pasikalbėti 
choro ir kitais reikalais, o 
taip pat ir padainuoti links
mų gimtadienių ir laimingų 
metų sukaktuvininkams.

“Aido” choras gyvuoja ir 
dainuoja jau 72 metus, jis 
moka linksmintis, tik trokš
ta, kad visada gyvuotų taika 
ir ramybė pasaulyje, kad 
aidiečių vaikai ir anūkai taip 
pat galėtų linksmai gyventi 
ir dainuoti. To nuoširdžiai 
trokšta aidiečiai ir viso pa
saulio žmonija. P. V.

“Aido” pavasario šventė

Viktoras Beckeris Mildred Stensler

Tikrai galime pasidžiaugti 
ir pasididžiuoti, kad “Aido” 
choras, išdainavęs 72 metus 
dar ir dabar gražiai ir balsin
gai dainuoja, nežiūrint, kad 
dauguma choriečių amžiumi 
irgi nebėjaunuoliai. Daug ge
rų aidiečių išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo, jų vietą papildė 
pažangiųjų lietuvių išauginti 
vaikai. Daug vaikų, nuo pat 
jaunystės dalyvauja pažan
giose organizacijose ir dai
nuoja “Aido” chore.

Negalima praleisti nepami
nėjus “Aido” choro mokyto
jos Mildred Stensler-Janušo
nytės, ją išaugino pažangūs 
tėvai, nuo pat jaunos mer
gaitės veikė ir daug dirbo 
ugdydama lietuvių darbinin
kišką saviveiklą, tai jos šir
dies didelis jausmas muzikai 
ir dainai.

Dabartiniu laiku Mildred 
apsigyveno tolokai nuo 
Brooklyno, bet nežiūrint il
gos kelionės, ji kas šeštadie
nį atvažiuoja mokyti chorą. 
Atvažiuodama atveža tris 
gerus dainininkus.

* * *
Mildred Stensler parenka

dainas, kurias dabartinis 
choro sąstatas gali gerai su
dainuoti. Ji nesigaili pasi
stengti, negaili nei energijos, 
kad “Aido” pavasariniame 
koncerte gegužės 20 d. cho
ristai gerai sudainuotų.

“Aido” choro solistas Vik
toras Beckeris gimė ir augo 
Brooklyne. Jis pats sako: 
“Mano gyvenimą pakeitė 
“Aidas”. . . Iš tikrųjų neap
sakomas džiaugsmas būti to
kio nuostabaus choro istori
joj — ir dirbti ir dainuoti su 
tiek daug buvusių ir esamų 
nuostabių žmonių. “Aido” 
choras dėkingas Viktorui už 
pareikštus žodžius ir už dide
le paramą chorui, ir atlieka
mas solistines dainas. V. 
Beckerio dainavimą publika 
visuomet mėgsta, įvertina 
gausiai plojimais. “Aido” 
choro pavasariniame koncer
te Viktoras dainuos su choru 
ir atliks keletą dainų solo.

Kviečiame skaitlingai daly
vauti aidiečių koncerte ir 
baliuje gegužės 20 dieną 
“Laisvės” salėje.

Auka $10.’ Kviečia
A. Ch. Valdyba

T ĖV Ų LAIMĖ

Jadvyga ir Juozapotas Norvilai su savo 14 vaikų [vieno nuotraukoje trūksta].

“Laisvės” suvažiavi
ir banketas

II as

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 y

BRIEFS
Every day the danger of a 

U. S. Invasion of Nicaragua 
grows greater and greater. 
The Reaganites are deter
mined to destroy the Nicara? 
guan Revolution.

What is needed is tele
grams and phone calls to 
your representatives in Con
gress demanding a withdra
wal of all U. S. troops NOW. 
HANDS OFF NICARA
GUA, end ALL C.I.A. back
ing of the counter-revolutio
naries. President Reagan 
needs to hear from us too. 
We must tell him — NO AID 
to the Salvadorean govern
ment, and call an end to 
OPERATION BIG PINE in 
Central America.

For letters or telegrams to 
Reagan — send to:

President Ronald Reagan 
The White House 

1600 Pennsylvania Ave. 
Washington, D. C. 20500 

For special phone rates to 
call the President (keep 
those switchboards busy) 
call (202) 456-1414.

Picket lines are appro
priate too. As the election 
results show mass sentiment 
for peace runs high on this 
issue. It’s one of those mo
ments when even a small 
action can have a big impact.

* * *
East Harlem, after the 

Lower East Side, is the most 
notorious drugs supermarket 
in the country.

Day and night, drug push
ers operate with impunity 
from abandoned buildings. 
The affluent double-parkers 
from New Jersey, Connecti
cut and the suburbs block 
traffic while selecting their 
“buys” for some there is 
even curb service.

Despite over 3000 arrests 
in Harlem over the last 18 
months, the scourge is wor
sening. 

♦ * *
Each year high blood pres

sure strikes 35 million Amer
icans. But the condition af
fects 25 million more “bor
derline” cases, according to 
Dr. Peter Frommer, of the 
National Heart and Lung

Institute in Washington, 
D. C. 

* * *
American and Soviet 

Christians will visit each 
other’s countries this spring 
in an exchange program 
sponsored by the National 
Council of Churches (NCC). 
The exchanges are the latest 
developmentjn_the ecumeni
cal orgatnzation’s^fQrts to 
improve relations between 
Uhrisjians in the two cotm- 
trle<, which began in 1956 
with a visit of U. S. church 
leaders to the Soviet Union. 
In 1979, the NCC organized 
a U.S.-USSR Church ^Rela
tions Committee to sponsor 
such visits on a regular 
basis. About 20 Sovietvhris- 
tians will be hosted by U. S. 
churches May 4-21. From 
June 4-22, nearly 300\U. S. 
Christians will visit the So
viet Union. They will wor
ship with Christians in 13 
Soviet cities and wilLhave an 
audience with Russian Or
thodox Patriarch Pimen of
Moscow and All Russia. 
“The churches provide ope of 
the few avenues of contact 
between Soviet and Ameri
can cities,” said the Rev. 
John B. Lindner, program 
coordinator in the U.S.- 
USSiR Church RelatiqnS Of
fice. Mr.-Lindnerra minister 
of the Presbyterian Church 
(U.S.A.), said that “in a 
complex political situation 
with potentially disastrous 
consequences, it is extreme
ly important that we Chris
tians work -to break down 
the wall of fear, distrust and 
prejudice that exists be
tween our two countries. 
This requires that we take 
advantage of every opportu
nity to Ameet withz fellow 
ChristianVin^fhe Soviet 
Union to increase our under
standing of one another.”

* ♦ ♦
May Day greetings to 

“Laisve’s” readers, contribu
tors, friends, and all pro
gressive people in the world 
who are today fighting 
against war and for happier 
life for all the peoples---- Use

ATNAUJINA > 
DIPLOMATINIUS 
SANTYKIUS

Cairo. —- Užsienio reikalų 
ministras Kanian Hassan Ali 
pranešė, kad po trejų metų 
pertraukos Egiptas ir Tary
bų Sąjunga nutarė atnaujinti 
diplomatinius santykius. Ma
noma, kad bus pasikeista 
ambasadoriaus rango atsto
vais.

Pereitą savaitę čia lankėsi 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministerijos Artimų
jų Rytų reikalų vedėjas Vla
dimir P. Poliakov. Jis buvo 
TSRS ambasadorium Egipte 
tada, kai buv.tprez. Anwar 
el-Sadat apkaltinęs kišimusi į 
“sektrainius reikalus”, am
basadą uždarė 1981 m.

Gražus Rietavas visais me
tų laikais. Bėga į priekį, 
kryžiuojasi tiesios kaip sty
gos gatvės. Abipus jų tarsi 
baltasparnių gulbių pulkeliai 
sutūpę žemdirbių namai. 
Eini, suki iš gatvės į gatvę, 
ir vis stebiesi — kiek daug 
čia naujų ir gražių pastatų, 
medžių, gėlynų.

Bet šį kartą pasižvalgę po 
miestą, mes pasukame į ne
toli esantį Vedegėnų kaimą. 
Ir orientyrus turime gerus: 
pervažiavus miškelį, prasi
dės laukai. Žvilgtelkite iš 
karto dešinėn. Pamatysite 
pirmąją prie kelio sodybą ?Ū 
gandralizdžiu. Tai ir bus 
Norvilai. O paskatino mus 
apsilankyti šioje sodyboje 
Rietavo ūkio-technikumo di
rektorius Jonas Jagminas:

— Jeigu mūsų laukai da
bar atseikėja brandų grūdą, 
jeigu turime sočiai duonos 
sau ir svečiui, pirmiausia 
turime dėkoti tokiems darbš
tuoliams, kokie yra Norvilai. 
Kur ir ką jie bedirbtų — gali

darbininkiška garantija.
Aktyvūs kolūkinės san

tvarkos kūrėjai Jadvyga ir 
Juozapotas Norvilai mylėti 
žemę, gimtąją pastogę išmo
kė ir savo vaikus. O pakovoti 
už šviesesnį gyvenimą, net 
mirčiai pažvelgti į akis teko 
ne kartą. Už tai, kad išvien 
su Tarybų valdžia ėjo, kad 
kolūkiečiai savo brigadininku 
išsirinko, Juozapotui bandi
tai ne kartą kulka grasino, 
viduržiemy trobą sudegino, 
vos spėjo, kaip stovi, su 
mažyliais iš liepsnų iš
šokti . . .

Nutilo, nugarmėjo negan
dos. Išaugo, sustiprėjo visi 
15 Norvilų vaikų. Vienuolika 
iš jų liko ištikimi gimtinei. 
Tik keturi į miestą patraukė. 
Nuoširdžiai triūsia Rietavo 
ūkio — technikumo laukuose 
ir fermose plati jaunųjų Nor
vilų giminė — Jonas, Rimas, 
Zuzana, Aniuta, Justina ir 
kiti. Ir visur juos tik geru 
žodžiu mini.

O savaitgalį ar per šven
tes, žiūrėk, į • gimtąją tėvų

sodybą susirenka daugiau 
kaip pusšimtis žmonių — 
dukros su žentais, sūnūs su 
marčiomis, anūkai ir proanū
kiai.

Ir visiems jiems užtenka 
tėvų meilės. Ir tėvų džiaugs
mo, kad užaugo gerais, do
rais žmonėmis. Kad kasdie
niniu atkakliu triūsu garsiną 
Žemaičių kraštą, gerą Norvi
lų—žemdirbių vardą.

Dainius Ručinskas

Santo Domingo, Dūmini- 
kos resp. — Valdžiai pakėlus 
kainas maistui ir importuo
toms prekėms, net vaistams 
beveik 200 procentų, čia kilo 
didelis pasipriešinimas, vir
tęs riaušėmis. Protesto daly
viai degino automobilius, 
krautuves ir kas pakliuvo. 
Susirėmimuose su policija 
žuvo keturi asmenys, daug 
sužeistų. Prekybininkų orga
nizacija kvietė 24 vai. strei
kui. Riaušės išsiplėtė ir į 
kitus miestus — Santiago, 
San Francisco de Macoris ir 
San Cristobal.




