
LAISVĖ
Bi-weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 718

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879.

THE LITHUANIAN BI-WEEKLY

LAISVĖ-LIBERTY
Dvisavaitinis

Jungtinėse Valstijose .....(........$12.00
Kanadoje............................ /........$15.00
Kitur užsienyje............................ $15.00
Pavienio egzemploiriaus kaina 25 centai

PRICE 25 c.

NO. 2 PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY] 24,1986 OZONE PARK, N. Y. 11417 75-IEJI METAI

KRISLAI
“Vedybinis frontas”
Seni prisiminimai 
Nepripažino Šliūpo 
Reformacija ir JAV

“Tėviškės Žiburiai” rašo, kad yra 
visokių frontų, kuriuose galima ko
voti už lietuviškumo išlaikymą 
Amerikoje, bet sunkiausias frontas 
yra “vedybinis”. Esą, parapijų kro
nika rodo, kad dauguma vedybų 
esančios “mišrios”.

Kaip prieš tą fenomeną kovoti? 
“T.Ž.” turi labai specifišką receptą: 
1908-aisiais metais Rusijos Petrapi
lyje lietuvių medikų studentų tarpe 
veikė slapta korporacija, kuri vadi
nosi “Fraternitas Litįuanica”. Tos 
grupės studentai kaip ir viens kitam 
prisiekdavo,,kad ves tik lietuvaites.

“Tėviškės Žiburiai” ragina, kad 
ką nors panašaus sudarytų ateiti
ninkai, skautai, jaunimo sąjungos 
nariai...

♦ ♦ *

“Tėviškės Žiburiai” sako, kad ve
dybų klausimas dabar paliekamas 
“grynai asmeniškam apsisprendi
mui”. 0 kas kitas turėtų spręsti? 
Atrodo, kad “T.Ž.” iš tikrųjų nori, 
kad organizacijos kaip ir kontroliuo
tų savo narių vedybinius užmojus, 
panašiai kaip buvo Kinijoje, kuomet 
ten vyko taip vadinama kultūrinė 
revolucija.

Tai iš tikro stebėtinas nusistaty
mas. Jis stebėtinas ne vien dėl to, 
kad toks nerealus, bet ir dėl savo 
ideologijos, - “Tėviškės Žiburiai”, 
po viso ko, yra ne tik lietuviškas, 
bet ir katalikiškas laikraštis, kuris 
turėtų laikytis nuomonės, kad visi 
katalikai, nežiūrint savo kilmės, ar 
rasės yra broliai ir sesės Kristuje.

♦ * ♦
Įdomūs žiupsneliai iš ankstyvo

sios Amerikos lietuvių socialistinio 
judėjimo pradų:

Jau 1890-aisiais metais apie 
25,000 lietuvių dirbo Pennsylvani- 
jos valstijos kasyklose. Tarp 1894 ir 
1898 metų ten kūrėsi lietuvių socia
listų kuopos, kurios, betgi, neturėjo 
centralinės organizacijos. Tos 
ankstyvosios grupės buvo artimos 
Amerikos Socialistinei Darbo Parti
jai (Socialist Labor Party) ir tik vė
liau, atvykus daugiau apsišvietusių 
marksistų iš Lietuvos, lietuviai so
cialistai pradėjo linkti prie Socialis
tinės Partijos (Socialist Party).

♦ ♦ ♦

1904 Dr. J. Šliūpo vadovaujamas 
Lietuvių Laisvamanių Susivieniji
mas Amerikoje sušaukė bendrą 
laisvamanių-socialistų kongresą 
New Yorke, ir jame buvo nutarta 
Šliūpą pasiųsti delegatu į Antrojo 
Internacionalo kongresą Amsterda
me. Amerikos socialistinės organi
zacijos tam nesipriešino, bet pasi
priešino... Lietuvos Socialdemokra
tų partija, kuri motyvavo būk tas 
bendras suvažiavimas New Yorke 
neatstovavo grynai socialistinei 
grupei ir be to, kad Amerikos lietu
vių organizacijos neatstovaujančios 
“teritorinio vieneto”. Internaciona
lo valdyba sutiko su Lietuvos socia
listais ir Šliūpo nepripažino delega
tu.

♦ ♦ ♦

Kas buvo Antanas Grikis, Jonas 
Tarnavičius, Pranas Kaidelis, Jokū
bas Tamošiūnas ir Rapolas Rakavi- 
čius? Mažai kas juos atmena, o turė
tume atminti, nes tai keturi lietu
viai, kurie padėjo savo gyvastis 
darbininkų klasės kovoje už savo 
reikalą: jie krito po šerifo policinin
kų kulkomis 1897-ais metais prie 
Hazelton, Pennsylvanijos, kai val
džios jėgos puolė taikingai demonst
ruojančius streikuojančius anglia
kasius. Krito 21 vyras - airiai, ško
tai, seni amerikiečiai ir nauji imigr
antai, tarp jų šie penki mūsų tau- 
taiečiai.

Ruošiantis prie mūsų laikraščio 
75-erių metų jubiliejaus minėjimo, 
atsiminkime dar ankstyvesnius pra
dininkus, jų tarpe šiuos penkis kan- 
kinius,

♦ ♦ ♦

Kai pirmieji lietuviai ateiviai pra
dėjo dirbti anglių kasyklose, jų pir
mas kontaktas dažnai buvo su airių 
kilmės žmonėmis. Airis angliaka-

JUODŽIAUSIA DIENA JAV ERDVĖS TYRIMUOSE - 
SPROGO LAIVAS, ŽUVO 7 ĮGULA

Milijonai žmonių paminėjo 
Dr. Martin Luther King Jr. šventę

Cape Canaveral, Fla. — Sausio 28 
d., iš čia pakilęs erdvėlaivis 
“Challenger” sprogo po 74 sekun
džių, nuskridęs vos 8 mylias. 
Daugiau kaip pusę valandos 
nelyginant lietumi “lijo” iš viršaus 
milžiniško sprogimo sunaikintojo 
erdvėlaivio dalimis, kurios išblašky
tos daugiau kaip septynių tūkstan
čių kvadratinių mylių plote. Žuvo 
septynių asmenų įgula, kurioje 
buvo ir pirmoji mokytoja iš New

Mike Smith Francis R. Scobee i Christa McAuliffe

TRAGIŠKAI ŽUVUSI ERDVĖLAIVIO “CHALLENGER” ĮGULA.

Judith Resnik Ellison S. Onizuka Ronald E. McNair

Rinkiminiai neramumai
Filipiniuose

Manila. — Artėjant prezidenti
niam rinkimams vasario 7 d., čia 
suaktyvėjo priešrinkiminė kova 
tarp prezidento Ferdinando Marcos 
ir jo oponentės — kandidatės į 
prezidentus Carazon Aquino, nužu
dytojo opozicijos vado Benigno 
Aquino našlės.

Valdžioje esantis prez. Marcos 
deda visas pastangas savo oponen
tei sumenkinti, net šaiposi, kad ji

Carazon C. Aquino

sys, ilgiau dirbęs kasyklose o gal ir 
angliakasio sūnus, tapo naujo atei
vio lietuvio mokytoju ir prižiūrėto
ju, o kartais ir išnaudotoju (nes 
naujokas atliko sunkiausią darbą). 
Amerikos lietuvių liaudies kalboje 
airiai tapo, neišvengiamai, “airi- 
šiais” (iš anglų kalbos “the Irish”). 
Beje, žodis “airiai” tuo metu dar 
lietuvių kalboje neegzistavo, nes jų 
šalis tada mūsų kalboje buvo žino
ma kaip “Irlandija”, o gyventojai 
kaip “irlandiečiai” (Škotija” buvo ži
noma kaip “Šotlandija”.)

♦ ♦ ♦

Simanas Daukantas dar XVII 
šimtmetyje rašė, kadi “Daug kas” 
paliko Lietuvą po to, kai sužlugo re
formacija. Kitaip sakant, daug Lie
tuvos reformatų išvyko į Ameriką. 
Bet atrodo, kad tai yra perdėjimas, 
nes nėra istorinių duomenų, kad 
daugiau negu būrelis pavienių, tarp 
jų tūlas daktaras Kurčius (arba 
Kurtius-Kurčius) pasiekė Ameriką.

B.

Hampshire, 37 metų amžiaus 
Christa McAuliffe. Kiti: erdvėlaivio 
vadas Francis R.. Scobee, 46 m. 
amžiaus; pilotas Michael J. Smith, 
40; Judith Resnik (moteris), 36; 
pirmasis negras, dalyvavęs erdvės 
skridime, Ronald E. McNair, 35; 
pirmasis japonų kilmės atstovas, 
oro pajėgų pik. lt. Ellison S. 
Onizuka, 39 m.; Gregory B. Jarvis, 
41 m.

Tą tragišką erdvėlaivio pakilimą 

moteris, nebuvusi kariuomenėje, o 
jis — net II Pas. karo didvyris. Bet 
pagal Amerikos karinių archyvų 
duomenis, tasai “didvyris” esąs 
apsišaukėliu.

Be to, Amerikoje vedama plati 
akcija prieš prez. Marcos, kalti
nant, kad tuos pinigus, kuriuos 
JAV valdžia siunčianti Filipinams 
ekonomiškai padėti, prezidentas 
Marcos su žmona išleidžia pačioje 
Amerikoje, įsigydami namus ir 
viešbučius. Prez. Marcos pyksta ir 
ant JAV Kongreso delegacijos, kuri 
atvyksta rinkimų stebėti.

Visa eilė opozicijos veikėjų, 
dalyvaujančių rinkiminėje kampani
joje, tapo nušauti ar žuvo nuo 
padėtų bombų. Prez. Marcos 
partija teisinasi, kad tai ne jos 
darbas, bet opozicija tvirtina, kad 
tai Marcos policijos kaltė.

Philadelphijos 
simfoninis — 
i Tarybų Sąjungą

Philadelphia — Šio miesto simfo
ninis orkestras, daugelio laikomas 
“kultūriniu ambasadorium”, dabar 
tikrai tampa tokiu ambasadorium. 
Orkestro atstovė Judith Karp spau
dai pranešė, kad sausio 9 d. orkest
ras gavo iš Tarybų Sąjungos kvieti
mą koncertuoti Maskvoje ir Lening
rade gegužės ir birželio mėnesiais.

Tai pirmas tokios rūšies kvieti
mas po viršūnių konferencijos Ge- 
nevoje, kur JAV ir TSRS vadovai 
pasirašė kultūrinio bendradarbiavi
mo sutartį. Ryšiai buvo nutrūkę 
nuo 1979 metų.

Orkestras paskutinį kartą Tarybų 
Sąjungoje koncertavo 1958 m.', kai 
kultūriniai pasikeitimai buvo spon- 
soruojami Valstybės departamento. 
Tada orkestrui vadovavo Eugene 
Ormandy. Dabar orkestro muziki
niu direktorium yra Riccardo Muti.

Norima suderinti koncertų laiką, 
kad orkestras galėtų įvykdyti ir sa
vo įsipareigojimus Amerikoje. Be 
to, orkestrui teks sutelkti kelionei 
lėšų, kurių suma galinti siekti nuo 
$600 iki $900 tūkstančių dol. Tiki
masi, kad dalimi prisidės ir Tarybų 
Sąjunga.

Dar vienas Amerikos muzikan
tas, šį pavasarį koncertuosiantis 
Maskvoje, tai pianistas Vladimir 
Horowitz, kuris yra gimęs Rusijoje. 
Jo koncertas, numatytas balandžio 
mėnesiui, bus pirmuoju jo pasirody
mu Tarybų Sąjungoje, kurią jis pa
liko 1925 metais.

stebėjo milijonai amerikiečių ir 
užsienio atstovų, tame tarpe buvo ir 
erdvėlaivio įgulos giminės ir 
artimieji. Ir visi buvo priblokšti 
siaubo, kai staiga atsirado didžiulis 
dūmų debesys, iš kurio erdvėlaivis 
jau nebeišniro.

Nei Kennedy Erdvės centras, nei 
NASA (National Aeronautics and 
Space Administration), kuri vykdė 
erdvėlaivio skridimus, nežino nelai
mės priežasties. Sako, kad nebus 
lengva ištirti, bet bus būtina jas 
Žinoti, ruošiant ateities planus.

Tuo metu, kai visa Amerika dėl 
tos nelaimės sukelta and kojų ir 
liūdi ir plaukia užuojautos telegra
mos iš viso pasaulio, daugelis žymių 
amerikiečių pasisako už tai, kad 
ateityje Amerika savo erdvės 
tyrimams naudotų automatiškai 
pilotuojamus laivus.

Šis erdvėlaivis kaštavo $1.2 
bilijono, kartu sunaikintas ir $10 
milijonų vertės satelitas, kuris 
turėjo būti paleistas į erdvę ir 
turėjo tapti komunikacijos tinklo 
integraline dalimi.

Erdvėlaivio “Challenger” skridi
mas būtų buvęs iš eilės dešimtasis. 
Jis pakilo po to, kai jau prieš tai 
šešis kartus pakilimas buvo dėl 
įvairių priežasčių atidėtas. Nežinia, 
kaip ši nelaimė paveiks NASA 
ateities planus, nes ji šiemet dar 
planavo paleisti bent trylika 
erdvėlaivių su įvairiomis misijomis.

Centrine Amerika
trokšta taikos

Mexico City. — Sausio 22 d. čia 
atvyko 43 dienas po Centrinę 
Ameriką keliavę Taikos Žygio 
dalyviai, prie kurių prisijungė 
daugiau kaip 30-ies tūkstančių 
meksikiečių minia. Pagrindinis 
mitingas įvyko Chapultepec parke 
prie didvyrių paminklo. Visi 
kalbėjusieji pabrėžė, kad Centrinė 
Amerika trokšta taikos.

Buvęs Cuernavaca vyskupas 
Sergio Mendez Arceo oficialiai 
sutiko žygio dalvvius ir aukštai 
vertino to žygio moralinį įnašą 
taikai Centrinėje Amerikoje. Jis 
pabrėžė, kad tasai žygis įlieja naujo 
kraujo į Kontadoros procesą. 
(Kontadora vadinama Centrinės 
Amerikos valstybių grupė jau 
senokai siūlo planus taikiu būdu 
išspręsti politines problemas.) Jisai 
smerkė JAV imperialistinį užsispy
rimą dominuoti techniškai atsiliku
siose šalyse. Jis tvirtino: “Mes 
pasisakome prieš užsienio kišimąsi į 
mūsų vidaus reikalus, prieš 
priespaudą ir išnaudojimą”. Jis 
smerkė Hondūrą ir Salvadorą, 
kurių valdžia neleido Taikos žygio 
dalyviams žygiuoti per jų teritoriją.

Žygiuotojų vardu, o jų buvo trys 
šimtai iš 25 įvairių šalių, kalbėjo 
Javier Romero, nurodęs, kad per tą 
pusantro mėnesio kelione žygiuoto- 
jai savo akimis pamatė, kaip 
imperializmas kišasi į Centrinės 
Amerikos valstybių vidaus reika
lus. Jis sakė: “Centrinės Amerikos 
žmonės trokšta taikos, bet jos

Mexico City pagrindine gatve, sustabdę mašinių judėjimą, Taikos žygio 
dalyviai eina j parką, kuriame jie oficialiai užbaigė savo 43 dienų žygį po 
Centrinės Amerikos valstybes. Jie remia Kontadoros valstybių grupės 
siūlomą planą Jie karo išspręsti Centrinės Amerikos regiono politines 
problemas.

Atlanta — Iš visų minėjimų, skir
tų pagerbti nužudytąjį civilinių tei
sių kovotoją Dr. Martin Luther 
King Jr., įspūdingiausias buvo ve
lionio gimtajame mieste, kur jis 
darbavosi ir kuriame ilsisi jo palai
kai. Daugiau kaip 350 tūkstančių 
žmonių, juodų ir baltų sausio 20 d. 
iš toli ir arti buvo čia susirinkę. Jų 
tarpe prez. Reagan atstovas vicep
rezidentas George Bush, daug JAV 
Kongreso narių, įžymybių iš religi
nio, darbo unijų ir daugiau kaip 40 
užsienio šalių atstovų. Buvo ir No
belio taikos premijos laureatas vys
kupas Desmond Tutu, kovotojas už 
aparteido panaikinimą Pietų Afri
koje. Jam tos šventės išvakarėse 
buvo įteiktas Martin Luther King 
Jr. vardo Taikos atžymėjimas, 
įsteigtas skirti tiems veikėjamą, ku
rie darbuojasi už taiką ir žmogaūs 
teises, nenaudojant smurto.

Minėjimo iškilmės vyko Ebenezer 
baptistų bažnyčioje, kurioje savo 
metu pastorium buvo velionis Dr. 
King. Kalbėtojų tarpe buvo ir sena
torius Edward Kennedy, kuris tarp 
kitko, pareiškė—‘Washington, Lin
coln, King... Nuo šios šventės Dr. 
King vardas užijna sau prideramą 
vietą. Jis bus žinomas kaip antro
sios Amerikos revoliucijos pradini- 
ninkas.” Senatorius buvo ypač 
entuziastingai sutiktas, kai jis kal
bėjo, jog jau pats laikas amerikie
čiams pradėti vykdyti tai, apie ką 
Dr. King svajojo. Tai-teisė į darbą, 
švietimą, sveikatos apsaugą, pado
rias buities sąlygas, teisingumo 
įstaigas, kurjos būtų tikrojo teisin
gumo įstaigomis. . v

Apie velionio Dr. King svajas 
“Dream” kalbėdamas toje pat baž
nyčioje, Southern Christian Lea
dership Conference pirmininkas 

Dr. Martin Luther King Jr. našlė Čoretta su sūnumi Dexteriu padeda 
vainiką prie velionio kriptos Atlantoje. Dešinėje stovi — vyskupas 
Desmond Tutu, o kairėje — JAV viceprezidentas George Bush.

nepirks už bet kokią kainą, nes 
taika — tai ne pasidavimas 
išnaudojimui ir priespaudai. Taika 
turi būti teisinga, ji turi užtikrinti 
žmogaus teises ir socialinį teisingu
mą, ji privalo užtikrinti maistą, 
drabužius, darbą ir garbingą 
gyvenimą”.

Žygiuotojų delegacija lankysis 
Washingtone ir Kongreso nariams 
padarys atitinkamą pranešimą, o 
paskui vyks į Jungtines Tautas 
New Yorke ir JT gen. sekretoriui 
pateiks savo pranešimą su pageida- 

Rev. Joseph Lowery pareiškė—Jis 
šiandien savo pirmuoju uždaviniu 
pasirinktų planą atkreipti tautos 
dėmesį į skurdą ir kviestų kovai su 
juo”. Ir kalbą užbaigė šiais žodžiais- 
“Mes per sunkiai dirbome, per ilgai 
žygiavome, per stipriai meldėmės, 
per karčiai verkėme, per daug 
kraujavome, per jauni mirėme, kad 
dabar sustotume”.

Po iškilmių bažnyčioje, buvo 
bendras vienos mylios žygis, vado
vaujant Rosai Parks. Tai ta pati 
moteris, kuri įžiebė civilinių teisių 
judėjimo ugnį, atsisakydama baltie
siems užleisti savo vietą autobuse.

Ne tik Atlantoje, kuri tiesiogiai 
susieta su Dr. King Jr. veikkpljet 
ir kitose vietovėse, kur velionis 
reiškėsi ar kurios turėjo reikšmės jo 
istorinėje kovoje už civilines tieses, 
įvyko iškilmės. Jų tarpe buvo 
Montgomery, Alabama, kur Dr. 
King vadovavo antisegregaciniam 
autobusų boikotui 1955 m., taip pat 
Memphis, Tenn., prie Lbrraine Mo
tel, kur Dr. King 1968 m. balandžio 
4 d. buvo žudiko kulkos pakirstas. 
Didelės iškilmės buvo Chicagoje^” 
Detroite, New Yorke, Pittsburghe 
ir kitur.

Tai buvo pirmoji Dr. King gimi
mo šventė, kurią JAV Kongresas 
patvirtino ir kuri bus visais laikais 
švenčiama Amerikoje taip, kaip ir 
Washingtono ar Lincolno.

Dr. Martin Luther King Jr. pa
gerbė ir didžiausioji Amerikos dar
bininkų unija AFL-CIO, išleisdama 
brošiūrą, du plakatus ir parengda
ma video juostą. 16 puslapių knyge
lėje sudėtos visos velionio kalbos, 
pasakytos unijų darbininkams, ir 
surinkti kiti jo raštai unijų klausi
mais.

vimais, kad ši tarptautinė organiza
cija stengtųsi surasti priemonių 
pašalinti JAV imperialistinei inter
vencijai Centrinėje Amerikoje.

Pradės kasti tunelį 
po La Manche kanalu

Lille, Prancūzija. — Prancūzijos 
prezidentas Francois Mitterrand ir 
D. Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher sausio 20 d., jungtinėje 
spaudos konferencijoje, pranešė, 
kad bendromis jėgomis bus pradė
tas kasti tunelis po La Manche ka
nalu. Šį kanalą britai vadina 
English Channel, o prancūzai - “La 
Manche”.

Iš trijų pateiktų planų tapo 
išrinktas vienas, pagal kurį po 21 
mylios pločio kanalu bus iškastas 
tunelis traukiniams. Tokiu būdu iš 
Londono į Paryžių bus galima nuva
žiuoti per tris su puse valandos. Šis 
didžiausias 20-ojo amžiaus civilinės 
inžinerijos projektas abiem šalim 
kaštuos $6.6 bilijonus. Po kanalu 
bus įrengtas dvigubas tunelis 23 pė
dų diąjnetro.

Prancūzijos ir D. Britanijos vado- 
Vai savo pareiškimuose pabrėžė, 
kad apie tokį tunelį yra svajoję 
praeityje daug žymių valstybinin
kų, jių tarpe Napoleonas ir Churc
hill. Apskaičiuojama, kad prie tune
lio kasimo gaus darbo apie 40 tūkst. 
darbininkų.
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Gorbačiovo pasiūlymas
Tarybinio lyderio Gorbačiovo pasiūlymas, kad abi didžiosios jėgos, JAV ir 

TSRS, stengtųsi visai panaikinti branduolinius ginklus bent šio šimtmečio 
pabaigoje; jo skelbimas, kad Tarybų Sąjunga, savanoriškai ir viena, pratę
sia branduolinių ginklų bandymų draudimo periodą, jo siūlymas, kad Euro
pa faktinai taptų “laisva nuo branduolinių ginklų zona” plačiai nuaidėjo per 
visą pasaulį.

Atsiliepimas Europoje ir Amerikos žmonėse toks teigiamas, kad mūsų ša
lies net reakciniai politikai buvo priversti pripažinti, jog “čia tai jau ne vien 
propaganda”. Net tokia ultra-reakcinė grupė kaip Heritage Foundation 
išstenėjo, kad “gal čia yra kas nors esminio”. Pats prezidentas Reagan, sek
retorius Shultz ir net sekęętorius Weinberger turėjo pripažinti, kad Gorba
čiovo siūlymą “reikia studijuoti”.

Mūsų nuomone, kad Tarybų Sąjungos vadovas faktinai šiais siūlymais ati
darė vartus į pilną pasaulio nusiginklavimą. O kad prie to reikia eiti, negali 
būti abejonės.

Beveik prieš tris tūkstančius metų senovės Izraelio pranašas Isajas ragi
no žmoniją “sukalti kardus į arklus”, tai yra - pilnai nusiginkluoti. Kitaip sa
kant, jau tuo metu pasaulyje buvo žmonių, kurie suprato, kaip barbariška, 
kad žmonės stovi vieni prieš kitus apsiginklavę visokiais mirtį nešančiais 
pabūklais.

Laikas, tikrai laikas, ta seną geriausių žmonijos atstovų svajonę įgyven
dinti. Bet tais senovės laikais skirtumas tarp karų ir taikos buvo skirtumas 
tarp žiaurumų ir žmoniškumo, o dabar, branduolinių ginklų dėka, skirtumas 
aršesnis-tai skirtumas tarp žmonijos egzistavimo galo ir gyvenimo.

Gorbačiovo siūlymas nueis į istoriją kaip vienas svarbiausių žingsnių link 
aukštesnės civilizacijos, kuomet, pagaliau, visiems laikams bus atsikratyta 
karo pavojaus.

Galas Libano kvislingui?
Rašant šiuos žodžius atrodo, kad Libane einama prie ilgos tragedijos galo- 

nacionalistai, pažangiečiai ir musulmonai pagaliau nutarė, jog jie negali to
leruoti, kad prie valdžios vairo stovi Aminas Džemajelis. Tiesa, jis kontro
liuoja tik mažą Libano teritorijos dalį, bet, bent oficialiai jis yra Libano pre
zidentas, ir bando neprileisti, kad būtų susitarta, kad būtų taikingai sugy
venama su Sirija, kad Libanas, pagaliau, taptų arabiškojo pasaulio dalimi.

Aminas Džemajelis (angliškai jo pavardė rašoma Gemayel) yra krikščio
nių falangistų partijos lyderis. Jo partija visuomet laikėsi nuomonės, kad 
krikščionys yra Libano elitas, kad jie turi “dievo duotą” teisę kraštą valdyti. 
Jau prieš dešimtmečius, kuomet jie krašte dar dominavo, jie net įrašė į 
konstituciją, kad Libano prezidentas turi būti krikščionis. Falangistai pa
kartotinai parodė, kad jie visuomet nusistatę prieš Libano žmonių reikalus. 
Jie vienu metu glaudžiai kooperavo su Izraeliu, kuris juos ginklavo. Jie ban
dė patys Libaną valdyti, kuomet izraeliečiai į Libaną įsiveržė ir net buvo pa
siekę Beirutą. Jų sėbrai Pietiniame Libane iki šios dienos tarnauja Izrae
liui . Laikas juos iš valdžios išvaryti.

Nauja politinė ir ekonominė programa
1985 m. spalio pabaigoje ir lapkri

čio pradžioje Tarybų Sąjungoje pas
kelbti dų. dokumentai, kuriuos iš 
karto ėmėsi gyvai komentuoti viso 
pasaulio spauda. Tai - Tarybų Są
jungos Komunistų partijos progra
mos ir TSRS ekonominio bei sociali
nio vystymo krypčių 1986-1990 me
tams ir laikotarpiui iki 2000-ųjų me
tų projektai. Lietuvoje jie dabar 
yra svarbiausia pokalbių tema.

Kaip keitėsi programos?
Tai jau ketvirtoji programa dau

giau kaip per 80 metų TSKP istori
ją. Pirmosios, priimtos 1903 metais 
Londone, tikslas buvo socialistinė - 
revoliucija ir proletariato diktatūra. 
1917 metais šis siekimas atliktas.

1919-aisiais metais partija iškėlė 
uždavinį sukurti socializmą. Tam 
prireikė tik 40-ies metų. Jau šeštojo 
dešimtmečio pradžioje Tarybų Są
junga pagal ekonominį potencialą 
tapo antrąja valstybe pasaulyje. 
Milžiniška šalis turėjo galingą pra
monę, labai išvystytą mokslą, platų 
kultūros, švietimo, gydymo įstaigų 
tinklą.

Todėl 1961-aisįais metais buvo 
dar kartą peržiūrėta TSKP progra
ma. Jos devizas tapo “Viskas žmo
gaus labui, jo gerovei”. Nuo to laiko 
praėjo beveik 25 metai. Ar pavyko 
partijai įgyvendinti šį tikslą?

Pažiūrėkime Lietuvos pavyzdžiu.
Palyginkime skaičius

Apie penkiasdešimtųjų metų vi
durį Lietuvoje buvo atstatyta vis
kas, ką sugriovė karas. Visi džiau- • 
gėmės, kad galima pradėti gerą gy
venimą. Skaičiai tiems laikams bu
vo įspūdingi: pagaminta 1.12 mili
jardo kilovatvalandžių elektros 
energijos, iš hektaro žemės beveik 
išauginta po 10 centnerių grūdų (di
desnė pusė žemių buvo įmirkusių), 
aukštosiose mokyklose mokėsi 26 
tūkstančiai studentų, yra 4.8 tūks

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.00 

tančio gydytojų, įgyvendintas pri
valomas aštuonmetis mokymas.

Kokie naivūs šiandieną atrodo 
mums tie džiaugsmai!

Šiemet Lietuvos elektrinės paga
mins jau 13 milijardų kilovatvaland
žių elektros energijos, ir nors jau 
visiškai jos užtenka, dar statoma 
atominė elektrinė. Mat, elektros 
dar daugiau reikės gamykloms, 
nors naujų statyti nežadama, užtat 
bus kiekviena moderninama.

1960 metais Lietuvoje buvo keli 
tūkstančiai didelių kaimų, kurie va
davosi žibalinėmis lempomis. Šian
dieną su žiburiu nesurasi net atski
ros tokios sodybos. Kaime kiekvie
nam žmogui tenka vidutiniškai 25 
elektros motorai, - pradedant skuti
mosi mašinėle, baigiant šaldytuvu.

Laukų derlingumas per 25 metus 
padidėjo beveik tris kartus. Pernai 
Lietuvoje išauginta beveik 3.5 mili
jono tonų grūdų, - po toną kiekvie
nam gyventojui. Jeigu 1960 metais 
pieno primelžta 1.7 milijono tonų, 
tai pernai jau beveik trys.

Prieš 25 metus mėsos buvo paga
minta 211 tūkstančių tonų, pernai - 
486 tūkstančiai. Ir niekas negali pa
sakyti, kad ją kažkur išvežė. Vienas 
Lietuvos gyventojas jos suvartoja 
po 78 kilogramus, - tai beveik rete
nybė Europoje.

1960 metais Lietuvoje lankėsi 
pirmosios JAV lietuvių turistinės 
grupės. Viena tokių grupių viešėjo 
rudenį, ir Kaune svečiams labiau
siai krito į akis studentiškos kepu
raitės. Tada Lietuvoje tokių kepu
raičių buvo, kaip minėta, 26 tūks
tančiai. Dabar jų - 69 tūkstančiai.

Prie tų 4800 gydytojų, turėtų 
prieš 25 metus, prisidėjo dar 10 
tūkstančių.

Tokių skaičių galima pateikti ir 
daugiau. Ir kiekvienas palyginimas 
patvirtins, kad TSKP programos 
šūkis “Viskas žmogaus labui, jo ge
rovei” nebuvo tuščias.

Visiškai sveika mintis!

Vėl dažniau TV, žurnalai, laik
raščiai mini žodį Nicaragua, vis daž
niau girdisi, kad šis nykštukas 
“grėsmingas” milžinui Amerikai. 
Žinome, ko verta visa ši retorika: 
kai kas čionai negali susitaikyti su 
faktu, kad mažo krašto labai netur
tingi žmonės ėmė ir nusprendė 
tvarkytis savaip, gyventi taip, kaip 
jiems patinka.

Žinome ir tai, kuo baigiasi panaši 
propaganda—juk taip jau buvo su 
Grenada. Tik, atrodo, šį kattą rie
šutas per kietas - nicaraųuiečiai ir 
nemano nusileisti terorui, vykstan
čiam jų krašte, nei ekonominėms 
sankcijoms, nei tiesioginės inter
vencijos gąsdinimui. Gąsdinami jie 
jau seniai, tačiau kaip vieno inter
viu metu pareiškė Nicaragua lyde
ris Ortega visa jo šalis pasirengusi 
deramai sutikti bet kokį agresorių.

Įdomu stebėti, kaip šioje kampa
nijoje dalyvauja mūsiškių “patrio
tų” spauda. Ogi taip, kaip to ir rei
kia tikėtis: įsijungia savo plonu bal
seliu į chorą tų, kurie dainuoja apie 
Nicaragua “grėsmę” Valstijoms! 
Jeigu pamenate, lygiai taip buvo ir 
įvykių Grenadoje atveju. Dar dau
giau. Patiems uoliausiems choris
tams - tarp jų ir keletui lietuviškos 
kilmės - vėliau buvo leista susirinkti 
ir garsiai išreikšti savo “pritarimą” 
įvykdytai nepriklausomos salos 
okupacijai.

Tačiau tarp lietuviškų “balsų” yra 
ir netikėtai malonių išimčių. Šia 
proga, kai vėl tiek daug kalbama ir 
rašoma apie Nicaragua vėl prisime
nu čikagiškiuose “Akiračiuose” 
spausdintas istoriko V. Trumpos 
mintis - beje, jos ir kitomis progo
mis ne tokios standartinės, kaip 
daugelio jo pažiūrų žmonių. Taigi, 
Trumpa rašė su juodu humoru - 
“Prezidentas Reaganas nejuokoipn 
pagąsdino, kad jis taip spustels Ni
karagvą, kad jai nieko kito nebe
liks, kaip tik parpuolus ant kelių 
maldauti—“Dėde, pasigailėk”. Tie
sa, visa tai neva demokratijos ir hu
maniškumo labui. Kodėl niekas ne
kalbėjo apie demokratiją ir huma
niškumą, kai toje pačioje Nikarag
voje siautėjo Somozos dinastijos 
diktatūra, su kuria, beje, Amerikos 
kapitalistai taip gražiai sugyveno”.

Taip klausia V. Trumpa, ir šiame 
retoriniame klausime slypi ir atsa
kymas — kaįp—tik todėl gerai ir 
sugyveno, kad tai buvo naudinga 
kapitalistams. Kai kalba apie 
naudą, užmirštama ir demokratija, 
ir humanizmas.

Kam tai nepatinka?

Dabar paskelbtas TSKP progra
mos naujos redakcijos projektas, 
jau ketvirtasis. Pacituosime jo įžan
ginį teiginį: “Dabartinės redakcijos 
programa - tai socializmo planingo 
ir visapusiško tobulinimo, tolesnio 
tarybinės visuomenės! žengimo į ko
munizmą programa. Tai - kovos už 
taiką ir socialinę pažangą progra
ma.”

Suprantama, ją įgyvendinti gali
ma tiktai dar labiau I sustiprinus 
ekonomiką. Todėl ir sekantis doku
mentas, pasirodęs' tuojau pat po 
programos projekto, buvo TSRS 
ekonomiriio bei socialinio vystymo 
krypčių 1986-1990 metams ir laiko
tarpiui iki 2000-ųjų metų projektas. 
Trumpai apie jį kalbant, galima pa
sakyti, kad Tarybų Sąjungos eko
nominį potencialą per ateinančius 
15 metų numatoma padidinti apie 2 
kartus. Tame tarpe, suprantama, ir 
Lietuvos.

Kai kam, o pirmiausiai dipukams, 
tai labai nepatinka. Tarybų Lietuvą 
jie nori matyti kitokią ir net sten
giasi “padėti”, kaip tai neseniai pa
darė “Amerikos balso” lietuviškųjų 
laidų redakcija. Transliuotoje laido
je į Lietuvą radijas pareiškė, kad 
“ateityje prisikelsianti išsimoksli
nusi nepriklausoma Lietuva, remia
ma išeivijos, bus plastmasių, dirbti
nio pluošto ir pliokščių, mažai žalia
vų reikalaujančios pramonės Lietu
va”.

Apie Lietuvos išsimokslinimą jau 
.buvo sakyta. Pridursime, kad kas
met aukštosios mokyklos išleidžia 
maždaug po 12 tūkstančių specialis
tų, suprantama, be išeivijos pagal
bos.

O “mažai žaliavų reikalaujančią 
pramonę” Lietuva jau seniai sukūrė 
ir be pagalbos iš užjūrio.

Nereikia didelių žaliavų kiekių 
Lietuvos energetikai, nes tam rei-

Ir toliau Trumpos išvedžiojimai 
labai taiklūs:

“Niekas rimtai nesvarsto, kuo ta 
Nikaragva taip labai nusikalto: ar 
kad nuvertė Somozos diktatūrą, 
pravedė taip reikalingą žemės re
formą, kovoja su analfabetizmu, rū
pinasi tautos sveikatos ir higienos 
reikalais... Iš tikrųjų vienintelis jų 
prasikaltimas, kad jie maži ir silp
ni”. Visiškai teisingai - ten, kur kal
ba apie permainas toje žemėje, ta
čiau Trumpa labai klysta, nicara- 
ųuiečius vadindamas silpnais. Tai 
labai stiprūs žmonės, ir tą puikiau
siai rodo kietumas, su kuriuo stato
mas naujas gyvenimas ir laikomasi 
prieš tokį grėsmingą priešininką.

Minimų pastabų autorius probė- 
gomis pastebi ir tai, kad, esą, 
“Amerikos pašonėje ne tik neišsilai
kė visa eilė indėnų tautų ir tautelių, 
bet gręsia visiškas suamerikonėji- 
mas ir tokiai havajiečių tautai” - 
kiekvienas, girdi, skuba pasidaryti 
tikru amerikonu, panašiai yra ir 
tarp Aliaskos čiabuvių”.

Tačiau autorius visiškai neteisus, 
kai jis lengvai, tarsi bėgdamas pro 
šalį, meta skambią frazę—Be abejo, 
visa tai vyksta laisvai, be prievar- 

.tos”.
Norisi paklausti—na, argi tikrai 

taip, apsišvietęs pone Trumpa. Ne
gi Amerikos Vakaruose “be prie
vartos” ir “laisvai” buvo išžudyta 
indėnai, atimtos jų žemės, o jie^ pa
tys sugrūsti į gyvenimui netinka
mas rezervacijas? (Žr. neseną Žur
nalo “US News and World Report” 
laidą).

Ne iš gero, o juodo skurdo spau
džiami havajiečiai “nori” ameriko- 
nėti. Lygiai — kaip ir Aliaskos gy
ventojai . . . Na, bet pagaliau nėra 
ko norėti, kad “Akiračiai” imtų ir 
staiga publikuotų visiškai objekty
vią pažiūrą tokiu jautriu klausimu. 
Tačiau visiškai sutinki žmogus su V. 
Trumpa, kai jis rašo — “Tokių faktų 
akivaizdoje kartais ir pagalvoji, o 
kaip gerai, kad mūsų tauta negyve
na Amerikos pašonėj”.

Tikrai gerai. Bet būtų dar geriau, 
kad ir tos tautos, kurios gyvena, 
galėtų gyventi ramiai ir be baimės 
dėl savo rytdienos. Deja, deja - 
dėdė Šernas kietai nori priversti jas 
šaukti, anot p. Trumpos, - “dėdė, 
pasigailėk”. Laimei - tai jam jau toli 
gražu ne visados pavyksta...

LTSR MOKSLŲ 
AKADEMIJOJE

Už didelius nuopelnus mokslinėje 
veikloje Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos prezidentui Jurui Požė
lai suteiktas TSRS Socialistinio 
Darbo Didvyrio garbės vardas.

Juras Požėla

kalui jau naudojamas atomas. Ne^ 
kažkiek metalo reikia ir radiotech
nikos, radioelektronikos bei tikslių
jų prietaisų pramonei, kuri Lietu
voje yra pagrindinė. Štai keli pa
vyzdžiai. Pernai respublikoje paga
minta 586 tūkstančiai televizorių, 
305 tūkstančiai buitinių šaldytuvų, 
276 tūkstančiai magnetofonų.

Matyti, labai miglotą supratimą 
apie Lietuvos ūkį ir žmonių gyveni
mą turi užjūrio vaduotojai, “siūly
dami” imtis to, kas Lietuvoje pada
ryta jau prieš ketvirtį amžiaus. La
bai ne prie širdies tokia Lietuva, 
kokia yra, ir juo labiau, kokia bus.

Lietuvos planai

1986-1990-aisiais metais Lietuvo
je numatyta dar spartesniais tem
pais plėtoti skaičiavimo technikos, 
prietaisų ir automatizavimo prie-1 
monių gamybą. Bus žymiai daugiau 
gaminama baldų, audinių, avalynės. 
Naujų įmonių statyti nenumatoma, 
bet žadama užbaigti pradėtąsias, - 
Kaišiadorių akumuliacinę elektrinę, 
Ignalinos atominę elektrinę, sieros

Kauno senamiestyje esanti Vilniaus gatvė palikta tik pėstiesiems. Po 
rekonstrukcijos senieji pastatai restauruoti, pagerintos sąlygos jų 
gyventojams. Pirmuosiuose aukštuose įsikūrė prekybos, viešojo maitinimo, 
buities tarnybos įmonės.

Kaip ir būta senovėje, gatvė išgrįsta tašytais akmenimis, šaligatviai — iš 
specialiai pagamintų plytelių. Skoningai padaryti originalių formų skelbimų 
stulpai ir telefonų būdelės, senoviški bronziniai žibintai, išraiškinga 
reklama. Prisėsti medžių pavėsyje masina mediniai suolai.

Nuotraukoje: Vilniaus gatvė šiandien.

RANKOS, KURIOS 
NEPAVARGSTA

Tarybų Lietuvos pramonėje vie
toj griežtos automatizacijos diegia
mos gamybos sistemos, pasižymin
čios lankstumu, įgalinančios gamin
ti produkciją ir mažesnėmis serijo
mis, sparčiau atnaujinti jos asorti
mentą.

Spręsti šį sudėtingą uždavinį pa
deda Lietuvos mokslininkai. Jie su
kūrė nemaža mikroelektronikos 
aparatūros ir naujos kartos kompiu
terių, robotų, pramoninių manipu
liatorių. Nepavargstantys darbš
tuoliai visiškai pakeitė darbo pobū
dį. Daugelis rankų darbą dirbusių 
žmonių tapo protingų įrengimų ope
ratorių, jų veikla pasidarė įdomes
nė, kūrybingesnė. O ir įmonėms di
desnė ekonominė nauda.

Daug robotų ir pramoninių mani
puliatorių dirba Vilniaus V. Lenino 
skaičiavimo mašinų gamykloje, 
Kauno F. Dzeržinskio staklių gamy
biniame susivienijime, Vilniaus 
“Žalgirio” staklių, Šiaulių televizo
rių gamyklose. Štai Kauno radijo 
gamyklos galvanikos ceche dabar 
žmonių beveik nepamatysi. Visos 
detalių apdorojimo operacijos pati
kėtos automatinėms linijoms, ku
rias sukūre Lietuvos staklių pramo
nės įmonių kompleksinio projekta
vimo susivienijimo specialistai. Ro
botai perneša detales, keičia elekt
rodus, valo vonias — atlieka 11 ope
racijų. Dešimtys žmonių, kuriems 
tekdavo dirbti kenksmingomis sąly
gomis, perėjo į kitus gamybos ba
rus. «

Seriją robotų sukonstravo Kauno 
Antano Sniečkaus politechnikos 
instituto mokslininkai. Vienam ro
botui patikėtos surinkimo operaci
jos, kur tikslumas siekia vieną šim
tąją milimetro dalį. Jis bus naudoja
mas laikrodžių ir prietaisų pramo
nėje. Kiti čia sukurti robotai dirba 
štampuoto  jais, metalo suvirinto- 
jais, krovėjais. O degtukų dėžutės 
dydžio minimanipuliatorius skiria
mas nepaprastai tiksliai technikai. 
Virpesių pagalba jis gali surinkinėti 
aparatų mazgus tūkstantųjų mili
metro dalių tikslumu.

— Tarybų Lietuvos mokslininkai 
vis aktyviau įsijungia į gamybos ro- 
botizavimo darbus, — pasakoja 
pramoninių robotų tyrimo komisijos 
prie Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos prezidiumo pirmininkas aka
demikas Jonas Mockus. — Puslaidi
ninkių fizikos institute kuriami au
tomatinės kokybės kontrolės robo- 

rūgšties gamybos kompleksą Kė
dainių chemijos gamykloje, jūros 
geležinkelių perkėlą tarp Klaipėdos 
ir VDR uosto Mukrano. Visos kitos 
bus tiktai modernizuojamos.

1990-aisiais metais grūdų gamyba 
bus padidinta iki 4 milijonų tonų, 
mėsos - iki 600-620 tūkstančių, pie
no - 3.2 - 3.3 milijono tonų. Lietuva 
taps veislinės gyvulininkystės cent
ru Tarybų Sąjungoje. Tai, kaip ži
nia, tegali tik labai aukštos žemės 
ūkio kultūrps kraštas. Per penkme
tį bus nusausinta dar 450 tūkstančių 
hektarų žemių.

Nacionalinės pajamos per penke
rius metus padidės daugiau kaip 
penktadaliu, o iki 2000-ųjų metų - 
beveik du kartus.

Tokie yra planai artimiausiam 
penkmečiui ir perspekty vai „iki 
2000-ųjų metų. Juos labai susido
mėję svarsto visi Lietuvos darbo 
žmonės. Ir tiki, kad jie realūs. Nes 
kiekviena Komunistų partijos prog
rama buvo reali, įgyvendinama pa
čių darbo žmonių rankomis.

Balys Bučelis 

tai. Vien Šiaulių televizorių gamyk
loje jie pakeis apie šimtą specialis
tų, dirbančių labai sudėtingą darbą. 
Grupė mokslininkų ir gamybininkų 
baigia kurti robototechnologinius 
kompleksus, mašinų gamybos įmo
nėms. Jie be žmogaus pagalbos iš 
detalių ir mazgų rinks labai tikslias 
stakles.

Svarbus etapas, konstruojant lie
tuvišką robototechniką — dirbtinė 
akis, kurią robotams ruošia Vilniaus 
V. Kapsuko universiteto moksliniai 
bendradarbiai. Jau dabar šis dirbti
nės regos aparatas mokosi atskirti 
įvairius daiktus, apskaičiuoti nuoto
lį iki objekto. Tai nepaprastai svar
bu, nes reginčių, prie besikeičian
čios aplinkos prisitaikančių robotų 
galimybės žymiai didesnės už tų, 
kurie dirba akląja sistema. Dešim
tis tūkstančių darbininkų pakeis 
Kauno Politechnikos institute su
konstruoti robotai, kurie fasuoja, 
pakuoja, sukrauna į konteinerius 
maisto produktus.

Tarybų Lietuvos darbininkai ro
botą sutinka ne kaip konKufentą, 
kaip neretai būna užsienyje, kur 
nauja technika atima iš žmogaus 
darbą ir pragyvenimo šaltinį. Socia
listinėje įmonėje į robotą žiūrima 
kaip į protingą pagalbininką, suge
bantį išvaduoti darbininką nuo var
ginančio, o neretai ir kenksmingo, 
pavojingo darbo. Dabar žmonės gali 
dirbti įdomesnį, ir jiems, ir visuo
menei naudingesnį darbą.
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LIETUVIŠKOS KNYGOSy
Į UŽSIENĮ \

Maskvoje pasibaigė penktoji 
tarptautinė knygų paroda — mugė. 
Rengėjų duomenimis eksponatų tju- 
vo 200 tūkstančių, juos prista 
tūkstančiai firmų ir leidyklų/dau
giau kaip iš 100 valstybių. Parodo- 
je-mugėje eksponuota ir apie 400 
lietuviškų knygų, kurias tik pasta
raisiais metais išleido Lietuvos lei
dyklos.

Labai svarbus parodos-mugės re
zultatas tas, kad buvo sudaryta ne
maža sutarčių su įvairiomis užsienio 
leidyklomis. Susitarta daugelį Lie
tuvos autorių knygų išleisti svetur, 
o svečių šalių knygų vertimus - Lie
tuvoje gimtąja lietuvių kalba.

Čekoslovakijoje numatyta išleisti 
E. Mieželaičio rinktinę. “Ikaro šešė
lis” klasikų kūrinių serijoje, lietuvių 
apsakymų antologiją, V. Žilinskai
tės, M. Sluckio, V. Martinkaus kū
rinius, teatrai statys S. Šaltenio 
pjeses.

Lenkijoje išeis J. Baltušio “Sak
mė apie Juzą”, A. Laurinčiuko 
“Amžini beržai”, A. Drilingos “Lai
mės kūdikis”, V. Sirijos-Giros 
“Kanarėlės”, V. Bubnio, L. Jacine- 
vičiaus, K. Sajos, A., Zurbos prozos 
kūriniai.

Švedijos leidėjai netrukus išleis 
M. Martinaičio “Kukučio baladės”, 
švedų radijas transliuos J. Glinskio 
“Kingą”.

Beje, Jugoslavijos leidėjai į paro
dą-mugę atsivežė serbų-chorvatų 
kalba tik ką išleistą “XX amžiaus 
lietuvių poezijos antologiją”, norve
gai - pokario lietuvių eilėraščių rin
kinį.

Viena japonų firma nori išleisti 
lietuviškų pasakų.rinkinį su Lietu
vos dailininkų iliustracijomis. Če
koslovakijos, Vokietijos Demokra
tinės respublikos, Egipto atstovai 
pageidavo Lietuvoje išleistų Lietu
vos autorių knygų savo kalbomis.

Vakarų šalių mokslininkai domė
josi Lietuvos kalbininkų, matemati
kų, vibrotechnikos, šiluminės fizi
kos, energetikos problemų tyrinė
tojų darbais.
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New Yorke įvykęs tarptautinis 
P’E N* kongresas atėjo ir praėjo. 
Tiesa, jis negalėjo būti skaitomas 
pilnai pasauliniu, nes eilė socialisti
nių šalių nedalyvavo. Vis, dėl to ja
me atsispindėjo gan plati ideologi
nių įsitikinimų, estetinio atsinešimo 
į meną ir politinių simpatijų vaivo
rykštė. Pasėkoje tai buvo vienas 
gyviausių šios organizacijos suva
žiavimų, pilnas konfliktų ir nesuta
rimo, parodantis, kad pasaulio ra
šytojai, net tie, kurie skelbia, kad 
jie “virš ideologijų”, giliai rūpinasi 
konkretiškais gyvenimo klausimais.

Pirmasis konfliktas, kuris kong
resą beveik suardė, vyko tarp 
P’E’N’ pirmininko Norman Mailer 
ir, galima sakyti, kongreso dalyvių 
daugumos. Kadangi P’E’N- nuosta
tai sako, kad organizacijos prezi
dentas gali savo nuožiūra “pakviesti 
svečius į įvairias funkcijas,” Maile
ris rėmė ir nieko neatsiklausęs Pa
kvietė valstybės sekretorių George 
Shultz pasakyti kalbą, ką tas ir pa
darė.

Prieš tą Mailerio žingsnį savo bal
sus pakėlė ne tik didelė dalis dele
gatų iš užsienio, bet ir vadovaujan
tys amerikiečiai rašytojai—Arthur 
Miller, Alan Ginsberg, Susan Son- 
tag, Grace Paley ir kiti. Visi klausė- 
ką bendro JAV valstybės sekreto
rius Shultz, kitaip sakant, užsienio 
reikalų ministras, turi su kultūra 
bendrai ir ypatingai su literatūra. 
Ar jis kada nors išsitarė prieš rašy 
tojų persekiojimą Salvadore, Gvate
maloje arba, iki diktatūros sugriu
vimo, Argentinoje?
teisę jis turi sveikinti rašytojų 
kongresą? \

Vakarų Vokietr 
ter Grass kaip užsienietis kalbėjo 
kiek mandagiau, visgi išsireiškė 
taip—Europoje mes esame suvažia
vimuose, įpratę klausytis visokių 
kultūros reikalų ministrų šabloniš
kų, oficialių sveikinimų bet to nesi
tikėjau Amerikoje. Juk pas jus kul
tūra atskirta nuo valdžios, panašiai 
kaip religija — arba, bent taip aš ti
kėjau, o štai, pasirodo, apsirikau — 
nuobodžios Shultzo kalbos turėjau 
klausytis kaip geras mokinys — juk 
šioje šalyje esu svečias, nemandagu 
atsikelti ir išeiti. . .

Shultzo kalba buvo gudriai stra
tegiškai sukombinuota. Jis kalbėjo 
apie laisvę, kuri bent paviršutiniš
kai) egzistuoja mūsų šalyje rašyti ir

Kokia moralinę

rašytojas Gun-

dai-
Kupiškio rajoninių kultūros namų etnografinis liaudies teatras, 

vaidinimu “Kupiškėnų vestuvės”, paruošė naują programą " 
na”. Spektaklyje parodomos amžiaus pradžios kaimiečių gyvenimo tradici
jos, atoiekamos darbo dainos.

V. Brajo nuotraukoje: Scena iš spektaklio “Šienpjovių daina”.

Liaudies meno turtai
Kauno Valstybinio M. K. Čiurlio

nio dailės muziejaus fondai pratur
tėjo naujais eksponatais. Beveik du 
šimtus liaudies meno pavyzdžių mu
ziejininkai įsigijo šias metais Pasva
lio rajone surengtoje ekspedicijoje. 
Krinčino, Gružių ir kitose apylinkė
se jie lankė, fotografavo senąsias 
sodybas, kalbėjosi su jų šeiminin
kais.

90-metė O. Skrinienė Saločiuose, 
S. Karoblytė Leliškiuose, E. Jaku
tienė Švobiškyje ir kitos senosios 
audėjos atidarė savo kraičio skry
nias — muziejininkai įsigijo žvaigž
dutėmis, gėlimis, stilizuotais paukš
čiais papuoštų lovatiesių, staltiesių, 
rankšluosčių, vilnonių megztų pirš
tinių. Į muziejų pargabenta metali
nių “saulučių”, skulptūros, senosios 
tapybos, keramikos, medžio dirbi
nių.

Gausi muziejaus liaudies meno 
ekspozicija supažindina lankytojus 
su XIX-XX amžių meistrų kūryba, 
surinkta visuose respublikos regio
nuose.

Nuo seno audimo menas buvo

spausdinti, bet nė žodeliu neužsimi
nė apie tai, kad Valstybės depart- 
mentas, kuriam jis vadovauja, daž- 
nai atsisako duoti įvažiavimo vizas 
radikališkiems Lotynų Amerikos 
rašytojams, įskaitant Nobelio pre
mijos laimėtojus, kad rašytojų žiau
rus persekiojimas tokiuose kraštuo
se kaip Pietų Korėja, Filipinai, 
Gvatemala ir kt. niekad neprisime
namas.

Dabar daug kas sako, kad pak
viesdamas Shultzą Maileris faktinai 
pasitarnavo pažangiečiams, nors to 
nesitikėjo—valstybės sekretoriaus 
pasirodymas estradoj ir iškilusieji 
protestai parodė, kad dauguma 
Amerikos kultūriečių nori atsiriboti 
nuo mūsų valdžios reakcinės politi
kos.

Bet kodėl Maileris tą kvailą 
žingsnį padarė? Juk jis praeityje 
buvo skaitomas pažangiu žmogumi 
ir jis vis dar save tebelaiko liberalu. 
Atrodo, kad šis gabus rašytojas vis 
labiau linksta į sensacionalizmą, vis 
labiau nori publiką nustebinti iš jo 
nelauktais išstojimais, pareiški
mais. P^E'N’ kongrese jis ne tik 
įerzino beveik visus, savo valia pak
viesdamas valstybės sekretorių, 
bet taipgi labai grubiai ir nemokšiš
kai įžeisdamas moteris rašytojas. 
Kai kongreso programa buvo pas
kelbta, pasirodė, kad iš 51 pakvies
to garbės svečio tik 8 moterys ir 
kad iš 117 įvairių forumų dalyvių tik 
16 buvo moterų. Kai rašytoja Mar
garet Atwood tą faktą pabrėžė, 
Maileris taip išsitarė—

“Moterų rašytojų tarpe yra daug 
mažesnis nuošimtis intelektualių, 
negu vyrų tarpe. Mes turime labai 
mažai moterų, kurios gali lygintis 
su Susan Sontag...”

Margaret Atwood atsakė—
“O kaip Mr. Maileris yra toks tik

ras, kad jis yra aukšto lygio intelek
tualas? Jo išsišokimai byloja, kad jis 
atsilikėlis... ir tiek...”

Tai nuomonei pritarė ne tik pa
saulinio mąsto moterys rašytojos, 
bet ir daugelis vyrų—Ginsbergas, 
Milleris, Vonnegut ir kiti. Kongre
sas baigėsi nepasitenkinimu ir aršiu 
pasidalinimu. Maileriui ir kitiems su 
reakcininkais flirtuojantiems rašy
tojams duotas atkirtis, kad šposų 
negalima krėsti nei dėl sėbravimo 
su Reagano administracijos šulais, 
nei darant provokacinius neva 
humoristinius pareiškimus prieš 
moterų lygybę intelektualiniame 
gyvenime. R. B.

plačiai paplitęs visoje Lietuvoje, to
dėl ir audinių kolekcija čia pati did
žiausia. Mėgstamus ornamentus, 
spalvų derinius turėjo Aukštaitijos, 
Žemaitijos, Dzūkijos, Sūduvos, 
Klaipėdos krašto audėjos. Nors mu
ziejuje saugomi keli tūkstančiai 
rankšluosčių, lovatiesių, juostų, 
skarų ir kitų dirbinių, dviejų visiš
kai vienodų čia niekaip nerasi.

“Mediniais stebuklais” liaudies 
skulptūras pavadino rašytojas K. 
Boruta. Pakelių smūtkeliai, šven
tieji Izidoriai ir Flarijonai, rymoję 
prie kapelių ar kaimų pakraščiuose, 
buvo labai realistiški, atspindėjo sa
vąją epochą, liaudies žmonių vargus 
ir rūpesčius. Muziejuje šalia senųjų 
skulptūrų, kurių autoriai dažniau
siai nežinomi, eksponuojami ir šiuo
laikinių, plačiai išgarsėjusių laiudies 
menininkų S. Riaubos, A. Puško- 
riaus, J. Laurinkaus ir daugelio kitų 
kūriniai.

Ekspozicija paturtina buitiniai 
medžio dirbiniai, dekoratyvinė ta
pyba. Tai liaudiškais ornamentais 
papuoštos verpstės, prieverpstės,

“LAISVĖ”

Kipras Petrauskas

SUSITIKIMAIDaugiau ne žurnalistas
Nebuvo lengva ateiti pas nepažįs

tamą žmogų. Tačiau, kas jį pažino
jo, vis paragindavo - nueik! Esą, 
svečias labai atidus mūsų gyveni
mui ir moka jį matyti. Tik kad su
rasti sunku. Bet jeigu pasisektų, tai 
tikrausiai, susimąstęs stovės prie 
Jango. Žodžiu, į duris reikia belsti 
stipriau.

Ir štai tas kartas, kuomet atėjau.
Pasikeitus vizitinėmis kortelė

mis, svečias sukruto—
Žurnalistas? Ir aš juo buvau. 

Nelengva profesija, nors įrankiai jo 
tokie lengvi, kad ir kalbėti netenka. 
Tačiau kiek jais blogo nuveikta! Tu, 
regis, turėtum žinoti, ką reiškia 
tarnauti. Žurnalistui tai reiškia įtik
ti publikai, bet pirmiausia — šeimi
ninkui.

Atrodė, kad neišeina tuoj pulti į 
ginčą ir todėl delsiau. Svečias buvo 
truputį vyresnis metais ir gražiai 
pražilę smilkiniai, aukštai pakelta 
kakta darė jaukaus, protingo žmo
gaus įspūdį.

O dabar jau ne žurnalistas? - 
paklausiau ir pats susigėdau. Buvau 
ir esu įsitikinęs, kad Jeigu vienąkart 
atsikandai plunksna uždirbtos duo
nos, tai poreikis jai visam gyveni
mui. Ir net tuomet, kai žmogus ne
rašo, vistiek jaučia įprotį ir stengia
si būti prie tos tešlos, iš kurios ke
pami žurnalistikos pyragai. Tačiau 
toks, sakyčiau, netaktiškas mano 
klausimas, svečiui nepadarė įspū
džio — dėjosi mand vizitinę kortelę į 
kišenę ir lyg niekuV nieko kalbėjo— 
Ne kiekvienas žmogus gali visą gy
venimą pataikauti ir meluoti. Esu iš 
šitos kompanijos ir laimingas, kad 
daugiau ne žurnalistas.

Žodžius DAUGIAU NE ŽURNA
LISTAS, taip užakcentavo ir ištęsė, 
kad girdėjosi visos dvidešimt rai-. 
džių. Ir greitai pajutau, kaip karš
tas raudonumas užliejo veidus. To
kio jau nepaslėpsi, ir toliau nebuvo 
kur trauktis. Nereikėjo nė šaukti — 
“Vagie, kepurė dega”, kad jį 
atpažintume minioje — ant mano vi
zitinės kortelės, įteiktos svečiui, 
juodu ant balto užrašyta, jog esu 
žurnalistas. Taigi, priimant svečio 
žodžius už teisybę — jeigu žurnalis
tas, tai vadinasi, melagis ir pataikū
nas . . .

Aš vis maniau, kad esu doras 
žmogus, gyniau ir savo, ir kitų savo 
kolegų mundurą. Štai ir pas jus 
atėjau, kad sužinočiau, kaip Jūs, 
būtent Jūs, svečias iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų, matote mūsų 
Vilnių, mūsų gyvenimą,..

Ak atleisk, užsimiršau! Atleisk — 

rankšluostinės, kraičio skrynios. 
Nagingų kalvių kūrybai atstovauja 
metalinės “saulutės”, ,su meile nu
kalti, gražiai papuošti įrankiai. 
Tarp puodžių taip pat būta meninin
kų — tai patvirtina keramikos dir
biniai iš Kuršėnų, Merkinės, Viekš
nių ir kitų Lietuvos vietovių.

Muziejuje saugoma ne tik liaudies 
kūryba.

Specialiame pastate, kuris Tary
bų valdžios metais iškilo greta prieš 
karą statytų rūmų, sudarytos kuo 

.palankiausios sąlygos saugoti į auk
sinį pasaulio meno fondą įeinan
tiems M. K. Čiurlionio paveikslams.

Dailės skyriuje — praeities ir da
barties leituvių dailininkų kūriniai. 
Čia galima pamatyti P. Kalpoko, K. 
Sklėriaus, S. Žuko, M. Katiliūtės, 
A. Gudaičio ir daugelio kitų kūri
nius. Turtingos rusų ir Vakarų Eu
ropos dailininkų kūrinių kolekcijos, 
vertingi numizmatikos rinkiniai, 
porceliano ir fajanso dirbiniai, kinų, 

dar pakartojo ir tęsė. — Iš 
tikrųjų, juk čia ne Amerika... Ge
rai, kad priminėte, jog esu iš ten. 
Aš juk kalbėjau iš savo patyrimo. 
Sakote, atėjote įspūdžių. Prašau. 
Aš juos jums mielai pasakysiu, ta
čiau jeigu panorėčiau juos parašyti, 
sakysim, “Taims,” ar kitam laikraš
čiui, tai man juos reikėtų apversti 
aukštyn kojom. Antraip, jie atsi
durtų šiukšlyne, o man būtų pasa
kyta...

Svečias nutilo, įsmeigė žvilgsnį į 
mano akis, ir paklausė—

— Ar žinote, kas man būtų pasa
kyta... Maž&aug taip-ne taip rašo- ‘ 
te, mielas kolęga. Lietuva juk tary
binė! Tai kaip jūs, mūsų korespon
dentas, drįstate rašyti, kad ten gy
venote aukščiausios klasės viešbu
tyje, kad pamatėte pavydėtinos 
švaros miestus Vilnių ir Kauną, kad 
sutikote ten daug žmonių, kurie dir
ba, mokosi, poilsiauja, lanko teat
rus, muziejus, keliauja į kitas šalis. 
Tai perdaug gražu, o mes juk, kole
ga - esame Amerikos žurnalistai ir 
todėl neapkenčiame patys ir moko
me kitus neapkęsti viso to, kas gra
žu, žmoniška, didinga yra socializ
mo kraštuose. Ir būčiau išgirtas su 
savo įspūdžiais, jeigu parašyčiau, 
kad Lietuvoje skursta žmonės, tie
siog nuvargėliai, o ne žmonės... 
Tuomet o’kei. Už tokius įspūdžius ir 
per petį paplotų, ir ant balto žirgo 
pasodintų...

Tokia apytiksliai buvo svečio kal
ba. Nesakau, kad jis pasakė dau
giau, negu žinojau, tačiau įraudinti 
veidai atvėso, kraujas atslūgo. Da
bar jau norėjosi antrą kartą paduoti 
jam ranką ir nuoširdžiai padėkoti, 
jo žodžiais tariant, už tai kad jis 
daugiau ne žurnalistas.

Ir džiaugiausi, kad pasibeldžiau į 
nepažįstamo svečio duris. Tiesa, 
nežinau, iš kokių minčių jį pažadi
nau beldimu į duris. Tačiau jeigu 
svečias tikrai stovėjo prie lango, tai 
prieš jį buvo nuostabi, dar nepabo
jusi rudens Vilniaus panorama. Ir 
aš manau, kad šitas žmogus būtinai 
galvojo apie tai, kokio visgi reikia 
nenaudėlio, kuris, žiūrėdamas į tokį 
Vilniaus grožį, galvotų apie tai, kaip 
prisigerinti savo šeimininkams ir 
kokiu rašalu užtušuoti, kad apie jį 
nesužinotų Amerikos skaitytojas.

Todėl ir sakau: ačiū tau, svety, 
kad daugiau ne Amerikos žurnalis
tas, tačiau kartu numanau, kiek 
daug reikėjo pergyventi, kad galė
tum pasakyti: “Daugiau ne žurna
listas.” ,

Pranas Kanonas

japonų, tibetiečių ir kitų tautų tai
komosios dailės darbai.

Dabar muziejuje, šiemet pažy- 
minčiame savo veiklos 60-metį, yra 
daugiau kaip 220 tūkstančių ekspo
natų. Jį kas metai aplanko beveik 
milijonas kauniečių, miesto svečių 
iš mūsų šalies ir užsienio.

- nemažą dalį muziejaus vertybių, 
— papasakojo jo direktorius, Lietu
vos TSR nusipelnęs meno veikėjas 
Petras Stauskas, — eksponuojame 
filialuose: neseniai pastatytoje Pa
veikslų galerijoje, Pažaislio an
samblyje, Vitražo ir skulptūros ga
lerijoje, A. Žmuidzinavičiaus me
morialiniame muziejuje, V. Grybo 
memorialiniame muziejuje Jurbar
ke ir kituose. Bet turimų patalpų 
jau neužtenka. Todėl Kauno centre, 
Vitražo aikštėje, baigiama statyti 
dar viena Paveikslų galerija, kurio
je bus 16 didelių salių.

Z. Mikalauskas

MŪSŲ KIPRAS PETRAUSKAS
1985 m. gruodžio 22 dieną sukako 

100 metų, kai gimė įžymusis tarybi
nės muzikinės kultūros atstovas, 
vienas iš lietuvių operos meno pra
dininkų, TSRS liaudies artistas 
KIPRAS PETRAUSKAS.

Gimę^ Ignalinos rajono Ceikinių 
kaime, dainavimo meno jis mokėsi 
Peterburgo konservatorijoje, S. 
Gabelio klasėje. Nuo 1911 iki 1920 
metų dirbo socialistų Petrogrado 
Marijos teatre.

Grįžęs į Lietuvą, su J. Tal- 
lat-Kelpša ir kitais entuziastais, 
Kaune įkūrė Lietuvių Operos Teat
rą, pirmajame - “Traviatos” spek
taklyje atliko Alfredo vaidmenį.

Iš viso yra sukūręs apie 80 vaid
menų. Gastroliavo Italijoje, Pran
cūzijoje, Švedijoje, Pietų Ameriko
je. Jubiliejaus proga siūlome skai
tytojams žiupsnelį žymaus operos 
dirigento ir muzikos pedagogo, Lie
tuvos TSR liaudies artisto R. Ge
niušo prisiminimų,J

Pirmojo pasaulinio karo metais į 
Peterburgą (arba, kaip tada vadin
davo, Petrapilį) buvo pasitraukusių 
daug lietuvių pabėgėlių. Jie išvystė 
gana aktyvią kultūrinę veiklą, turė
jo savo draugijų, pabėgėliams šelpti 
komitetą, našlaičių prieglaudų, 
bendrabučių, mokyklų. Vienoje to
kių dirbo ir mano tėvai. Jie mėgo 
teatrą, muziką, dažnai lankydavosi 
spektakliuose, koncertuose.

Iš pasakojimų žinau, kad Petrog
rado Marijos teatro solistas Kipras 
Petrauskas buvo labai populiarus, jį 
buvo pamilę ne tik lietuviai, bet ir 
rusiškoji publika. Mama pasakojo 
ne kartą mačiusi, kaip po spektaklio 
ar koncerto studentai išnešdavę 
Kiprą iš teatro ant rankų. Kipras 
buvo aukštas, lieknas, vaikščiodavo 
Peterburgo gatvėmis elegantiškai 
apsirengęs, nešiojosi lazdelę su 
bumbulu.

Man yra tekę vartyti Marijos 
teatro archyvo medžiagą, iš kurios 
matosi, kad kelis sezonus K. Pet
rauskui buvo skiriami beveik visų 
naujųjų premjerų pirmieji spektak
liai.

Aukštai Kipro talentą vertino 
Fiodoras Šaliapinas. K. Petrauskas 
buvo nuolatinis didžiojo rusų daini
ninko partneris G. Rosinio operoje 
“Sevilijos kirpėjas”, Š. Guno - 
“Faustas” ir kitose. Mėgo su mūsų 
Kipru dainuoti ir A. Neždanova.

1921 m. mūsų šeima grižo į Lietu
vą. Pirmą kartą pamačiau Kiprą 
Petrauską scenoje 1930-aisiais me
tais Kaune. Jaunesnių klasių gim
nazistams buvo rodomas dieninis 
“Karmen” spektaklis. Don Choze 
partiją I veiksme dainavo A. Kut- 
kauskas. Tačiau per pertrauką 
prieš uždangą išėjo žmogus ir pra
nešė,) 
spekt 
rausk 
įžymusis Kipras dainuos gimnazis
tams, 
je!

Tada pirmą kartą klausydamasis 
K. Petrausko spektaklį, žinoma, ne
pagalvojau, kad maždaug po 28 me-

kad solistas serga ir toliau 
aklį tęsti sutiko Kipras Pet- 
as. Kilo audringos ovacijos:

ir dar dieniniame spektakly-

Dailės muziejaus liaudies meno skyriaus vyresniosios mokslinės 
bendradarbės Aušra Kargaudienė ir Jurga Stauskaitė [dešinėje] prie 
ekspedicijos šių metų vasarą Pasvalio rajone rastų eksponatų.

M. Giedrio nuotraukosValstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.
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tų teks klausytis ir jo paskutiniojo 
spektaklio, ne tik klausytis, bet ir 
diriguoti, ir kad tai bus taip pat 
“Karmen”.

Tai įvyko 1958 m. sausio 25 dieną, 
Kiprui Petrauskui jau buvo 72 me
tai. Per pertrauką sėdėjo vienas sa
vo kambafyje, liūdnas ir susikau
pęs. Paklaustas, kaip jaučiasi, 
trumpai ir giliamintiškai atsakė^ 
“Taip, kaip mirdamas”...

O mirė Kipras Petrauskas lygiai 
po dešimties metų: 1968 m. sausio 
17 dieną.

...1947 m., statant V. Muradelio 
opera “Tautų draugystė’, man buvo 
pavesta padėti K. Petrauskui ruošti 
partiją. Repetuodavome jo namuo
se, labai draugiškoje atmosferoje. 
Kiekvieną kartą kviesdavo pietų. 
Dirbti su juo buvo įdomu ir pamo
koma.

Kipras Petrauskas turėjo abso
liučią klausą, naują medžiagą įsisa
vindavo labai greitai. Dainuodamas 
intonaciniai nelengvą V. Muradelio 
operos partiją pirmą kartą “iš lapo”, 
čia pat kurdavo ir aktorinį vaizdą. 
Jis buvo ne tik puikus dainininkas, 
bet ir tikras muzikas - profesiona
las.

Manęs, kaip dirigento, pradžioje 
nemėgo. Bet ilgainiui aš tapau net 
jo favoritu. Dirigavau daugumą to 
meto Kipro spektaklių, o 1958 me
tais jo iniciatyva buvau paskirtas 
mūsų operos ir baleto teatro vy
riausiuoju dirigentu.

Ilgai dirbęs greta F. Šaliapino 
Kipras perėmė ir savaip išvystė po
žiūrį į vokalinį ir operos meną, su
teikdamas labai svarbią reikšmę 
tekstui, žodžiui. Jų abiejų interpre
tacijoje tekstas ir muzika organiš
kai jungėsi, vienas kitą sustiprinda
mi. Kipro Petrausko mene nesijau
tė nieko iš anksto sugalvoto, kabi
neto, knyginio. Viskas natūraliai, 
įtaigiai plaukė iš įgimto talento, iš 
visos jo unikalios asmenybės. Klau
santis Kipro Petrausko, atrodė, kad 
interpretacija kuriasi čia pat, pačia
me atlikimo procese.

Paskutinį savo gyvenimo dešimt
metį, kai jau nedainavo spektaklių, 
Kipras Petrauskas kasdien po kelis
kart ateidavo į teatrą. Sėdėjo ant 
suolelio, kalbėjosi, sekė salėje repe
ticijas, klausėsi spektaklių. Ateida
vo į kiekvieną meno tarybos posėdį. 
Nešykštėjo patarimų, pastabų. 
Kartą paklaustas, ar gali jo mokinė 
Elena Saulevičiūtė ruošti Aidą ar 
Toską, ar tos operos jos balsui tin
ka, atsakė: “0 aš ar turėjau teisę 
savo “tenore spinto” balsu dainuoti 
Otelą, Radomerą? 0 dainavau - ir 
tiek. Kai dainuoji savo balsu, jo 
neprievartauji ir neperdirbinėji - 
viską galima dainuoti.

Kipro Petrausko dalyvavimas 
teatro gyvenime, jo nuotaikos, kal
bos stilius, jumoras, jo meninis su
vokimas, požiūriai per ilgus metus 
darė mūsų teatro kolektyvui pla
taus spektro teigiamą poveikį. To 
poveikio pėdsakus nesunku atpažin
ti ir dabartiniame teatro gyvenime.

Rimas Geniušas
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LITERATŪRA-TILTAS TARP TAUTŲ
Antano Venclovos laiškai JAV pažangiems lietuviams

Lietuvos TSR liaudies rašytojas Antanas Venclova plačiai 
susirašinėjo su JAV pažangiais lietuviais. Nemažas pluoštas 
llq laiškų susikaupė Niujorke, „Laisvės" redakcijoje. Dalį 
Jų šiandien spausdiname „Tiesoje", dėkodami pažangiesiems 
Amerikos lietuviams, kurie atsiuntė šluos laiškus.

Drg. Antanui Bimbai 
Brangus Drauge,
Širdingai ačiū už Jūsų 

draugišką laišką, kurį ga
vau vakar.

Jūsų prašymo šiuo tarpu, 
deja, išpildyti negaliu. Vie
nai, ne labai gerai jaučiuos, 
bet tai būtų pusė bėdos. 
Svarbiausia, artimiausiu lai
ku turiu leidyklai įteikti di
delę savo knygą „Vidurdie
nio vėtra" (603 psl. mašinė
le)., o joje dar yra nemaža 
smulkmenų, kurias reikia su
tikrinti ir apšlifuoti. Trečia, 
Jūsų prašoma tema man ra
šyti ypatingai sunku, nes te- 

• mai aš, kaip vėlesnės kartos 
žmogus, neturiu gyvų įspū
džių. Todėl štai ką padariau 
jūsų prašomu klausimu.

Per Rašytojų s-gos sekreto
rių A. Bernotą (pats nega
lėjau nueiti į sąjungą ir su
sisiekti su visais rašytojais) 
paprašiau Jūsų vardu drau
gus, kad Jums norima te
ma parašytų. Šiandien taip 
pat susiskambinau su A. Vai- 
vutsku, kuris žadėjo Jums 
artimiausiu laiku nusiųsti 
mūsų naujausią spaudą 
(„Komunistą", „Lit. ir me
ną“ ir kt), kur yra gerų 
straipsnių, tinkamų pasinau
doti ir Jums.

Tiesą sakant, mane gerokai 
graužia sąžinė, kad retokai 
Jums rašau, bet, žinote, 
dirbdamas prie didesnių vei
kalų, labai sunkiai bepaju
du parašyti ką nors tokio, 
kas reikalinga kasdieninei 
spaudai. Bet tikiuos savo 
apsileidimą nugalėti.

Mes gyvename normaliai, 
nemaža dirbame. Šiomis die
nomis laukiame pasirodant 
„Trumposios liet, taryto, en
ciklopedijos" II tomo, ku- • 
riam padirbėti nemaža te
ko Ir man. Tomas, man ro
dos, įdomesnis ir turininges
ni® už pirmąjį. Išėjo Jurgi- , 
nlo ir kitų paruoštas didelis 
„Vilniaus miesto istorijos" 
I tomas. Spalio šventėms lau
kiame atidarant labai reikš
mingos kultūrinės įstaigos — 
Istorijos ir etnografijos mu
ziejaus Vilniuje, Gedimino 
kalno papėdėje.

Žmona ir aš siunčiame 
Jums nuoširdžiausius svei
kinimus ir linkėjimus. Pra- 
šerne sveikinti mūsų draugus 
laisviečius.

Jūsų
A. Venclova

P. S. Jūsų iškarpą iš kleri
kalų „Draugo" gavau. Ma
nau, kad su jais polemizuoti 
— tuščias reikalas. Kol bus 
gyvi, jie tvirtins, kad bal
ta — tai juoda, o juoda — tai 
balta. Neįtikinsiu nei aš jų, 
nei jie manęs.

Kaunas, 1945. XII. 30 
Rojui Mizarai

Didžiai gerbiamas Drauge,
Širdingai dėkoju už Jūsų 

gražią knygą — „Bernardo 
Gavelio klaidą", kurdą man 
atvežė drg. A. Bimba. Dar 
nesuspėjau jos perskaityti, 
bet neabejoju, kad skaitysiu 
ją su dideliu įdomumu, nes 
jau girdėjau apie ją gerų at
siliepimų iš drg. J. Būtėno ir 
kitų vilniečių. Tikiuos, kad 
ir man teks apie Jūsų kny
gą parašyti ir mūsų spaudoje 
Mane Jūsų knygos prašė ir 
vyriausiasis mūsų Grožinės 
literatūros leidyklos redakto
rius V. Drazdauskas, kuris 
nori vieną kitą knygą, para
šytą Amerikos lietuvių ra
šytojų, išspausdinti Lietuvo
je ateinančiais metais.

Atsidėkodamas aš pasis
tengsiu Jums pasiųsti vieną 
kitą lietuvišką naują knygą 
per drg. Bimbą, žinoma, tik 
jeigu jis jas galės paimti. 
Šiais metais aš išleidau dvi 
savo originalias knygas ir 
vieną verstinę. Be to, jau 
spausdinamas mano paruoš
tas kolektyvus rinkinys, pas
kirtas pirma laiko mirusiai 
poetei Salomėjai NėriuL Atei
nančiais metais mano uždavi
nys išleisti knygą savo lite
ratūros kritikos straipsnių ir 
Salomėjos Nėries raštus, ku
riuos šiuo metu baigiu ruoš
ti spaudai

Geriausio pasisekimo lite
ratūroje ir gyvenime —

Jūsų Venclova

Vilnius, 1958. XII. 5 
Didžiai gerbiamas drauge 

Mizara,
(...) Šiomis dienomis ma

ne sujaudino labai nuošir
dus man nepažįstamos lie

tuvės, matyt, senos emigran
tės įlaiškas, gautas iš 
Amerikos. Jos pavardė 
Ona Vilkaitė-Silkienė (Silk®). 
Ji rašo labai susižavėjusi ' 
mano eilėraščiu „Mano tė
viškė", daug kam jį skaičiusi 
ir mačiusį, kaip „žmonių 
akys blizga kaip deimantai 
nuo ašarų". Ji rašo išsiu
vinėjusi dvi staltiese® — vie
ną didelę mūsų rašytojų ko
lektyvui, o kitą mažesnę su 
inicialais — man asmeniškai. 
Siuntinio dar negavau, bet iš 
tikrųjų jaudina toks nepažįs
tamos moters laiškas, pilnas 
motiniško švelnumo ir mei
lės gimtajam kraštui. Pasis
tengsiu jai parašyti ir nusiųs
ti mūsų rašytojų knygų.

Dar šiais metais laukiame 
išeinant iš spaudos visos ei
lės vertingų knygų — Lie
tuvos istorijos viename to
me (turbūt gavote anksčiau 
išėjusį tritomio I tomą), Li
teratūros istorijos II tomo 
(ligi 1917 metų), Būgos Raš
tų I tomo (bus du tomai) ir 
kt. Ką tik .išėjo įdomi knyga 
— L. Rėzos Dainų I tomas 
(irgi bus du tomai) ir , Litera
tūros kalbos" III tomas. Pas
kutiniu laiku pasirodo mūsų 
senųjų revoliucionierių atsi
minimų knygos (•..). Aš net 
pagalvojau, ar nevertėtų 
Jums (jeigu tik laikas leistų) . 
parašyti savo atsiminimų kny
gos. JA, be abejo, galėtų ei
ti per „Laisvę", galėtų būti 
išleista ir atskira knyga. Man 
rodosi pas mus ją būtinai iš
leistų. Neseniai „Tiesoj" skai
čiau žiupsnelį Jūsų atsimini
mų, kaip JAV-se buvo priim
tos pirmosios žinios apie 
Spalio revoliuciją — labai 
gyva ir įdomu. Labai gera, 
kada pagyvenę žmonės para
šo savo atsiminimus.

Ką Jums parašyti daugiau? 
Šiomis dienomis pas Šimkų 
buvome susirinkę pasitarti 
dėl naujo P. Cvirkos raštų 
leidimo (iš 8 tomų). Taigi, 
kaip matote, Šimkau® svei
kata žymiai pagerėjo, nors 
ranka tebėra suparaližuo- 
tai Gera tas, kad vyriausybė 
paskyrė jam gerą pensiją, ir 
bėdos jis nejaučia Žinoma, 
ir gydymas, kaip ir visiem® 
piliečiams, jam nekainavo nė 
kapeikos. Tiesa, 1959 m. ko
vo 12 sukanka 50 metų nuo 
Cvirkos gimimo. Ta proga 
bus Vilniuje atidarytas dide
lis paminklas jam, Maskvoj 
išleidžiamais atitinkamas paš
to ženklas, išeis nauja® raštų 
leidimas lietuvių kalba ir tri
jų stambių tomų rinkinys ru
sų kalba.

, Tai šiuo tarpu jbus ir vis
kas.. Siunčiu Jums, brangus 
Drauge, nuoširdžiausių linkė. 
j tanų — sveikatos ir energi
jos. Kada yra šie dalykai, 
tada viskas gerai. Ar ne tie
sa?

Jūsų A Venclova

Drg. Rojui Mizarai 
Didžiai gerbiamas Drau

ge, v
Labai seniai gavau Jūsų 

laišką ir jaučiuos labai kal
tas, kad ligi šiol neatsakiau. 
Štai atėjo ir Naujieji me
tai. Pirmiausia leiskite Jus 
ir visus kitus mūsų bičiulius 
nuoširdžiausiai pasveikinti 
mano ir mano šeimos vardu 
su Naujaisiais metais ir pir
miausia palinkėti daug svei
katos, geros nuotaikos, o pas
kui — kad į nežinią nugarmė
tų šaltasis karas, kad išnyktų 
pasaulyje naujojo karo 
šmėkla.

Naujus metus mes sutikome 
Rašytojų sąjungoje. Dalyva
vo mūsų senas bičiulis J. Pa
leckis, jau iš Jungt. Valstijų 
grįžęs E. Mieželaitis ir šiaip 
daug rašytojų, architektų, 
dailininkų kinematografinin
kų ir kitų sflčių darbuotojų. 
Buvo labai linksma, i

Prieš pat Naujus metus 
grįžo iš JAV ir didesnė lie
tuvių grupė, kimioje buvo 
rašytojai Alf. Bieliauskas ir 
M. Sluckis, bet dar su jais 
nebuvau susitikęs. Mieželai
tis iš savo kelionės pasako
jo daug įdomaus. Aš, be abe
jo, norėčiau atvykti į JAV, 
bet kiek ilgesniam laikui, nes 
man rodos, kad per dvi sa
vaites nei pažiūrėti tokį di
džiulį kraštą, kaip Amerika, 
neįmanoma, nei šiek tiek gi
liau pažinti jo gyvenimą, 
nei pagaliau susitikti su lie
tuviais.

Su dideliu malonumu per
skaičiau Jūsų knygą „Žvilgs
nis į praeitį" ir noriu apie 
ją parašyti „Tiesoje". Tikriau
siai artimu laiku rasite apie 

šią knygą recenziją. Preky
boj jos jau nebėra.

„Laisvę" gaunu ir labai už 
tai Jums dėkingas. Galvoju, 
kaip atsilyginti už Jūsų ge
rumą ir negaliu sugalvoti. •

Daug laimės linki Jums
Jūsų A. Venclova

Vilnių®, 1961.. I. 2

Rojui Mizarai 
Brangus Drauge,
Tikiuos nepyksite, kad 

tuojau neatsakiau į Jūsų 
malonų laišką, jeigu sužino
site, kad tik šiomis dieno
mis aš grįžau dš naujos kelio
nės. Šią vasarą man iš tik
rųjų teko daug keliauti: iš 
pradžių Buvau Islandijoj ir 
ten tris savaites su Haldoru 
Laksnesu važinėjau po visą 
šalį. Plačiau apie šią kelionę 
Jums nerašysiu, nes aš jau 
parašiau apie ją 120 pel. 
knygutę, kuri po kokių po
ros mėnesių išeis iš spaudos, 
ir Jūs ją galėsite paskaityti. 
Kelionė apskritai buvo nepa
prastai įdomi Ta proga bu
vau ir Danijoje — Kopenha
goje, Helsdngiore (Šekspyro 
Elsinore — atsimenat, šioje 
pilyje vyksta „Hamleto" 
veiksmas...), buvau svečiuo
se pas garsų danų rašytoją 
Hansą Serfigą. Apie visa tai 
rašau savo knygutėje.

Dabar grįžau iš kelionės po 
Italiją. Nors kai kuriuose 
Italijos miestuose man kadai"- 
įse teko būti su prof. B. 
Sruoga, bet dabar buvo pro
gos šį kraštą-muziejų pažiū
rėti iš esmės. Iš pradžių nu
skridome į Prahą, o iš ten 
į Amsterdamą Olandijoje. 
Apžiūrėję šį kanalų mies
tą, nuskridome per Vakarų 
Vokietiją ir Šveicariją į 
Milaną •(...) Milane aplan
kiau naują „Undta" spaustu
vę ir redakciją naujai pasta
tytame name. Milane ir Ro
mos apylinkėse teko susi
tikti su Italijos darbininkais 
(apie tai gal parašysiu mū
sų laikraščiams).

Geriausių linkėjimų Jums 
siunčia visa mano šeima, 
Su turistais, kurie šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje, man teko 
kartą susitikti tik Palangoje 
— mat, aš pats mažai buvau 
šią vasarą namie.

Jūsų A. Venclova 
Vilnius, 1961. X. 9

Vilnius, 1962. III. 28 
Brangus drauge Rojau, 
Jau seniai norėjau Jums 

parašyti, bet anksčiau norė
josi pasiųsti Jums nabją sa
vo knygą — „Siaurės sidab
ras". Jos išleidimas kiek už
truko, nes spaustuvė norėjo 
geriau išspausdinti spalvo
tas iliustracijas, o tam reikė
jo daugiau laiko. .Galų gale 
šią knygą šiandien Jums iš- 

. siunčiau. Kai perskaitysite, 
man bus įdomu išgirsti apie 
ją Jūsų nuomonę.

'Kadaise Jūs bene .Laisvė
je" užsiminėte apie tai, kad 
Lietuvoj galėtų būti išleis
ti A. Prūseikos raštai. Kurį 
laiką nieko tuo klausimu 
Jums nerašiau, nes norėjau jį 
išsiaiškinti su kompetentin
gais draugais. Šiomis dieno
jai® tuo reikalu kalbėjau su 
drg. Rv Šarmaičiu. Jis man 
pareiškė, kad tai uždavinys 
rimtas irxvykdytinas. Jis sa
kė, kad Prūse ikos raštus ruoš
ti spaudai institutas galėtų 
imtis po kokių dvejų metų. 
Man rodos, Jums reikėtų tu
rėti tai galvoje ir padėti in
stitutui išaiškinant velionio 
slapyvardžius ir padedant su
rinkti jo rankraščius ir kt., 
kas gali būti reikalinga re
daguojant Prūseikos raštus. 
O išleisti juos, be abejo, bū
tų labai svarbu mūsų tautos 
revoliucinio judėjimo isto
rijai. Čia dviejų nuomonių, 
atrodo, negali būti.

Vilniuje neseniai lankėsi 
Julijaus Fučiko žmona Gus
ta Fučikova Su šia tauria 
moterimi man teko susitikti 
anksčiau, bet dabar su ja 
pasimatyti negalėjau, nes tuo 
laiku sirgau (...).

Aš neseniai atidaviau į 
spaudą literatūrinių straips
nių ir atsiminimų apie ra
šytojus knygą „Epochos vė
jas" (bus apie 320 epaudos 
psl.)w Maskvoje rusų kalba 
šiais metais išeina mano ro
manas „Draugystė" (50 tūkst. 
egz. tiražu) Ir knyga apie Is
landiją. Po gripo, deja, jau
čiuos gana blogai ir tuo tar
pu beveik negaliu dirbti. 
Bent 10 dienų norisi pa
važiuoti kur nors į Druskinin
kus, Palangą, ar šiaip naujes
nę ramią vietą.

Iš spaudos, be abejo, ži
note, kad atšventėm I. Simo-

“LAISVĖ”

naitytės 65 metus, Alb. Žu
kausko 50 metų, palaidojom 
talentingiausią vaikų poe
tą Kostą Kubilinską. Rašyto
jų s-oje turėjome labai įdo
mų V. Mykolaičio-Putino li
teratūros vakarą, kuriame pa
aiškėjo, kad rašytojas labai 
daug dirbai ne tik prozos, bet 
ir poezijos srity ir yra pa
rašęs daug labai įdomių jau
nos dvasios kūrinių. Nese
niai' apie šį stambų mūsų 
rašytoją išėjo Lankučio mo
nografija.

Prašau geriausius mūsų 
šeimos linkėjimus perduoti 
draugui A. Bimbai ir kitiems 
geriems mūsų bičiuliams. Vis 
nenustoju vilties kokia nors 
proga pasimatyti su Jumis vi
sais Niujorke.

Jūsų A Venclova

Vilnius, 1966. I. 17
Brangus Rojau,
Štai jau baigiasi jubilieji

nis triukšmas, ir aš vėl ga
liu imtis savo darbo. Širdin
gai dėkoju Jums, Ievai ir Vi
siems bičiuliams, kurie su
rado tokių nuoširdžių ir šil
tų žodžių pasveikinti man. 
Vakar dar perskaičiau mielus 
Jūsų žodžius „Tiesoje0.

S. m. 15 dieną „Vagos" lei
dyklai jau atidaviau knygą, 
prie kurios pastaruosius me
tus dirbau. Išėjo jd stambo
ka. Tikiuos, galėsiu Jums 
ją pasiųsti apie gegužės mė
nesį. ' ■ '

Gyvename normaliai, ne
mažai dirbame. Rašytojų su
važiavimas praėjo turiningai 
ir įrodė, kad mūsų tarybinė 
literatūra iš tikrųjų žengė 
didelį. žingsnį pirmyn, kad 
ji vis plačiau plinta pasau
lyje. Tai ypač džiugina ma
no kartos literatus, kurie 
kadaise dirbome mažu 'bū
reliu, tik svajoti tegalėdami 
apie mūsų literatūros tokį 
žymų išaugimą. Deja, dauge
lio draugų nebėrą gyvų, bet 
į literatūrą ateina vis dau
giau jaunų talentingų jė
gų. • •

Jūsų A. Venclova

1966 m. .rugsėjo 29 d.
Brangūs draugai Ieva ir Ro

jau, . ..
širdingai dėkoju už Jū

sų mielus laiškus, kuriuos 
gavau, po atostogų grįžęs į 
Vilnių. Į juos iš karto neat
sakiau, nes namie radau krū
vas. laiškų ir visokių reikalų 
reikalėlių. Daug laiškų bu- 

. vo atėję iš skaitytojų ir lie
tė „Jaunystės atradimą". Pa
sirodo, ši knyga sukėlė di
desnį susidomėjimą, negu aš 

. maniau. Daug nepažįstamų 
žmonių, priėję gatvėje, irgi 
pasisako skaitę šią knygą ir 
radę joje sau ką nors įdo
maus. Visa tai man, kaip au
toriui, žinoma, malonu. Ma
lonus man buvo ir Jūsų at
siliepimas, nors, kaip rašėte, 
knygos dar ir nebaigėte skai
tyti. Bus įdomu sužinoti vė-. 
liau pilnesnį įspūdį. Knygą 
rašiau labai atvirai, nieko, 
kaip sakoma „nevyniodamas 
į vatą", nieko nei gražinda
mas, nei iškraipydamas. Man 
atrodo, kad atsiminimai tik 
tada vertingi, kai jie teisin
gi, ir to aš kiek sugebėdamas 
siekiau. Žinoma, tai nereiš
ki kad kiti žmonės tuos pa
čius įvykius matė lygiai 
taip ir lygiai taip pavaizduo
tų.

Šeštadienį universiteto sa
lėj Čiurlionio gt. minėjome 
gruzinų poeto Sota Rustave- 
lio 800 metų sukaktį. Minėji
mas buvo įdomus, jame daly
vavo ir gruzinų delegacija iš 
11 žmonių. AŠ minėjimą ati
dariau ir vedžiau. Kai kurie 
mūsų draugai išvažiavo į 
Gruziją. Aš irgi turėjau pa
kvietimą, ibet nuo kelionės 
sveikatos sumetimais atsisa
kiau.

Po „Jaunystės atradimo" 
dar kaip reikiant neįėjau į 
naują darbą. Vasarą parašiau 
keletą naujų novelių savo 
novelių knygai, kuri atei
nančiais metais išeis kaip 
mano raštų serijos III kny
ga (atrodo, iš- viso bus 10 
tomų).

Neseniai pas mus lankėsi 
įžymus dail. V. Vizgirda (da
bar Vilniuje veikia jo darbų 
paroda). Tai vienas iš tų, 
kurie Lietuvos nematė nuo 
karo pabaigos. Draugai ir 
pažįstami, kiek girdėjau, jį 
sutiko labai draugiškai Man 
nepasitaikė su juo susitikti, 
įdomu, kokie bus jo įspū
džiai iš Lietuvos.

(...) Štai rodos, nieko ne
parašiau, o laiškas išėjo il
gokas. Todėl šį kartą baig
siu.

i Visa mano šeima abiem 
Jum, o taip -pat ir kitiems ge
riems draugams siunčia ge
riausių linkėjimų.

Jūsų A. Venclova

1967 m. birželio 11 d.
Brangus Rojau,
Širdingai dėkui už laišką, 

įsivaizduoju, kaip sunku 
Jums rasti laiko laiškams 
rašyti, ir dėl to mano padė
ka itin didelė.

Vakar palaidojome savo 
brangų vyresnįjį draugą ir 
didelį rašytoją bei moksli
ninką V. Mykolaitį-Putiną. 
Kaip žinote, jis jau sirgo, ir 
gana sunkiai pastaruosius 
kelerius metus. Mirė, išva
žiavęs poilsio į Kačerginę 
prie Nemuno, kur turėjo sa
vo namuką. Mirė, sako, nuo 
širdies infarkto, nors, žino
ma, paskutiniu laiku visas 
organizmas .buvo nusilpęs vL 
siškai. Atsimenu, kai aš 
prieš kelerius metus gulėjau 
Kauno klinikose, jis, tada ten 
pat gydęsis, būdamas stipres
nis, dažnai užeidavo pas 
mane į palatą ir vis kalbėda
vo, kaip 70 metų — tai žmo
gaus amžiaus riba, kad jis 
savo jau atgyvenęs ir gyve
nąs tik iš inercijos. Aš, ži
noma, kiek sugebėdamas, jį 
ramindavau. Džiugu tai 
kad ligi mirties rašytojas iš
laikė savo talentą ir įkvėpi
mą ir daug dirbo: rašė atsi
minimus, maždaug baigė „Su
kilėlių" romano II tomą, ro
dos, toliau vertė A. Mickevi
čiaus „Poną Tadą", padarė 
visiems milžinišką įspūdį. 
Laidojome jį labai iškilmin
gai, dalyvaujant tūkstan
čiams žmonių — vyriausybei 
kultūros ir literatūros dar
buotojams, studentams, žmo
nėms, atvykusioms iš, įvai
rių respublikos miestų.

Šiandien Vilniuje pradėsi
me trečiąjį Poezijos pavasarį, 
kuris, truks visoje Lietuvoje 
savaitę laiko. Jame dalyvaus 
kelios dešimtys mūsų poetų. 
Be abejo, jame pirmiausia 
skambės mus ką tik pali
kusio didžiojo poeto V. My
kolaičio-Putino posmai Iš
eina iš spaudos trečioji al
manacho „Poezijos pavasaris" 
knyga. į mūsų šventę atva
žiavo svečių iš Armėnijos, 
Azerbaidžano, Baltarusijos, 
iMaskvos, Latyijos ir kitų vie
tų.

Su J. Mikuckiu kalbėjau. 
Jis gerokai pavažinėjo po 
Lietuvą ir sakosi turįs gerų 
įspūdžių. Leidyklai, jis įtei
kė savo pbezijos rinkinį, su 
kuriuo dabar leidykla susipa
žįsta^ Žinoma, tik po to bus 
galima spręsti jo išleidimo 
klausimą.

Šiaipjau gyvename mes 
ir kiti Jūsų draugai normaliai. 
Visi daug dirba. Jau gavau 
^Enciklopedijos" II tomo 
(K—P raidės) korektūras. 
Greitai išeina naujas padi
dintas leidimas labai įdomios 
knygos • „Tarybų Lietuvos 
rašytojai". Spaudoje jau ir 
didžiulė dviejų tomų „Lietu
vių poezijos antologija", ku
riai aš parašiau įvadą. Ji 
duoda visus žymesnius 
mūsų poetus' nuo Mažvydo 
ligi šių dienų. Spaudoje yra 
dideli MA Lietuvių kalbos ir 
literatūros instituto paruošti 
darbai „Spalio revoliucija ir 
lietuvių literatūra", o taip 
pat „Tarybiniai lietuvių ra
šytojai Tėvynės kare". Ką tik 
išėjo iš spaudos K. Vairo- 
Račkausko knyga apie V. 
Dembskį („Kunigas maišti
ninkas"). K. Vairas greitai 
švęs savo 85 metų sukaktį. 
Išėjo J. Baltušio įspūdžiai iš 
JAV — „Tėvų ir brolių ta
kais", turinti didelį pasise
kimą. Taip pat knygynuose 
matyti ,Lietuvių tautosakos" 
penkiatomio ką tik išėjęs 
IV tomas. Kaip matote, mū
sų kultūra kyla ir vystosi 
puikiais tempais, kurie ne
gali nedžiuginti padoresnių, 
savo šalį, savo kalbą ir kul
tūrą branginančių ir mylin
čių žmonių.

Jeigu norėsite man parašy
ti vasarą — rašykite į Pa
langą, Aksionaičio gt. 17.

Mano šeima nuoširdžiau
siai sveikina Jus ir visus ki
tus bičiulius ir linki visiems 
sveikatos, darbingumo, lai
mės.

Jūsų A. Venclova

P. S. Jeigu skaitysite „Per
galės" Nr. 5, rasite mano ap
sakymą „Svečias iš Vilniaus". 
Įdomi man būtų Jūsų nuomo
nė apie šį apsakymą.

A. V.

IS “TIESOS”
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Biržų rajono Karolio Požėlos kolūkyje laikoma 700 veislinių Lietuvos 
juodagalvių avių. Prižiūri visą avių bandą vienas žmogus - Imantas 
Šakėnas.
G. Svitojaus nuotraukoje: Avys varomos į tvartą.

Kuomet trūksta atsakomybės
Tarybų Lietuvos istorikų yra 

išsamiai aprašytas spaudos draudi
mo Lietuvoje laikmetis - 1865-1904 
metai. Autentiškų istorikų šaltinių 
pilnumu, išvadų gilumu išsiskiria 
Vytauto Merkio, Antano Tylos, kai 
kurių kitų monografijos. Autorite
tingų mokslininkų veikalais naudo
jasi ir išeivijos istorikai. Tai sup
rantama: spaudos draudimo laikme
tis paliko buvusios carinės Rusijos 
archyvuose nepaprastai daug me
džiagos: tai ir valstiečių prašymai 
carui, knygnešių bylos, įvairių pa- 

, reigūnų raštai bei išsamūs memo
rialai, pagaliau — to meto lietuviš
koji periodika, leista Rytprūsiuo
se .. . Visko ir nesuminėsi, kas dėl 
suprantamų aplinkybių pasiekia 
mūsų išeiviją tiktai per Tarybų Lie
tuvos istorikų knygas, o ne kitaip. 
Kito kelio nebuvo ir išeivijos istori
kui bei publicistui Vincui Trumpai, 
kaip pavartyti Tylos bei Merkio 
knygas šiuo klausimu, rengiant 
“Metmenims” proginį straipsnį — 
1985 m. sukako 120 metų nuo 
spaudos uždraudimo, o prieš me
tus — 80 metų nuo draudimo 
panaikinimo.

Paskutiniame “Metmenų” žurna
lo numeryje jis išdėsto laikotarpio 
faktus, kurie, anot autoriaus, byloję 
iš pradžių apie caro siekimą suru
sinti, nutautinti lietuvius, o paskui, 
kažkur apie praėjusio šimtmečio 
paskutiniojo dešimtmečio vidurį tas 
siekimas staiga praeina ir caras 
nusprendžia “susitaikyti su lietu
viais”... Net bostoniškės “Lietuvių 
enciklopedijos” apibūdintas kaip 
“ultra-reakcionierius” to meto vi
daus reikalų ministras V. Plėvė, 
Vinco Trumpos dėka tampa... libe
ralu/ Specialiai niekada netyrinėjęs 
šių klausimų žmogus dabar apkaišo 
Lietuvos istorikų citatomis savo su
galvotą versiją ir visiškai nutyli 
istorines aplinkybes: kartu su kapi
talizmu sparčiai plintantį darbinin
kų judėjimą bei marksistinę litera
tūrą rusų kalba, kurios Lietuvoje 
net nereikėjo versti į lietuvių kalbą. 
Pagaliau, Rusijos imperija buvo 
savo pirmosios buržuazinės 
1905-1907 metų revoliucijos išvaka
rėse, caro sostas braškėjo po gėdin
go karinio pralaimėjimo Japonijai ir 
dalinės vidaus gyvenimo reformos, 
taigi, ir spaudos draudimo panaiki
nimas Lietuvoje - istorinis būtinu
mas, bandymas gelbėti supuvusį re
žimą, o ne kažkokių liberalų geras 
darbas. V. Trumpa atkakliai perša 
skaitytojams mintį apie liberalėjan- 
tį carinės Rjusijos politinį klimatą 
tuo metu, bet nepasako, kodėl gi 
Lietuvos dvarininkai ir ypač kuni
gai taip ryžtingai gynė patvaldystę 
savo pamoksluose, kodėl tuose pa
čiuose pamoksluose keikė lietuvišką 
spaudą, tame tarpe ir “Varpą”... 
Nejaugi carinis režimas buvo atsi
bodęs tokiems, kaip ministras Plėvė 
ir net pačiam monarchui, o liko ge
ras tiktai dvarininkams ir kuni
gams? Kodėl gi, sekant V. Trumpos 
logika, neliberalėjo pastarieji? Ma
tyt todėl, kad V. Trumpa apie pas
taruosius rašto draudimo byloje 
paprasčiausiai nutyli...

Norėtume' priminti kai kuriuos 
iškalbingus faktus. Istorikų nuomo
ne, spaudos draudimo laikotarpis 
galėjo sutrumpėti, jeigu ne dvasi
ninkijos veikla, formuojant priešiš
ką lietuviškai spaudai opiniją. Auš
rininkas K. Sakalauskas dar 1884 
metais rašė, kad retas kunigas “ve
lija gero mūsų dvasiškajam atgimi
mui”. “Aušroje’’ buvo pranešama, 
kad, pavyzdžiui, Pajevonio klebo
nas uždraudė savo parapijiečiams 
pirkti visas knygas, atgabentas per 
sieną (“Iš Panemunės”). Tokios po
zicijos laikėsi daugelis dvasininkų 
per visą spaudos draudimo laiką.

Gydytojas M. Kuprevičius rašė, 
kad pats girdėjęs, kaip Grinkiškio 
senis klebonas per pamokslą įnirtin
gai niekino f 
Pasvalio klebonas
(Banys) per pamokslą ragiąo žmo
nes neskaityti lietuviškų lafkraščių 
“tų prakeiktų pekliškų galybių”. 
Alsėdžių klebonas iš sakyklos tvir
tino, kad lietuviškus laikraščius ir 
knygas gausiną bedieviai. Krakių 
dekanato kunigai J. Vitkus ir B. 
Vismantas smerkė “Varpo”, “Ūki
ninko”, “Naujienų", ir kitų leidinių 
skaitytojus. J. Vitkus per pamokslą 
Krakėse kalbėjo: “Prakeiktos kny
gos ir tie laikraščiai, ir tie, kurie jas 
skaito, ir tie namai, kuriuose jas lai
ko”. Vismantas ragino tėvus, pama
čiusius pas vaikus lietuviškas kny
gas, juos bausti, o spaudinius mesti 
į ugnį. Liberaliuose periodiniuose 
leidiniuose tiesiog mirgėte mirgėjo 
pranešimų apie tokio turinio pa
mokslus Suvalkijoje. Garsėjo Šuns
kų klebonas Jakštys, Pilviškių ku
nigai - Baltrušaitis, Katilius, Gi- 
vinskas. Ką tokie dvasininkai darė 
su nepageidautinais lietuviškais lei
diniais, atsakymą duoda anuometi
nės spaudos pranešimai. Žagarės 
kunigas V. Marcinkus, gavęs iš pa
žįstamo pasižiūrėti vieną “Aušros” 
numerį, jį vietoje suplėšė... Šian
dien atrodo neįtikėtina, tačiau tai — 
faktai! Argi nėjo ši neapykanta lie
tuviškam spausdintam žodžiui, vis
kam, kas lietuviška, išvien su carine 
tautinių mažumų engimo politika? 
Apie kokius carinių departamentų 
liberalus galima kalbėti, jei kitati
kių reikalų departamento direkto
rius A. Mosolovas taip apibendrino 
1895-1896 metais rašytus prašymus 
carui: “panaikinti pasaulietinės 
spaudos draudimą neverta, nes nė
ra reikalo skatinti savarankiškos 
lietuvių literatūros raidos...” Nevy
kusiai Vinco Trumpos liaupsinamas 
vidaus reikalų ministras V. Plėvė 
siūlė: valdiniams leidiniams Lietu
voje palikti kirilicą, arba, kaip nu
rodo V. Trumpa, - “graždanką”, 
leisti krašte spausdinti lotynišku 
šriftu tik religines knygas.’. Tai 
viskas. Panašūs buvo ir kitų valdi
nių “liberalų” siūlymai. Jeigu kalbė
ti apie kokią nors Rusijos visuome
nės ^paramą lietuviškoje spaudos 
draudimb panaikinimo byloje, tai 
čia reikėtų paminėti Rusijos impe
ratoriškąją Mokslų Akademiją, 
mokslininkus Volterį, Fortunatovą 
ir kitus šviesuolius, atvirai ir gar
siai pasisakiusius už lietuviškos 
spaudos draudimo panaikinimą per 
visą šį laikotarpį. Būtent Mokslų 
Akademijos rekomendacijos rimtai 
paveikė Ministrų kabinetą 1904 me
tų pradžioje, kai buvo priimtas ga
lutinis nutarimas - siūlyti carui atsi
sakyti gėdingojo 1865 metų įsako... 
Daug ką nutylėjo V. Trumpa, rašy
damas apie spaudos draudimą Lie
tuvoje savo straipsnyje “Metme
nims”. Beje, tai ne pirmas kartas, 
kai išeivijos istorikai bando perra
šyti Lietuvos istoriją, įsprausti į 
šiandieninius savo propagandinius 
rėmus... V. Liauška

lietuvių kalbą ir knygas, 
Jebonas J. Banevičius

Taikos akcija 
Michigano valstijoje

Detroit. — Vasario 18 d. Ann 
Arbor mieste, Mich., įvyks demon
stracija, remianti Tarybų Sąjungos 
iškeltąjį planą eliminuoti branduoli
nius ginklus apie 200 metus. 
Demonstraciją organizuoja Bran
duolinio nusiginklavimo koalicija, 
vadovaujama Michigan© universite
to teisės studento Jeff Bragg. 
Demonstracijos dalyviai susirinks 
prie Federalinės įstaigos pastato.

i l
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KANADOS ŽINIOS
MONTREAL, QUEBEC ~ C

Atvyko — Išvyko
Pas T. A. Mikulius lankėsi svečių 

iš Sudbury, Ont., taip pat Jonas 
Baltrušaitis iš Kauno.

M. Cekaitienę aplankė sūnus su 
žmona iš JAV.

B. Mantavičius aplankė mamytę 
ir kitus gimines iš Albertos provin
cijos. Tai labai malonus ir dangiškas 
vaikinas.

H. Suplevičius su žmona ir dukre
le išvyko į Filipinų salas aplankyti 
žmonos ir tėvelių.

V. Vekterienė ir B. Alenskas 
išvyko į Vancouver! aplankyti savo 
dukrelių ir praleisti žiemos šventes.

Visiems linkiu laimingos viešna
gės.

Sukaktuvės
F. E. Čičinskai paminėjo 25 m. 

vedybinio gyvenimo sukaktį. Ją 
gražioje salėje surengė jų vaikai. 
Dalyvavo artimi gimnės ir draugai, 
visi sukaktivinkams linkėjo dar 
daug ilgų metų sulaukti. Sveikinu.

Susituokė
J. K. Kriščiokaičių sūnus Algis 

susituokė su svetimtaute mergaite. 
Vestuvės buvo labai kuklios. Vaišės 
buvo restorane. Jaunieji gavo daug 
linkėjimų ir dovanėlių.

Linkiu daug laimės gyvenime.
Serga

A. Mikulienė pergyveno lengvą 
operaciją R. Viktoria ligoninėj.

O. Mikaliūnienė perkentėjo 
antros kojos operaciją M. General 
ligoninėj. Labai skaudžiai perkentė 
netekusi abiejų kojų.

B. Kvietinskas pergyveno jau 
trečią operaciją M. General ligoni
nėj.

S. Cičinskienė, staigiai susirgusi, 
buvo nuvežta į St. Caprini ligoninę. 
Širdingai linkiu visiems greit su
veikti.

Liūdnos žinios
P. Taruškienės, artima giminai

tė, mirė JAV.
J. Oscilos brolis mirė Ontario.
M. Matusevičienė gavo liūdną ži

nią iš Mexico, kad ten mirė jos vie
nintelis brolis. Jis su dukrele Vikto
ria lankėsi Kanadoj prieš 7 metus.

Visiems gili užuojauta.
Mirė

Lapkričio 26 d. mirė Janet Crom
bie (Kielaitė), sulaukusi 60 m. am
žiaus. Nuliūdime paliko vyrą John,1 
vieną sūnų ir vieną anūkėlį, taip pat 
sergančią mamytę, brolį ir sesutę, 
su šeimomis.

Gaila jaunos draugės, su kuria 
sykiu- priklausėme prie “Jaunimo 
Choro”. / £

Po sunkios ligos lapkričiu -28 d. 
staigiai mirė Petrė Sakaitienė. Pali
ko nuliūdusį vyrą, taip pat 7 vaikus 
ir 8 anūkėlius.

Po sunkios ligos gruodžio 3 d.'mi
rė Petras Zabarauskas, sulaukęs 82 
m. Paliko nuliūdime žmoną, dvi 
dukreles, sūnų ir‘anūkėlį. Taip pat 
liko daug draugų. Buvo labai drau
giškas tautietis.

Gruodžio 5 d. mirė Jurgis Kriau- 
čeliūnas. Nuliūdime paliko žmoną ir 
artimuosius.

Gruodžio 22 d. staiga mirė Vincas 
Krupauskas, sulaukęs 88 m. Velio
nis visuomet buvo laikraščių skaity
tojas. Buvo pažangių pažiūrų žmo
gus, priklausė prie Sūnų ir Dukterų 
draugijos. Paliko Tarybų Lietuvoje 
du brolius.

Šermenimis rūpinosi J. Urbana
vičius. Laidotuvėse dalyvavę pavai
šinti restorane.

Vincas atvyko į Kanadą 1928 m. 
iš Šaltabarių km., Ukmergės ra
jono. J-na

Gražus Druskininkų kurortas rudenį. Gaiviai kvėpia pušynai, dunsko 
Raigardo slėnis, spindi Nemuno vandenys. Na ir šiuolaikiniai poilsio namai, 
gydyklos, pansionatai.

Kasmet Druskininkai priima apie šimtą tūkstančių darbo žmonių iš įvairių 
šalies kampelių. Čia veikia didžiausias šalyje purvo gydyklų kompleksas, 
kuris per metus gali teikti pusantro milijono procedūrų. Poilsiautojus vilioja 
gydomosios fizkultūros parkas su kaskadomis, rusiška ir suomiška pirtimi, 
sporto aikštelėmis. Kurorto apylinkėse nutiestos dviratininkų trasos.

Vėlyvas ruduo Druskininkuose yra savotiškas žemdirbių sezonas. Po 
vasaros darbymečio čia suvažiuoja mechanizatoriai, laukų ir fermų 
darbuotojai. Tarpkolūkinė “Eglės” sanatorija vienu metu priima tūkstantį 
poilsiautojų. Šiemet “Eglė” gavo naują didelę valgyklą. ;

Nuotraukoje: Vienoje valgyklos salėje.

Nemuno pakrantė. V. Gulevičiaus nuotraukos

DETROIT, MICHIGAN
MIRE KLUBIECIAI

Paulauskas
Sausio 12 d. nuo širdies smūgio 

mirė Alice Paulauskas, 77 metu 
amžiaus. Buvo pašarvota Vai Bauža 
laidotuvių namuose, 1930 - 25th 
Street, Detroite, palaidota sausio 
15 d. Holy Sepulchre kapinėse su 
Šv. Antano bažnytinėmis apeigo
mis. Laidotuves gražiai tvarkė lai
dotuvių direktorė Yolanda Bauža 
Zaparackas.

Velionė dideliame nuliūdime pali
ko dukrą Loretta Vainauskas ir jos 
vyrą Roman, tris anūkus Adam, 
Mark ir Inez, visi gyvena Laveen, 
Arizona; sesutę Mary Mahnick, 
gyv. Michigane; broli Česlovą Kau- 
šinį gyv. Tar. Lietuvoj ir kitus gimi
nes bei draugus. Velionė buvo Jim 
Ir Helen Umarų giminaitė, ji daug 
metų priklausė prie Detroito 
Lietuvių Klubo.

Bagdon
North Detroit General ligoninėje 

sausio 15 d. mirė Ann Bagdon, 85 
metų amžiaus. Nuo kovo mėn. 1985 
metų ji buvo St. Joseph Nursing 
Home, Hamtramcke sirgdama 
alzheimers liga, bet apilso širdis, ir 
ligoninėje mirė. Buvo pašarvota Sa- 
jewski laidotuvių namuose, palaido
ta sausio 20 d. Parkview Memorial 
kapinėse prie savo mirusio vyro 
William, kuris mirė 1965 m. Buvo 
pašarvota Vai Bauža laidotuvių na
uduose, 1930 - 25th Street, Detroite. 
Dideliame nuliūdime paliko dukrą 
Elsie Salafia; sūnų Robert Bagdon; 
septynis anūkus; keturis brolius- 
John, Mike, Peter, Frank; tris se- 
sutes-Frances, Mary ir Nellie. Ve
lionė buvo iš 11 vaikų seniausia. Ve
lionė per eilę metų buvo Detroito 
Lietuvių Klubo užrašų sekretorė iki 
mirties priklausė prie klubo. Ji 
taipgi skaitė laikraščius “Vilnį” ir 
“Laisvę” kol susirgo.

Stankus
Sausio 17 d. St. Clare Convales

cent namuose mirė Bernice Stan
kus, 78 metų amžiaus. Ją rado lovo

je mirusią. Buvo pašarvota Vai Bau
ža laidotuvių namuose, 1930 - 25th 
Street, Detroite. Palaidota sausio 
20 d. Mt. Olivet kapinėse su Šv. 
Antano bažnytinėmis apeigomis. 
Jos sūnus žuvo Antrame Pasauli
niame Kare, bet jo kūno niekad ne
surado. Laidotuves gražiai tvarkė 
laidotuvių direktorė Yolanda Bau- 
ža-Zaparackas. Nuliūdime paliko 
Josephine Jonulaite, jos apekūną, ir

* artimą draugę Eleną Mitkus bei ki
tus draugus. Velionė per daug metų 
priklausė prie Detroito Lietuvių 
Klubo.

Matthews
Nuo širdies priepuolio, Garden 

City ligoninėje, sausio 19 d. mirė
• Raymond Matthews (Matiečius) 75 
m. amžiaus. Buvo pašarvotas 
Charles R. Step (Stepanausko) lai
dotuvių namuose, 18425 Beech- 
Daly. Palaidotas sausio 24 d. St. 
Hedwig kapinėse sienoje prie savo 
mirusios žmonos Margaret, kuri 
mirė 1980 metais. Laidotuvių 
namuose ir kapinėse atsisveikinimo 
prakalbą pasakė Servit Gugas. Jo 
kalba buvo nepaprastai įspūdinga.

Po laidotuvių, dalyviai buvo pak
viesti pietums į Sweden House val
gyklą.

Velionis dideliame nuliūdime pa
liko vieną dukrą Jenny lee Matt
hews ir keletą kitų tolimų giminių. 
Velionis priklausė prie Detroito 
Lietuvių Klubo; jis ir jo žmona Mar
garet buvo pažangūs lietuviai; per 
tūlą laiką skaitė laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį”.

Velionio žmonos tėvai buvo gerai 
žinomi pažangiečiai Mike Bagužins- 
kas ir žmona, Pittston, Pennsylva
nia. Velionis gimė Kėdainiuose, 
Lietuvoj. Būdamas 17 metų 
amžiaus atvyko į Kanadą laimės 
ieškot.

Per sąvaitę laiko, Klubas neteko 
keturių gerų narių.

Stefanija

MONTREAL, QUE., CANADA

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Montreal© Lietuvių Moterų Klubo narėms už 

nepaprastai malonią staigmeną surengtą mane pagerbiant už 25-e- 
rių metų veiklą, tose pačiose pareigose valdyboje. Ypatingai labai 
esu dėkinga klubo valdybos narėms—V. Vaitekūnienei, V. Vens- 
kaitienei ir A. Skrupskienei, kurių dėka šis puikus pobūvis įvyko.

Nuoširdus ačiū visoms klubo narėms, kurios atsilankė ir prisidė
jo prie taip gražios ir vertingos dovanos. Prisiminimai man ilgai 
pasiliks atmintyje.

Jus mylinti ir dėkinga
O. Veršinskienė

TORONTIECIŲ kronika

Žiemos pagalba

Iš Klubo Susirinkimo

Sausio 5 d. įvyko Toronto Lietu
vių Sūnų ir Dukterų Klubo, Ine. 
metinis susirinkimas. Kadangi buvo 
metinis ir sekmadienį, tai susirinki
mas buvo gan skaitlingas ir, reikia 
pasakyti, gana gyvas. Mat, buvo 
atėję narių, kurie klubo veikloje ne
dalyvauja ir mažai žino, kas yra vei
kiama. Šiuo sykiu daugiausia disku
sijų sukėlė salės pardavimo reika
las. Nors šis klausimas susirinki
muose jau nekartą buvo apkalba
mas, bet pasirodė, kad yra narių, 
kurie tik girdėjo, jog svetainė par
duodama, bet tikrų faktų neturėjo.

Reikalą išdiskutavus, klausimai 
užsibaigė. Dar reikia pažymėti, kad 
Tuffy Zidner (Židžiūnas), viceprezi- 
dent of the Ontario Real Estate 
Board, pasižadėjo klubui padėti su- 
siorentuoti pardavimo reikalais.

Užbaigus šį klausimą buvo renka
mi klubo pareigūnai. Pirmiausia 
pravestos nominacijos, o paskui 
atsiklausta, ar perstatytieji sutinka 
kandidatuoti. Mažai atsirado naujų 
kandidatų. Ir visi vienbalsiai buvo 
perinkti. Rinkimų rezultatai tokie:

Pirmininkas J. Yla (nominavo J. 
Morkis), Vicepirmininkas J. Mor
kūnas (nominavo J. Morkis), Sekre
torius J. Morkis (nominavo S. Pa- 
beralis), Finansų sekretorius - iždi
ninkas A. Guobienė (nominavo Tuf
fy Zidner), Manedžeris J. Morkis 
(nominavo Tuffy Zidner).

Tarybos direktoriais išrinkti J. 
MingUas (nominavo Rene Žukaus
kas), P. Daugėla (nominavo J. Mil
ler), Tuffy Zidner (nominavo Rene 
Žukauskas).

Kontrolieriais išrinkti Agness 
Kevėža (nominavo Ada Morkis), 
Rene Žukauskas (nominavo Phyliss 
Dagys), Alfie Regės (nominavo J. 
Mileris).

Korespondentu išrinkta A. Ylie- 

nė (nominavo J. Morkis).
Bingo vedėja A. Guobienė (nomi

navo J. Morkis). (Kadangi ji persi
kelia gyventi toliau nuo Toronto, 
tai, T. Zidneriui pasiūlius, buvo 
priimtas nutarimas atmokėti jos ke
lionės išlaidas, kada ji turės atvykti 
į Torontą.

Visi kandidatai į klubo pareigū
nus neturėjo opozicinių kandidatų, 
tai jie išrinkti vienbalsiai.

Liūdnos žinios

Paskutiniu metu mirė V. Marcin
kevičius. Gautas vaikų laiškas, pa
dėka už užuojautą. Taipgi gauta 
laiškų iš P. Daugėlos, Riškienės, V. 
Masienės šeimų.

♦ ♦ ♦

Rašant šiuos žodžius gauta žinia, 
kad susirgo B. Lukas paguldytas li
goninėje.

Širdinga užuojauta šeimoms ir gi
minėms.

A. Ylienė

TORONTO, ONT., CANADA 
a 

MIRUS

Valerijai Masienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sūnui, dukterims ir visiems 

artimiesiems ir giminėms Kanadoje, Amerikoje ir Tarybų Lietu
voje.

Liūdime ir mes, netekę nuoširdžios draugės.
Lithuanian Senior Citizens Club 

St. Petersburg, Fla.
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Pastaba
•I

“Laisvės” gurodžio 27 d. numeryje užuojautoje Valerijai Masie
nei, buvo praleistos dvi pavardės, K. A. Rogers ir S. E. Paberalis. 
Atsiprašome. •

B. Yanauskienė

ST. PETERSBURG, FLORIDA
dav. Ilgiausių Metų ir “Valio, Va
lio”, po to septynias liaudies daine
les ir dar priedėjo “Viščiukai”...

Gruodžio 28 d. įvyko Dainos My
lėtojų Choro Koncertas.

Reikia pažymėti, kad tą šeštadie
nį buvo nepaprastai šilta graži die
ną, dėl to buvo daug vietinių ir daug 
svečiu turistų.

Iš viso publikos buvo virš 200.
Kaip visuomet, pietūs buvo 12 

vai. Po jų Aldona Aleknienė, kuri 
kaip visuomet, svečius pasitiko, 
pasižymėjo jų vardus ir pavardes ir 
vėliau supažindino su publika

Po to Aldona iškvietė choro pir
mininką Stasį Kuzmicką. Jis prane
šė, kad H. Šarkūnienėš giminaičiai 
Audronė ir Vitas Mašauskai iš Lie
tuvos visiems klubiečiams prisiuntė 
linkėjimus. Reikia pažymėti, kad 
prieš keletą metų Mašauskai lankė
si mūsų klube, ir čia jie isigijo daug 
naujų pažinčių.

S. Kuzmickas sakė, kad Adolfas 
Shultz chorui įteikė 20 dol. paramos 
ir prašė, kad Kuzmickas padainuotų 
jo mėgiamą dainą “Neskųsk, drau
guži tu Barzdos...” S. Kuzmickas 
pakvietė choro mokytoją H. Januly
tę. Jis padainavo tą dainą ir dar pri
dėjo “Danny Boy”.

Choro mokytoja iškvietė Amiliją 
Dūdienę ir S. Kuzmicką. Jie labai 
gražiai duetu padainavo dvi liaudies 
daineles.

Publika nuoširdžiai jiems paplojo. 
Po to choro mokytoja iškvietė cho
ristus ir pranešė, kad Matt Saric 
chorui įteikė 20 dol. ir prašė, kad 
choras padainuotų Happy Birthday 
jo žmonai, kuri šiandien mini savo 
75 metų gimtadienį.

Choras padainavo Happy Birth-

Choras dainavo o keturios poros šo
ko viščiukų šokį. Už tai choristai su
silaukė daug publikos aplosdismen- 
tų. S. Kuzmickas padėkojo mokyto
jai H. Janulytei ir choristams, taip 
pat šeimininkėms ir publikai už at
silankymą.

Kadancri buvo daug čekoslovakų, 
tai buvo ir in muzikantai. Publika 
turėjo gerą progą pasišokti iki pa
vakario.

Savo vyro Viktoro atminimui, jo 
mirties metinėms, Millie Repečkie-. 
nė chorui įteikė paramos $20, Mary 
Tracy aukojo - $20, Vincas ir Aldo
na Grigaičiai - $20, Jerrv ir Tillie 
Hanacek - $10, Paulina - $10, Aline 
Sandrin - $5, Kay Wallace - $10

Lankėsi svečiai
Kazys Lungis iš Kauno, Walter 

Gresh iš Hollywood, California, Ane 
Vilinski iš Naugatuck, Conn., Vin
cas ir Aldona Grigaičiai iš Wil
kes-Barre, Pa.

* * *
Lietuvių Piliečių klube įvyko 

narių metinis Susirinkimas. Jį 
pravedė prezidentas Stasys Kuz
mickas. Pirmiausia iškvietė Praną 
Mockapetrį. Jis pranešė, kiek 
Klubas turėjo įeigų ir išlaidų.

Protokolų sekr. Aldona Aleknie
nė davė mėnesinį raportą. Po to 
pateikė platų metinį raportą. 
Pažymėjo visus įdomesnius bei 
svarbesnius Klubo renginius ir 
pranešė, kad praėjusiais metais 
turėjome 350 svečių. Vėliau Aldona 
į Klubą pristatė du naujus narius — 
Joną ir Onutę Jokubkus iš 
Chicagos. Jie buvo vienbalsiai 
priimti.

Prez. S. Kuzmickas dėkojo 
nariams pagelbstintiems darbais.

Finansų sekr. Mary Brennan 
davė platų metinį raportą. Reikia 
pažymėti kad Mary labai tvarkingai 
veda Klubo biznio reikalus.

Iždininkės Milė Repečkienės 
atsiklausė, ar sutinkanti su Mary’s 
raportais. Jinai atsakė: “sutinku”. 
Visi raportai buvo priimti.

Mary Brennan buvo įteikta $200, 
ji to užmokesčio neprisiėmė. Ji 
Klubui tuos $200 sugrąžino. Klubas 
širdingai dėkojo.

Choro mokytoja H. Janulytė ir 
Violet Kuzmickienė dėkojo už 
švenčių dovanėles.

Klubo knygas patikrinti sutiko

“Ukmergės apskrities žiemos pa
galba Panoterių valsčiaus ribose 
tinkamai pravesta... Viso surinkta 
50 centnerių grūdų ir 170 litų”.

“Ūkininko patarėjas”, 1936 m.]

Senesnieji Panoterių miestelio’ 
gyventojai prisimena tą sunkią žie
mą. Iš pirkios į pirkią vaikščiojo 
vargšai, prašydami išmaldos, kuri 
ir patiems valstiečiams buvo reika
linga. Surinktos pustrečios tonos 
grūdų (centneris tada buvo 50 kg.) 
ir 170 litų nepakako net sergan
tiems ir paliegusiems.

Daug neturtingų šeimų buvo Pi
liakalnio, Tarakėlių, Mankūnų, Gu
donių, Bareišių ir kituose valsčiaus 
kaimuose. Negalėjo išsilaikyti i^š 
Bukonių, Samotiškių bei kitų dvarų 
gavę žemės naujakuriai ir Lietuvos 
kariuomenės savanoriai...

Apie buvusią “žiemos pagalbą” 
kalbamės kolūkio eigulio Henriko 
Kiškio šeimoje.

- Devynis vaikus auginame, o ant 
mūsų stalo nieko netrūksta, - sako 
namų šeimininkas.

- Du vyrenieji jau baigė mokytis, 
kiti lanko Panoterių vidurinę mo
kyklą, o patys mažiausi - darželį.

Helen Janulytė ir Lee Orent.
Po susirinkimo buvo pietūs. 

Aldona Aleknienė svečius pasveiki
no ir juos supažindino su publiką. 
Aldona iškvietė chor. pirm. Stasį 
Kuzmicką meninei programai toliau 
vadovauti. Jis iškvietė choro 
mokytoją ir choristus. Helen 
pranešė, kad Milie' Repečkienė 
prašė jos mirusio savo vyro Viktoro 
atminimui padainuoti jo mėgiamą 
dainelę. Choras padainavo “Graži 
Tėvyne mano”.

Chloras padainavo šešias liaudies 
daineles. Už gražų padainavimą 
svečiai nuoširdžiai paplojo.

Pabaigoje S. Kuzmickas dėkojo 
choro mokytojai, choristams, už 
dainas ir šeimininkėms už pietus. 
Jos šį šeštadienį prie mėsos dar 
iškepė labai skanaus kugelio, o 
kugelį mėgsta visi tautiečiai. Po 
meninės programos buto šokiai.

Prieš susirinkimą Jonas Mileris 
savo kalboje pažymėjo, kad 
Literatūros Draugijos organizacija 
mums labai reikalinga, nes tai yra 
apšvietos organizacija, be to, mūsų 
kolonija yra viena veikliausių.

Vera Budrionienė 
t

Visi sotūs, aprengti, - pritaria vyrui 
žmona Janina.

Neatpažįstamai pasikeitė šio 
atkampiausioAJkmergės apskrityje 
krašto žmonių gyvenimas. Ilgiau 
nesilankius, neišsyk pasakysi, kad 
tai buvę Panoteriai. Beliko bažny
čia, buvusio valsčiaus, pradinės mo
kyklos, kurioje mokėsi apie trisde
šimt artimiausių kaimynų vaikų, ir 
kiti keli mediniai pastatai.

Išaugo, išgražėjo Panoteriai- 
' atsirado naujos asfaltuotos gatvės, 
kultūriniai, buitiniai ir administra
ciniai pastatai.

Žemdirbių patogumui pastatytas 
vaikų darželis, vidurinė mokykla, 
kurią jau baigė daugiau kaip 400 
moksleivių, kultūros namai, biblio
teka, parduotuvė, valgykla, ambu
latorija. Per porą praėjusių metų 

.-kolūkio centre išaugo daugiau kaip 
trisdešimt gyvenamųjų namų su 
daugeliu miestiškų patogumų. Ko
lūkis statyboms tik pernai išleido 
daugiau kaip pusę milijono rublių.

Žemdirbiai šiandien turi už ką nu
sipirkti brangesnį daiktą. Štai 
buvusi bežemė Marijona Gritėnienė 
pernai iš kolūkio gavo beveik 4500 
rublių. Jono Vilčinsko šeimos, kur 
auga aštuoni vaikai, metinis uždar
bis - beveik dešimt tūkstančių rub
lių. Nemažas papildomas pajamas 
valstietis gauna parduodamas savo 
atliekamą produkciją - pieną, mėsą. 
Net keistai nuskamba šiandien žo-‘ 
džiai “žiemos pagalba”, kurią 
kartais prisimena tik senieji. Sude
gus pastatams, kritus gyvuliui ar 
ištikus kitai kokiai nelaimei, dabar 
žemdirbiui paramą teikia kolūkis, 
draudimo organizacijos.

Tiesa, netoli Panoterių esančiame 
Piliakalnio kaime, dramaturgo ir 
poeto Petro Vaičiūno name - muzie
juje dar galima pamatyti, kaip jų 
krašto žmonės gyveno ir dirbo se
niau. Čia surinkti seni žemdirbių 
padargai, rakandai, kurių jau dau
gelis šiandien jau tapo retenybe.

Stanislovas Pleskus

Roma. — Italijos premjeras 
Bettino Craxi spaudos konferencijo
je pareiškė, jog Libijos vadovas pik. 
Khadafy žadąs kreiptis į palestinie
čius, kad jie nutrauktų teroristinius 
veiksmus prieš Vakarų šalis, jeigu 
JAV nustotų Libijai grasiusi karine 
intervencija.



6-TAS PUSLAPIS

Lietuvos ilgaamžių senolė
{dėmiai įsižiūrėkite į šią nuotrauką, tapusią is

torine jau tą akimirką, kai fotografas, pažvelgęs į 
saulėtą dangų Ir šviesų, išmintingą žemaičių seno
lės veidą, spragtelėjo aparato užraktu.

Barbora Jasaitė palydėjo praeitin 130 pavasarių, 
130 vasarų, 130 rudeniu, 130 žiemų. O'kntnogra- 
fams, istorikams, biologams, medfcams, geronto- 
logams, tyrinėjantiems respublikos ilgaamžių gy
venimą, ji — unikali asmenybė. Tik praėjusią žie
mą ją pirmąkart aplankė gydytojas.

Barbora gimė ne per toliausiai nuo Rietavo 
esančioje Stumbrių kaimo eigulio Antano Jasaičio 
sodyboje. Gimė tuo laiku, kai Žemaitijos giriose 
braidžiojo menkos, iŠ drūtltemenių pušų drevių 
barzdoti vyrai — bartininkai kopinėjo medų. Pel
kėtą žemelę Barboros seneliai ir tėvai arė karnų 
vyžomis apautais jaučiais. Kaimynai trobas rentė

Iš viešnagės įspūdžių

“LAISVĖ”

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

V

Galite Įsirašyti į LDS be daktaro egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:

Association of Lithuanian Workers 
26 North Street, Room 42 
Middletown, N.Y. 10940 
telefonas (914) 343-3774

be jokio vinies, grūdus duonai grūdo piestose, p 
labiau prasigyvenę malė akmeninėmis girnomis. 
Pirkiose smilko smalingos skalos, čirškėjo barsu
ko taukais užpiltos f spingsulės. Daukantižkomis 
giriomis užgriuvusią Žemaitiją tamsiomis naktimis 
gaubė balanos gadynė. Kaimiečiai tempė sunkų 
lažą.

Kai Barbora atėjo pasaulin, Žemaitijoje dar ne
buvo užgimusios vėliau tapusios garsenybėmis 
Šatrijos Ragana ir Lazdynų Pelėda, žemaitė, bu
simoji rašytoja, tuomet buvo tik mergaičiukė — 
ėjo dešimtuosius, šalimais, 'Rietave, mokytojavo 
jaunas Laurynas Ivinskis — lietuviškų ūkinių ka
lendorių tėvas.

Kiek vandens upėmis, upeliais nubėgta. Barbo
rai nebuvo nė šešerių, kai iš Plungės bažnyčios 
varpinės bokšto grafo Zubovo valstiečiams šauklys

perskaitė baudžiavos panaikinimo manifestą. <
Barboros Jasaitės gyvenimas didelis stebuk

las. Eduardas Mieželaitis yra rašęs: ,,Girdėjau, 
kad Kaukazo kalnuose žmonės gyvena 120 ir 
daugiau metų. Tikiu, kad taip gali būti ten, kainų 
viršūnėse, kur bendraujama su saule ir žvaigždė
mis, su gamtos poezija..

Barbora šj „milžinų jubiliejų" sulaukė lietuviškų 
medžių paunksmėje. Sako, pasodinus medį, neuž
tenka žmogaus gyvenimu, kad išvystum jo brandų 
amžių. O Barbora Jasaitė vienmetė su giria, su 
jos liepomis, ąžuolais. He kiekvienoje girioje iš
vysi 130 metų sulaukusį medį.

Gyvena ji Plungės rajono Vilkelių kaime pas 
gerus giminaičius miško darbininkus Aldoną ir 
Antaną Sauserius.

Leonardas Grudzinskas

PENKTADIENIS, SAUSIO [JANUARY! 2-

“Laisvės” Suvažiavimas ir 
banketas

Sekmadienį, balandžio 13 d., Lietuvių Kooperatyvinės Bendro
vės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas įvyks 10:30 vai. ryto, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N.Y.

; ♦ * ♦
Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs.

Platesnių žinių apie suvažiavimą bus pranešta vėliau 
Kviečiame visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti.

OAKLAND, CALIF

Mieli draugai “Laisviečaih:
Sveikinu “Laisvę”, 75-ųj!bmetinių proga ir jai linkiu gyvuoti ir 

skelbti apšvietą bei taiką pasaulyje.
Su sveikinimu prisiunčiu $25 auką.

Konstancija Mugianienė

Elena Žukienė

KUPIŠKIO MARIOS
ALDONA ALEKNIENĖ

Praėjo tik dveji metai kaip 
lankėmės Kupiškyje, o čia šiandien 
matome tiek daug pasikeitimų! 
Miesto centre mus sutinka naujai 
pertvarkyta Tarybų aikštė su 
šimtačiurkšliu fontanu, sodria 
žaluma ir ivairaspalviais gėlių 
žiedais. Kupiškėnai mėgsta čia 
prisėsti pailsėti, paklausyti monoto
niško vandens ūžimo. Prie aplinkos 
gražiai atrodo ir dera nauji pastatai, 
puošnios parduotuvių vitrinos. Dar 
projektuojami du bankai ir civilinės 
metrikacijos skyrius.

Kupiškio rajono vadovai ir 
talentingas specialistas A. Grauži
nis su projektuotojais kuria naujus 
planus. Jau negana miestui ką tik 
išaugusių dviejų gyvenamųjų kvar
talų Kupos ir Kraštiečių. 
Baigiamas projektuoti Račiupio 
kvartalas su antra vidurine 
mokykla. ’ Prie Kupos tilto, senų 
sandėlių’ vietoje iškils naujas 
prekybos centras — įvairios 
parduotuvės. Vandens ūkio projek
tavimo institutas jau paruošė 
Kupos ir jos pakraščių sutvarkymo 
projektą. Dailininkas H. Arakaus- 
kas miestą papuoš dekoratyvinės 
metalo plastikos darbais. Sename 
vėjiniame malūne jau baigiamos 
įrengti dailės dirbtuvės.

Kad kupiškėnai moka ne tik 
planuoti, bet ir dirbti, veržtis 
pirmyn — matome iš įgyvendintų 
projektų ant Kupos kranto iškilusių 
gražių Kultūros r'-nų, didelės 
ligoninės ir didžiausio objekto, tai. 
Kupiškio marios - taip Lėvens 
tvenkinį pavadino vietos gyvento
jai.

Jau apie jas rašiau 1982 m. 
“Laisvėje”. Tada dar vyko darbai: 
valomas dugnas, statomas pylimas. 
Šiandien žiūrime į didelį, net 828 
hektarų plotą vandens ir negalime 
patikėti. Beveik per penketą metų 
padarytas didžiulis darbas — prie 
Kupiškio piliakalnio užtvenktas 
Lėvuo, kur per šių metų pavasario 
potvynius susikaupė net 33 
milijonai kubinių metrų vandens! 
Buvo paskaičiuota, kad šis kiekis 
susikaupę tik per pusantrų metų,

bet čia pagelbėjo buvusi gili žiema 
ir pavasary smarkūs lietūs. 
Užtvankos ilgis 600 metrų, aukštis 
15 metrų. Čia pastatytas paminkli
nis akmuo kuriame iškaltos 
pavardės: projekto vyr. inžinierius 
V. Andriuška, darbų vykdytojas B. 
Šileika. Daug darbų nuveikė čia 
triušę penkių statybinių organizaci
jų žmonės ir šimtai talkininkų.

Buvusius kelius apsėmė vanduo, 
todėl nutiesti nauji, naujos elektros 
bei ryšių linijos. Pastatyti trys 
tiltai, iškelti dvidešimt šeši 
vienkiemiai, ištyrinėti trys senka
piai, pylimas ties Pajuodupe. 
Pastarojo būta šešių metrų pločio ir 
vieno metro aukščio, rasta tilto 
liekanų. Tai dalis kelio, jungusio 
Kupiškį su didikų Radvilų centrais 
Pajuodupėje, Salamiestyje, Biržuo
se. Pašalinta 130 hektarų miško ir 
krūmų. Gaili žmonės, kad Duburas 
paliko po vandeniu. Nebebus kur 
lankytis stirnoms, briedžiams, šer
nams, nebeskambės lakštingalų 
čiulbesiai pavasary, nebemėiynuos 
žibuoklių ploteliai. Ir riešutų 
nebebus kur rudeny pasirinkti ir 
raudonikiu . . .

Bet užtai kupiškėnai turi gražų 
vandens tvenkinį, o grybauti galės 
nuvažiuoti ir į didžiulę Šimonių gi
rią — yra ir mažesnių miškų.

Dabar svarbu išlaikyti švarų 
vandenį, nes jis ateityje bus 
naudojamas ne tik laukams laistyti. 
Čia bus kuriamos jaukios poilsio 
zonos, įrengti paplūdimiai, pliažai. 
Bus galima išsinuomoti valtį, 
vandens dviratį, bus gelbėjimo 
stotis, jachtklubas, plaukios kate
ris.

Poilsio zona tęsis nuo užtvankos 
iki Pajuodupės upelio — du su puse 
kilometro. Nuo Palivenėlės iki 
Mituvos statysis trumpalaikis 
poilsio stovyklos Kupiškio miesto 
organizacijos, įstaigos. Čia name
liuose galės įsikurti šeimos ne tik 
per poilsio dienas, bet ir 
atostogauti. Gražų pusiasalį tarp 
Mituvos ir Lėvens gavo panevėžie
čiai. Jie rūpinasi savo miesto žmonių 
sveikata, mėgsta gamtą ir moka

JAMAICA, N.Y.

MIRUS

M. Kavaliūnienei
l

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jos sūnui ir visiems gimi-
nėms, draugams ir pažįstamiems. 

Mes visi liūdime.

W. Malin S. Stasiukaitis
A. Mazza B. N. Skubliskas
F. Mazilis N. Ventienė
E. N. Shumbris Anna Waznienė

Naujųjų Metų proga
| Sveikinu gimines ir draugus Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. jį? 
į; Linkiu geros sveikatos ir ištvermės sulaukti taikos visame pašau- 
J lyje. . ®

Helen Žekonis
So. Boston, Mass.

Ilgametė Binghąmtono gyventoja 
Elena Žukienė mirė 1985 m. liepos 
19 d. sulaukusi 98 m. Velionė buvo 
sukremuota ir jos pelenai išbarstyti 
ant jos vyro Jono kapo. Jonas mirė 
1928 metais ir sūnus Walteris mirė 
1980 m.

Velionė paliko didiliam nuliūdime 
jos dukterį Helen Žukaitę Pine ir 
jos vyrą Dr. Irving Pine, jos 
anūkus Evelyn Pine ir Janet H. 
Pine, M. D. ir produkrą Amy 
Puliafito.

Ji atvyko į JAV iš Lietuvos 
Šiaulių apylinkės 1910 m. su sūneliu 
Walteriu ir sesele Eleanora pas 
savo vyrą Joną Žuką. Visą laiką 
gyveno Binghamtone, išskiriant 
paskutinius aštuonis metus, kai Ji 
buvo Susquehanna Nursing Hoipe. 
Ji skaitė “Laisvę” ir “Vilnį, irbdvp 
labai veikli lietuviškose araugijO- 
se - LDS, ALQLD, LMPS, Aušros 
chore, ir dramos rately per jos visą 
gyvenimą.

Eleną Žukienė

paryškinti jau pačios gamtos 
pradėtą kurti grožį pagal šiuolaiki
nius reikalavimus.

Stovime ant marių kranto ties 
Vėžionių kaimu — kur buvo lankos, 
aukšti krantai — dabar tyvuliuoja 
vandenai. . .

Stebint šį vaizdą apima keistas 
jausmas - ką žmogus sukūrė į 
gamtos prieglobstį.

Diena ūkanota, vėsoka, stiprokas 
vakarų vėjas. Žiūriu į vandenį, o 
mintyse matau vaikystės takus, 
kada su draugėmis eidavau į Lėvenį 
maudytis — likusios nepamiršta
mos mano gyvenimo akimirkos . . .

Brisdavome per ( aukštus 
vingirius, viksvas iki ateidavome 
prie palengva tekančios upės. Buvo 
vadinamų maudyklų su kietu 
dugnu, giloku, bet daugumoje, 
vasaros metu, galėdavom perbristi, 
per upės vagą. Tik dugnas buvo 
klampus, ten vėžiai pakraščiais 
veisdavosi, žvejai sugaudavo lyde
kų. Teisingai yra pasakęs poetas V. 
Rudokas:

Teka lėtas Lėvuo. Teka lėtas 
Mano gyslomis kraujas aukštaičio, 
Ten įspaustos į molį tos pėdos, 
Kuriomis vėl grįžtu pasivaikščiot. 
Taip grįžtame pasivaikščioti 

tomis vietomis kur augome, kur 
gyveno mūsų tėvai, artimieji. 
Grįžtame pasidžiaugti kupiškėnų 
pasiektais laimėjimais, jų gerbūviu.

čiai. Mes mokame tūkstančius 
dolerių už operacijas ir šimtus už 
paprastą vizitą pas gydytoją. O kur 
dar vaistai?

Mums lankantis Kupiškyje ligoni
nė dar neveikė. Ją atidarė spalio 26 
dieną.

' |BROOKLYN, N. Y.

? Pastaba

“Laisvės” numeryje užuojautai 
Povilui Ventai buvo praleistas Anna 
Waznienes vardas. Atsiprašome.

Administracija
/

DARBININKAS LAIMĖJO $30

MILIJONŲ LOTERIJOJE

Staten Island, N. Y. — Pasquale 
. Consalvo, italų kilmės newyorkie- 
tis, 59 .metų amžiaus mūrininkas, 
loterijoje, laimėje? $30 milijonų. Tai 
pats didžiausias pavienis laimėjimas 
“Lotto” istorijoje. Su žmona Ange
lina ir 24 savo giminės nariais jis pa
sirodė Lotto raštinėje su laimėtojo 
bilietu. 21-erių metų laikotarpyje 
Consalvo kasmet gaus iš New Yor
ko valstijos loterijos įstaigos po 
$1,142,857.

Surinkę gausią

BRIEFS
They say the American people got their closeset look to date at the win

ning ways of Mikhajl Gorbachev when the Soviet leader wished us Happy 
New Year. WhaJ/we saw tends to confirm the judgement of assorted offi
cials who have visited him in recent months, returning with a litany which 
includes such adjectives as warm, witty, sincere, intelligent, imaginative, 
well-informed, deeply patriotic and supremely self-confident.

♦ ♦ *

President Reagan’s Central American policies are the cause of the flow of 
refugees into this country. He has supported the repressive governments of 
El Salvador and Guatemala without regard for human rights violations. 
He’s advocating a military soulution to the regions’ problems, pouring out 
millions of dollars in military aid to governments for use against their own 
people. į

♦ ♦ *

Jau minėjau, kad pastatyta 
rajono centrinė ligoninė ant kairiojo 
Kupos kranto. Tai penkiaaukštis 
dailus plytų mūras su pagelbinėmis 
patalpomis, kurio vertė apie tris 
milijonus rublių. Naujoje ligoninėje 
du šimtai lovų, geriausias invento
rius, kabinetai aprūpinti tobula 
aparatūra. Čia bus medikams 
lengviau dirbti, bus jaukiau 
ligoniams, dar pagerės jų aptarna
vimas.

Tai rajono gyventojams didelė 
valstybės dovana. Jei buržuazijos 
metais Kupiškiu ligoninės neturėjo 
ir gyventojus aptarnavo tik vienas 
gydytojas Ipolitas Franckevičius ir 
akušerė S. Glemžaitė — tai šiandien 
rajono gyventojų sveikata rūpinasi 
65 gydytojai, 59 felčeriai, 29 
akušerės, 175>medicinos seserys. Ir 
visa tai nemokamai Netgi vaistus 
vaikai iki vienų metų amžiaus, dalis 
pensininkų, tėvynės karo invalidai, 
dalyviai reumatikai ir sergantys 

■ TBC gauna nemokamai. Ką reiškia 
žodžiai nemokamas gydymas, tai 
galime suprasti tik mes amerikie

Grįždami nuo marių užsukome į 
Kupiškio kraštotyros muziejų. Tai 
vietinės reikšmės restauruotas 
devynioliktojo amžiaus pradžios 
architektūrįnis paminklas - buvusi 
valsčiaus mokykla.

Pirmiausia įėjome į didžiąją salę, 
jos eksponatai buvo skirti tarybinės 
liaudies Pergalės prieš fašistinę 
Vokietiją 4C-mečiui. Trumpai susi
pažinome su įvairiais dokumentais, 
nuotraukomis, kurie tarsi pasakoja 
kokia nelengva buvo kova už 
Tarybų valdžios pergalę, už šviesų 
rytojų.

Didelį darbą atliko kraštotyrinin
kai, jų tarpe šio muziejaus vedėja 
V. Rastenytė.
medžiagą apte rajono praeitį, 
liaudies buitį, 
dirbinius. Apie 
tarybiniais metai
surinkta trylika tpkstančių ekspo
natų.

Muziejuje dar,, dvi salės kilnoja
moms dailės kūrinių, liaudies 
meistrų parodoms. Trečioje randasi 
dailininkės Veronikos Šleivytės 
paveikslai ir grafikos darbai, 
kuriuos ji padovanojo muziejui 
atidarymo metu 1984 metų 
pavasary. Ji gimusi ir augusi 
Kupiškio rajoje, Antašavoje. Gyve
na Kaune, bet dažnai lanko savo 
gimtinę, bendrauja su žmonėmis.

Jos piešiniuose ir Antašavos tiltas 
ir beržai palei keliuką į tėviškę ir 
gimtoji trobelė. Sakanti, kad jai 
padeda kurti gimtų laukų vaizdai, 
jaunų dienų prisiminimai, susitiki
mai su artimais žmonėmis. 
Norėdama praturtinti savo krašto 
žmonių dvasinį gyvenimą, ji 
sugalvojo Antašavos kolūkyje 
atidaryti paveikslų galeriją. Kolū
kio vadovai žiemos metu į jos 
gimtinę partempė klėtį, trobą. 
Suremontavo, pritaikė dailės kūri
nių laikymui bei eksponavimui.

V. Šleivytė kolūkiui padovanojo 
šimtą trisdešimt grafikos ir 
pastelinės tapybos darbų. Iš viso 
yra sukūrusi daugiau kaip du 
tūkstančius. Ateityje ši galerija dar 
numatoma plėsti.

Čia mums lankantis atsiveria 
labai išgražėjęs kupiškėnų kraštas. 
Tas atsiekta darbščių žmonių 
rankomis!

senuosius meno 
tai) kas pasiekta 

iš viso

It takes a long time to forget that beautiful brave girl Samantha Smith 
who was interested in the people of the world living in peace.

The 13 year old advocate of world peace and aspiring TV actress who died 
in a plane crash, was a friendly, normal youngster, say schoolmates and 
friends.

“She was such a sweetheart. You couldn’t ask for a nicer person,” Sandra 
Small-Huges, who had been Samantha’s science teacher, had said.

The Soviet news agency Tass reported Samantha’s death saying, “She 
saw for herself the sincere desire of the Soviet people to live in peace and to 
prevent nuclear war.”

♦ ♦ ♦

Fishing for a new form of therapy, several nursing homes in Brooklyn and 
Queens have recently become hooked on the use of tropical fish.

A variation on the well-established theme of animal therapy with dogs, 
cats and birds, the tanks filled with small multicolored fish cheers patients 
and seems to be a huge success.

ILSE

Silent No More! Frank Mendiola of Los Angeles, Celine Schafer of Missouri 
and Renee Dickens of Detroit, were among the 50 women and men who re
presented their states in Washington, D.C., May 20-22.




