
LAISVĖ
Bi-weekly

192-02 Liberty Avė.
Ozone Park. X. Y. 11-117

I vlrphonr: 641 6887 
Area Code 718

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

LAISVĖ-LIBERTY
Dvisavaitinis

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

NO. 3

THE LITHUANIAN BI-WEEKLY
PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY] 7,1986 OZONE PARK, N. Y. 11417

PRICE 25 c.

75-IEJI METAI

TRUMPAI
London. — D. Britanijos darbo 

partijos vykdomasis komitetas 
išleido atsišaukimą, kuriame remia
mas Tarybų Sąjungos planas 
eliminuoti branduoliniam ginklam 
apie 2000-uosius metus. Premjerės 
Margaret Thatcher vyriausybė 
raginama neatidėliojant veikti. Taip 
pat raginama panaikinti branduoli
nių ginklų bazes D. Britanijos 
teritorijoje.

Madrid. — Keturi tūkstančiai 
delegatų Ispanijos darbo unijų 
komisijoje kreipėsi i šalies prezi
dentą Felipe Gonzalez, reikalauda
mi, kad Ispanija pasitrauktų iš 
NATO. Tie delegatai atstovauja 
daugiau kaip milijonui darbininkų, 
dirbančių 1,800 įmonėse. Ši peticija 
yra dalimi kampanijos, kurią unijos 
pradėjo ryšium su šių metų kovo 
mėnesi įvyksiančiu referendumu 
dėl Ispanijos dalyvavimo NATO.

Havana. — Kubos gydytojai, 
vadovaujami prof. Noel Gonzalez, 
pastarųjų dviejų mėnesių laikotar
pyje padarė tris širdies persodinimo 
operacijas.

Jungtinės Tautos. — Nepaisant 
pagerėjusios padėties, badas Afri
koje vis dar graso 19 milijonų 
žmonių.

San Salvador. — Romos katalikų 
bažnyčios galva išleido atsišaukimą 
į JAV remiamos Salvadoro 
kariuomenės vadovybę, prašydama 
kad ji sustabdytų savo puolimus 
prieš civilius gyventojus. Vyriausy
bė tebevykdo puolimus prieš 
sukilėlius, esančius Guazapa vulka
no rajone. Daugiau kaip tūkstantis 
žemdirbių turėjo palikti savo 
namus, daugelis žuvo per bombar
davimus. -

Havana. — Vasario 3 d. čia 
prasideda Kubos Komunistų parti
jos trečiasis kongresas, kuris vyks 
penkias dienas neseniai atnaujinta
me tautiniame teatre. Laukiama 
atstovų iš viso pasaulio.

Tokyo. — Prieš trejus metus 
Japonijoje buvo apie šimtą 
vietovių, paskelbtų laisvomis zono
mis nuo branduolinių ginklų. Pernai 
tokių zonų skaičius padidėjo iki 900. 
Nepaisant spaudimo iš civilių 
gyventojų pusės, Japonijos vyriau
sybė vis dar atsisako iš Japonijos 
uostuose besilankančių JAV karo 
laivų reikalauti pranešimo, ar jie 
vežiojasi branduolinius ginklus.

Port-au-Prince, Haiti. — Tarp 5-6 
tūkstančių jaunuolių dalyvavo 
demonstracijose Les Cayes mieste
lyje, protestuodami prieš preziden
to Jean-Claude Duvalier diktatūrą 
ir ekonominius sunkumus. Riaušės 
yra įvykusios ir kituose miestuose, 
ypač šiaurinėje Haiti dalyje, kur 
apie 60 proc. bedarbių sudaro jauni 
žmonės.

Cairo. — Pernai valdžia buvo 
patraukusi teismo atsakomybėn tris 
knygų pardavėjus už platinimą 
knygos, kuri yra pasaulyje plačiai 
žinoma ir vadinasi “Tūkstantis ir 
viena naktis“. Žemesnysis teismas 
buvo nuteisęs juos už pornografiją. 
Bet dabar apeliacinis Egipto 
teismas nuteistuosius išteisino, 
tardamas, kad ta knyga negalinti 
papiktinti nė vieno, kas dar 
nesusirgęs.

Kampala. — Naujuoju valstybės 
prezidentu prisaikdintas sukilėlių 
vadas Yoweri Museveni, kurio 
vadovaujama Tautinio pasipriešini
mo armija užėmė sostinę ir paėmė 
valdžią.

Helsinki — Suomijos Valstybinė 
filmų cenzūros taryba uždraudė ro
dyti suomių gamybos filmą “Born 
American“ Suomijos publikai.

Taryba pirmą sykį panaudojo be
veik 40 metų galiojantį įstatymą, 
draudžiantį rodyti filmus, kurie yra 
nukreipti prieš kurią nors užsienio 
šalį. Šiuo atveju liečiama Tarybų 
Sąjunga. Filme vaizduojami trys 
amerikiečiai, slapta atvykę į TSRS,

Salvadoro telekomunikacijos darbo unijos nariai vado dviejų sūnų Suėmimą ir prieš valdžios represinius 
žygiuoja šalies sostinėje, protestuodami prieš unijos veiksmus prieš streikuojančiuosius.

Neaiški "Žvaigždžių . 
karo" ateitis

Washington. — Dar negreit 
paaiškės, o gal ir iš viso nepaaiškės 
priežastys, dėl kurių Amerikos 
erdvės tyrinėjimo NASA vykdomas 
planas taip tragiškai užlūžo, ore 
susprogus “Challenger” erdvėlai
viui ir žuvus septynių asmenų 
įgulai. Taip bent manoma čia, kur 
savo darbą jau pradėjo prez. 
Reagano paskirtoji komisija toms 
priežastim nustatyti.

Daug senatorių ir kongresmanų 
yra atvirai pripažinę, jog ta nelaimė 
ilgam sustabdo Amerikos erdvės 
tyrinėjimo darbą bei NASA 
vadovybei uždeda pareigas vykdyti 
savo planus nedalyvaujant civi
liams.

Mirė Rose Sobell
New York. — Bronx senelių 

namuose, eidama 92-uosius amžiaus 
metus, pasimirė Rose Sobell, kurios 
sūnus Morton, kartu su .Ethel ir 
Julium Rozenbergais 1951 m. buvo 
nuteistas už tariamą atominių 
paslapčių išdavimą. Rozenbergams 
1953 m. buvo įvykdyta mirties 
bausmė, o jos sūnus tapo įkalintas 
30-čiai metų Alkatraze.

Motina visą savo energiją ir laiką 
panaudojo veiklai už nuteistųjų 
išlaisvinimą, skaitė paskaitas Ame
rikoje ir užsieniuose. Po 10 metų jos 
sūnus buvo sąlyginai paleistas iš 
kalėjimo po to, kai padidėjo 
protestai, kurių metu iškelti 
“šaltojo karo“ laikotarpio melai.

Velionė, jau gilaus amžiaus 
būdama, dalyvavo darbo unijų 
veikloje, o 1975 m. žygiavo į 
Washingtoną demonstruoti už 
socialinio draudimo pensijos padidi
nimą. Jos atminimas bus pagerbtas 
kovo 17 d. Ethical Culture Society, 
2 West 64th Street, Manhattan.

Rose Sobell

ir kaip su jais elgiasi tarybiniai ka
reiviai bei kaliniai, kai tie amerikie
čiai uždaromi į kalėjimą.

Tą filmą finansavusios britų kom
panijos Cinema group atstovas pa
neigė suomių priekaištus, kad fil
mas esąs antitarybinis ir kaltina 
suomius, kad šitoks sprendimas 
esąs neteisingas.

Demokratų atstovas iš Kaliforni
jos, George Brown Jr., net nurodė, 
kad dabar apie 70 procentų erdvės 
tyrinėjimų skirti kariniams tiks
lams. Jisai siūlo, kad Kongresas 
nutartų uždrausti vykdyti antisate- 
litinius bandymus bent ligi to laiko, 
kol galioja Tarybų Sąjungos 
paskelbtas moratoriumas. Be to, jis 
pabrėžė, kad pastaroji tragedija 
išsklaido bet kokias iliuzijas, jog 
nesaugi technologija, tokia, kaip 
prez. Reagano “žvaigždžių karo” 
planas, gali apsaugoti Ameriką 
branduolinio karo metu.

JAV Komunistų partijos gen. 
sekretorius Gus Hali, kalbėdamas 
socialistinių šalių korespondentams, įsteigiamas apjungiant dabartinius 
taip pat nurodė, kad daugelis.rimtų &| du ląįkraščius “Daily . World” ir
mokslininkų abejoja “žvaigždžių 
karo” plano efektyvumu. “Challen
ger” erdvėlaivio žuvimą jis laiko 
tragedija, kuri ištiko dėl to, kad 
NASA, matyt, turėjo kokią dar 
neskelbtą to erdvėlaivio misiją. Tai 
rodo ir tasai faktas, kad pakrančių 
sargybų laivai ir narai ieškodami 
susprogusio erdvėlaivio dalių, dirbo 
visiškoje paslaptyje, ko nėra buvę 
ligšiolinėje praktikoje.

Moterys balsavo 
pirmąkartą

Vaduz, Liechtenstein. — Pirmą 
sykį nuo to laiko, kai 1984 metais 
buvo suteikta moterims balsavimo 
teisė, jos balsavo ir padėjo 
konservatorių koalicijai išsilaikyti 
penkiolikos narių parlamente.

Šioje mažytėje Alpių kalnuose 
esančioje valstybėlėje moterys 
laimėjo balsavimo teises, kai 
valdžią iš savo tėvo princo Franz 
Joseph perėmė kronprincas Hans 
Adams.

Izraelis užsiima 
oro piratizmu

Jungtinės Tautos. — JAV 
atstovas vetavo Saugumo Taryboje 
diskutuotą rezoliuciją, smerkiančią 
Izraelio veiksmus prieš civilinę 
aviaciją. Izraelio naikintuvai priver
tė Izraelio teritorijoje nusileisti 
Libijos lėktuvą, kuriuo arabų vadai 
skrido iš Tripolio į Damaską. 
Sulaikyta su pretekstu, kad lėktuve 
būk tai buvę asmenų, kurie 
vadovauja teroristinei veiklai prieš 
Izraelį. Paaiškėjus, kad tų vadų 
nebuvo, Izraelis lėktuvą paleido, 
bet pats faktas sukėlė abejojimų 
Izraelio saugumo organų informaci
jos patikimumu.

Libija kaltina JAV, kad jos laivai, 
manevruojantys prie Libijos pa
krančių, suteikė žinių Izraeliui apie 
to lėktuvo skridimą. “Amerika gali 
panaudoti veto teisę ir nepraleisti 
Saugumo Tarybos nutarimo, bet ji 
neįstengs apginti sionistus nuo 
arabų pasipiktinimo ir keršto”, 
pareiškė Tripoli radijas.

Prieš 12 metų Izraelis pasielgė 
panašiai, sulaikydamas Libano

JA V komunistai apjungia 
savo spaudą

New York. — Čia įvykusiame 
JAV Komunistų partijos Centro 
Komiteto ir Nacionalinės Tarybos 
susirinkime dvi dienas buvo 
svarstytos aktualiosios nūdienos 
problemos. Pranešimus padarė gen. 
sekretorius Gus Hali, pirmininkas 
Henry Winston ir Daily World 
redaktorius Mike Zagarell. Pastara
sis pranešė, kad nuo šių metų 
gegužės 1 d. pradės eiti dienraštis 
“People’s Daily World”, kuris 

“People’s World”.
Kaip redaktorius Zagarell pareiš

kė, šis dienraštis bus visiškai 
skirtingas nuo abiejų dabar 
einančių laikraščių. Jis giliau 
nagrinės problemas, kuriomis 
gyvena darbo klasė, labiau 
prisitaikys prie radikalių pakeiti
mų, vykstančių gyvenamame laiko
tarpyje. Taip pat bus plačiau 
liečiami partijos reikalai. Netrukus 
visoje Amerikoje Komunistų parti
jos nariai įsijungs į vajų, skirtą 
sutelkti pusės milijono dolerių 
fondą tam dienraščiui leisti, dar 
šiemet užsimota sukaupti 100 
tūkstančių skaitytojų.

Traukia policiją 
atsakomybėn

Guatemala. — Naujoji civilinė 
prezidento Vinicio Cerezo valdžia 
imasi priemonių prieš gyventojų 
pabaisą — saugumo policiją. Suimta 
apie 600 pareigūnų ir bus pravesti 
tyrinėjimai, nes esama įsitikinimo, 

civilinį lėktuvą. Tada taip pat 
lėktuve nerado ieškomų asmenų. 
Pastaraisiais mėnesiais Izraelio 
karo laivynas sustabdinėjo laivus, 
kursuojančius tarp Kipro ir Libano 
ir suėmė palestiniečius, kurie esą 
buvo atsakingi už trijų izraelitų 
nužudymą Kipre pereitais metais.

JAV atstovas, dabar vetuodamas 
rezoliuciją, teisinosi, jog, nepai
sant, kad civilinės aviacijos lėktuvų

Libijos civilinis lėktuvas, kuriuo skrido Sirijos valdančiosios socialistų 
partijos vadas Abdullah al-Ahmar ir $kiti pareigūnai, buvo izraelitų 
sulaikytas netoli Kipro salos ir priverstas nusileisti šiauriniame Izraelyje. 
Šitas Izraelio veiksmas sukėlė visuotinį pasipiktinimą arabų pasaulyje ir 
pažadus keršyti Izraeliui ir .TAV;

BRITŲ DARBO UNIJISTAI 
SMERKIA REPRESIJAS 

SALVADORE
Mexico City. — Sausio mėnesį 

dešimtį dienų Salvadore lankėsi šeši 
D. Britanijos darbo unijų atstovai, 
vadovaujami didžiausios britų 
darbo unijos, Transportation Work
ers Union generalinio sekretoriaus 
Larry Smith. Tai buvo iš viso 
pirmasis D. Britanijos unijų atstovų 
vizitas Salvadore, kur jie susitiko 
su vyriausybės, kovotojų už 
žmogaus teises, darbininkų ir 
kalinių lyderiais.

Spaudos konferencijoje delegaci
jos nariai pabrėžė, kad civilinė 
prezidento Jose Napoleon Duarte 
valdžia nekontroliuoja padėties, 
viskas yra kariuomenės rankose.

Buvo nurodyta, kad vien 1985 
metais tik nuo sausio ligi lapkričio 
mėnesio buvo nužudyta dešimt 
darbo unijų vadų, 53 pagrobti, 
keturi dingo be žinios, keturi 
apmušti.

Delegacija turėjo susitikimą su 
Juan Genovėse, šeštuoju iš eilės 
Salvadoro Jungtinės Darbo Federa
cijos generaliniu sekretorium. Visi 
pirmieji penki tos federacijos vadai 
buvo nužudyti, penktasis — dar 
pereitais metais.

JAV atstovas Donald S. Lowitz, dešinėje, sveikinasi su Tarybų Sąjungos 
atstovu/Viktoru Izraelian, nusiginklavimo konferencijai Genevoje 
pradedant naują sesiją. Tarp jiedviejų — D. Britanijos atstovas lan 
Cromartie.

kad ši policija yra peržengusi savo 
veiklos ribas. Jai pavesta investi- 
guoti vagystes, apiplėšimus ir 
žmogžudystes, bet tikrovėje ji 
vykdė represijas prieš civilius 
gyventojus, pažeisdama jų asmeni
nes laisves.

Taip pat bus ištirta ir kita 
policijos rūšis. Prez. Cerezo, kuris 
sausio 14 d. perėmė šalies valdžią 
po daugiau kaip penkiolikos metų 
trukusios karinės diktatūros, yra 
pareiškęs, kad žmogaus teisių 
reikalas bus pirmoje eilėje, ir bus 
patraukti atsakomybėn visi prasi
žengusieji pareigūnai ir vienetai.

sulaikymas neleistinas, tam tikrais 
atvejais, kaip pastaruoju, yra 
pateisinamas. Mat tuo lėktuvu 
turėję skristi palestiniečių vadai iš 
pasitarimo Libijoje, bet lėktuvas 
tapo nukreiptas į Izraelį tuojmetu, 
kai to pasitarimo dalyviams buvo 
skaitomas komunikatas, jog nutarta 
sudaryti smogiamuosius dalinius 
prieš JAV, jei ji užpultų Libiją ar 
kitas arabų šalis.

Telekomunikacijos darbininkų va
das Rafael Enrique Sanchez, 69 
metų amžiaus, tebelaikomas kalėji
me. Jis buvo suimtas šiemet sausio 
mėnesį ir kankinamas. Jau prieš 
išvykdami iš Salvadoro, britai 
sužinojo, kad tapo pagrobtas Oscar 
Eduardo Orellano Barrera, kavos 
darbininkų unijos lyderis. Ekonomi
nė padėtis šalyje kaskart sunkėja, o 
ateityje gali būti dar blogiau.

Delegacijos vadai kritiškai atsilie
pė apie JAV ambasados pareigūną 
Don Richardson. Klausiamas apie 
bombų sproginėjimus, kuriuos jie 
girdėjo vieną naktį, jis aiškino, kad 
tai “paauglių išdaigos“, bet po poros 
dienų, kalbėdami su moterimi 
vienoje pabėgėlių stovykloje, jie 
patyrė, kad jos ir kaimynų 
trobesius išbombardavo kariuome
nė.. Žuvo jos vyras ir trys iš jos 
penkių vaikų.

Sugrįžusi namo, unijų delegacija 
savo pranešimą apie padėtį padarys 
D. Britanijos unijų centrui, Britų ir 
Europos parlamentams, kad būtų 
daromas spaudimas prez. Duarte 
valdžiai. D. Britanija Salvadorui 
kasmet duoda 150 tūkst. dol.

Prez. Reagano biudžetas 
niekam nepatinka

Washington. — Prez. Reagan 
pateikė Kongresui patvirtinti 1987 
fiskalinių metų biudžetą, kuris 
siekia $994 bilijonus, ir tuojau pat 
susilaukė reakcijos ne tik iš 
demokratų, bet ir respublikonų 
pusės. Prieš jį pasisakė ir daugelis 
miestų bei valstijų, jų tarpe ir New 
Yorkas.

Pagal prezidento planą net 28% 
biudžeto sumos skiriama gynybos 
reikalams, kas sudarys $274.3 
bilijonus. Tuo tarpu sumažinamos
sumos socialinėm programom, 
švietimui, menams, žemės ūkio 
gamybos paramai ir kt. Bet 
prezidentas nepamiršo pasikelti 
sumas Baltiesiems rūmams, kaip 

-vykdomajam organui, pridėdamas 
apie keturis milijonus dol. daugiau 
nei buvo paskirta 1986-iesiems 
metams. Viso dabar skiriama 
$113.3 milijono.

Bendroji opinija yra tokia, kad 
tasai biudžetas turės būti gerokai 
“nuoperuotas”.

Kviečia sugrįžti TSRS 
specialistus

Aden, Pietų Jemenas. — Vietos 
radijas pranešė, kad, po pasitarimų 
tarp Pietų Jemeno agrikultūros 
ministerijos vadovų ir Tarybų 
Sąjungos ekonominio patarėjo, 
Pietų Jemenas pakvietė sugrįžti 
tarybinius inžinierius ir patarėjus, 
kurie buvo evakuoti, čia kilus karui 
tarp dviejų muzulmonų frakcijų.

Manoma, kad buvo evakuota apie 
keturi tūkstančiai tokių specialistų. 
Tarybų Sąjunga Pietų Jemene’turi 
karinę bazę ir dalyvauja bendrų 
žemės ūkio ir pramonės projektų 
įgyvendinime.
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Unijos pradeda susiprasti
Praeitų metų spalio mėnesio pabaigoje įvykusi AFL-CIO dvimetinė kon

vencija parodė, kad Amerikos unijiniame judėjime pučia nauji vėjai. Nuo 
tos konvencijos praėjo apie keturi mėnesiai ir vis daugiau aiškėja, kad arti
mas kolaboravimas su valdžia ir jos politika darbo unijas veda prie vis di
desnio silpnėjimo.

Apskaičiuojama, kad dabar prie unijų priklauso mažiau negu 20% darbi
ninkų; organizavimas vyksta lėtai; valdžia unijų galią taip apkarpė, kad iš 
Nacionalinio darbo santykių akto (National Labor Relations Act), kuris bu
vo įvestas Roosevelto laikais, beveik nieko neliko; korporacijos, didysis ka
pitalas, vis labiau jaučia, galį atakuoti unijas; neiti į naujas derybas, apkar
pyti senus susitarimus; visur kur tik reiškiasi streikai, vyksta 
streiklaužiavimas; daugelyje unijų vyrauja apatija, pesimizmas...

Kalbėdamas AFL-CIO konvencijoje unijų lyderis Ken Blaylock sakė—Aš 
lankiausi Salvadore ir mačiau tūkstančius sugriautų namų. Aš dažnai galvo
ju - kokią mes turime valdžią? Aš žiūriu į Iraną, Pietų Vietnamą, Nikaragvą, 
vą, Salvadorą, ir man norėtųsi, kad mūsų valdžia bent kartą būtų žmonių 
pusėje, ne pusėje turčių, kurie gyvena už aukštų sienų . . .”

Ken Blaylock yra ne tik unijų lyderis, bet valdžios įstaigų darbininkų uni
jos (American Federation of Government Employees) prezidentas. Tai uni
ja, kurią sudaro paštų ir kitų valdžios įstaigų darbininkai (žinoma, ne aukš
tesnieji tarnautojai). Ir tai jų tarpe dabar tebeauga toks pažangus senti
mentas!

Konvencijoje vyravo jausmas, sako žurnalo “Nation” korespondentas Ha
rold Meyerson, kad, norint į unijas sugražinti kovingumą, visų pirma reikia 
atsiriboti nuo valdžios užsienio reikalų politikos, labiau solidarizuotis su pa
saulinės taikos jėgomis ir su tais, kurie veikia prieš intervenciją Centralinė- 
je Amerikoje.

Žinoma, nebuvo praleistas ir organizavimo klausimas. Daugelis kalbėtojų 
kėlė rekalą apie sugrįžimą prie unijinio platesnio visuomeninio, kultūrinio ir 
politinio veikimo. Buvo keltas ir klausimas, kodėl unijų lokalai negali virsti 
kultūrinio, proliaudiško veikimo centrais. Taip pat kalbėta apie naujos rū
šies narystę-kad unijos kur^ų “pagalbines organizacijas”, į kurias įeitų ne 
tik tie, kurie dirbdami prie tam tikrų darbų yra tikrais nariais, bet ir “pagal
biniai nariai” - kiti šeimos nariai arba bet kas, simpatizuoją su unijos sie
kiais. Kitaip sakant, kad unijos virstų kaip ir fraternalinėmis organizacijo
mis, kurios nesibaugintų visuomeninės-politinės veiklos.

Tai tendencija, kurią mes, pažangiečiai, sveikiname. Tiesa, iki tikro per
siorganizavimo dar toli - kas buvo pasakyta dvimetinėje AFL-CIO konven
cijoje, tai tik “pirmosios kregždės”. Bet jos rodo, kad vyksta persilaužimas, 
kad kapitalo kontratakos prieš žmonių gerbūvį gal susilauks atitinkamo ga
lingo atkirčio.

Taiką — į ž II onių protus ir širdis
Lietuvos TSR Taikos gynimo ko

mitetui - 35 metai. Vilniuje, T. Kos- 
čiuškos gatvėje, namas pažymėtas 
35 numeriu yra respublikos taikos 
šalininkų štabas. Apie jo veiklą žur
nalistui Algimantui Degučiui pasa
koja Lietuvos TSR Taikos gynimo 
komiteto pirmininkas, respublikos 
liaudies rašytojas Juozas Baltušis:

— Europos tautų istorijoje laiko
tarpis, praėjęs po Antrojo pasauli
nio karo, - pats ilgiausias taikos są
lygomis. Ir tai nemažas taikos šali
ninkų, ypač Tarybų Sąjungos nuo
pelnas. Dar planeta tik pradėjo gy
dyti karo padarytas žaizdas, moti
nos ir žmonos, seserys ir dukros 
nespėjo nubraukti skausmo ašarų, 
kai Europą apniaukė “šaltojo karo” 
debesys. Tada, 1949 metais mūsų 
šalyje buvo įsteigtas Tarybinis tai
kos gynimo komitetas, o kartu ir 
Lietuvos TSR Taikos gynimo komi
tetas, kurio pirmuoju pirmininku 
buvo tuometinis Lietuvos TSR 
Mokslų akademijos prezidentas 
Juozas Matulis.

Šiandien mes su pasididžiavimu 
galime konstatuoti, kad Lietuvos 
taikos šalininkai įnešė savo indėlį 
kovojant už taikos išsaugojimą. 
Sunku dabar būtų suminėti visas 
tas akcijas, kuriose dalyvavo lietu
viai. Pirmojoje respublikinėje tai
kos šalininkų konferencijoje 1951 
metais Vilniuje dalyvavo 400 darbi
ninkų, valstiečių, kūrybinės inteli
gentijos atstovų, kurie Nemuno 
krašto žmonių vardu prisiekė bud
riai stovėti taikos sargyboje. Kaip 
tik tuo metu po pasaulinės Taikos 
tarybos kreipimusi pasirašė 2.5 mi
lijono Tarybų Lietuvos gyventojų. 
Mūsų respublikos taikos šalininkų 
balsas plačiai suskambo ir pasauly
je. '1957 metais Tarybų Lietuvos 
taikos šalininkų delegacija dalyvau
ja VDR Rostoko mieste surengtame 
Baltijos jūros baseino šalių susitiki
me “Baltijos jūra - taikos jūra”. Ra
šytojai tAntanas Venclova, Teofilis 
Tilvytis, Justas Paleckis atstovavo 
Tarybų šaliai svarbiausiuose taikos 
šalininkų renginiuose įvairiose pa
saulio šalyse.

Mūsų respublikos taikos pasiunti

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.06 

niai dalyvavo daugelyje tarptauti
nių taikos forumų ir susitikimų. Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko uni- * 
versiteto rektorius akademikas J. 
Kubilius vadovavo Tarybinio taikos 
gynimo komiteto delegacijai į Ko
lumbiją. Mūsų respublikos atstovai 
dalyvavo Taikos dienose Rostoke, 
Gdanske, Kylyje, Kopenhagoje, 
Stokholme. Nemažas būrys šio kil
naus darbo talkininkų pažymėti 
aukštais ir garbingais apdovanoji
mais. Aukščiausias Tarybinio taikos 
gynimo komiteto apdovanojimas - 
medalis “Taikos kovotojui” įteiktas 
Lietuvos KP CK pirmajam sekreto
riui P. Griškevičiui.

1958 metais Tarybų šalyje įstei
giamas Taikos fondas, kurio akty
viu nariu tampa ir Lietuva. Fondo 
lėšos skiriamos remti taikos šalinin
kų judėjimą pasaulyje, padėti nuo 
stichinių nelaimių nukentėjusiems, 
imperializmo aukoms.

Mūsų respublikos žmonės daro 
viską, kad Nemuno krašto padan
gės vėl neaptemdytų karo gaisrų 
debesys. Lietuvos TSR Taikos gy
nimo komitetas dalyvauja visose 
taikos ir tautų laisvės gynimo kom
panijose, kurias organizuoja Tary
binis Taikos gynimo komitetas, 
aktyviai remia ir propaguoja Komu
nistų partijos taikos politiką, vals
tybių lygiateisio bendradarbiavimo, 
jų taikaus sambūvio idėjas. Vyks
tant SNO Generalinės Asamblėjos 
II Specialiajai nusiginklavimo sesi
jai, mūsų respublikos taikos šalinin
kai į SNO būstinę New Yorke pa
siuntė daugiau kaip 3000 kolektyvi
nių bei individualių laiškų ir teleg
ramų. Siuntė jas darbininkai ir ko
lūkiečiai, kultūros ir mokslo veikė
jai, Didžiojo Tėvynės karo ir darbo 
veteranai. “Užtenka pasauliui ka
rų!” - rašė mosėdiškis Benas Motie- 
jauskas, Didžiojo Tėvynės karo da
lyvis. — Tegul mano balsas prisi
jungia prie milijonų taikos šalininkų 
balsų. Mums reikalinga taika gra
žesnei ateičiai sukurti. Ir mes ją su
kursime. Sukursime darbu. Neį
bauginti, nenugalėti tarybinės liau
dies!”

Taikos išsaugojimas - vienintelė

Opozicijoje su istorine 
tiesa

Kanados “Nepriklausoma Lietu
va” ėmėsi savo puslapiuose reani
muoti prieškarinės Lietuvos sociali
nį aprūpinimą, sveikatos apsaugą 
straipsnyje “Gyrimasis, faktai, tik
rovė” Gyrimasis, aišku, liečia da
bartinę, socialistinę Lietuvą, o tik
rovė - giedra, be rūpesčio - žinoma, 
buvo anuomet. Laikraštyje raso- 

, ma — “Tarybiniais metais darbinin
kų atlyginimai didesni nežymiai, o 
Ligonių kasos teikė daug geresnę 
medicininę pagalbą, negu dabarti
nis nemokamas gydymas”. Kur fak
tai? Imamas 1938 metų Statistikos 
metraštis, “kur nurodomas viduti
nis darbininko mėnesinis užmokes
tis - 142 litai. Vidutinis darbininkų 
ir tarnautojų užmokestis praėju
siais metais siekė beveik 170 rublių. 
Skirtumas, kaip matome, ne taip 
nežymus. Bet gal būt, perkamoji 
galia krito ? Atsiverskime tą patį 
1938 metų “Statistikos metraštį”. Iš 
oficialių žinių paaiškėja, kad pragy
venimo minimumas darbininko šei
mai tik iš dviejų asmenų tais metais 
siekė 100.2 lito. Vėliau pragyveni
mas Lietuvoje dar pabrango. Tai 
kur toji prieškarinė Lietuvos 
darbininkų gerovė ? Visiškai kitaip 
pragyvenimo minimumo statistika 
atrodo Lietuvoje mūsų dienomis — 
pakanka pasakyti, kad buto su vi
sais patogumais nuomai darbininkų- 
šeima neišleidžia nė 10 procentų sa
vo atlyginimo, kai tuo tarpu prieš
karinėje Lietuvoje nepalyginti 
menkesnis, be patogumų butas dar
bininko šeimai kainavo su kuro 
išlaidomis du kartus ir dar bran
giau ... O pensijinis aprūpinimas? 
Anot laikraščio “ištarnavus 25 me
tus pensijos buvo mokama 60 pro
centų ...” Kas tuo pačiu nutylima? 
Nutylima ne taip mažai—pensiją 
gaudavo tiktai kai kurie valstybiniai 
tarnautojai, karininkija. 1939 me
tais tos pačios buržuazinės statisti
kos žiniomis laimingųjų, t.y. - pen
sininkų Lietuvoje tebuvo 6426 žmo
nės. Pensijinis aprūpinimas visiškai 
nelietė valstiečių. Mūsų dienomis 
pensijas Lietuvoje gauna kas penk
tas gyventojas, pensijos vidurkis 
yra daugiau, negu 60 proc. vidutinio 
darbo užmokesčio, be to pensijas 
gauna 300 tūkst. kolūkiečių...

Didžiausia “laimė” būdavo... su
sirgti prieškariniais laikais. 0 kaip 
kitaip suprasti liaupses “Ligonių ka
sų” adresu. Čia vėl nutylima, kad tų 
kasų nariais buvo mažytė darbinin
kų dalelė, o paties medicininio 
aptarnavimo kokybė nė iš tolo ne
prilygo šiuolaikinei sveikatos ap
saugai. 1937 metų gruodžio 22 d. 
seimo atstovas Galvydis seime taip 
kalbėjo apie sveikatos apsaugos 
padėtį Lietuvoje: “Bet žinome, ne 
visi mūsų piliečiai ta medicinos 
pagalba, dėl kurios galima dalinai 
atgauti sveikatą, galėjo naudotis. 
Ypatingai mūsų kaimas, ypatingai 
smulkieji ūkininkai, kurie irgi turi 
didesnį prieauglį, didesnes šei
mas . . . Susirgus ir rimtai susirgus 
jo šeimos nariui, jis negali rimtai 
galvoti atgabenti ligonį pas 
gydytoją, o jeigu ir nugabens, tai 
gydytojas gali jam tik patarimą 
duoti ir jam tenka 17 — 20 
kilometrų važiuoti. Bet yra ir tokių 
vietų, kur gydytojas dar sunkiau 
pasiekiamas. Jeigu ir atsigabena 
gydytoją, tai už patarimą turi mo
kėti 35 ar 40 litų... bet neretas atve
jis, kad gydytojas apžiūri, nustato 
jo ligos istoriją, bet kada surašo re
ceptą ir su tuo receptu neturtingas 
ūkininkas nuvyksta į vaistinę ir ka
da vaistininkas apskaičiuoja, kad 
reikia mokėti 12.113 litų, tai prakti
koje būna taip, ką galima įrodyti,' 
kad tenka atsisakyti nuo vaistų.”

Toks buvo “nemokamas” gydy
mas buržuazinėje Lietuvoje, apie ką 
buvo priversti kalbėti viešai net 
fašistinio seimo atstovai. Kanados 
“Nepriklausoma Lietuva” lieka opo
zicijoje net su idėjos bendramin
čiais, istoriniais faktais.

Apie parengimus 
ir kultūrą

Tai viena veiksnių mėgstamiau
sių temų. Apie tai rašo visi laikraš
čiai, torontiškiai “Tėviškės žibu
riai”, čikagiškis “Draugas”.
w Be parengimų praktiškai nėra 

žmonijos egzistavimo sąlyga,4 pasa
kė baigdamas J. Baltušis jenoje iš 
JUNESKO konfex^j^h-Wyti 
žodžiai: “Kadangi karai prasideda 
žmonių protuose, tai nuo žmonių 
protų turi prasidėti ir taikos pas
tangos”. Šiam kilniam tikslui tar
nauja ir Lietuvos TSR Taikos gynir 
mo komiteto veikla.

veiksniško gyvenimo, nėra Lietu
vos “laisvinimo”. Ir tie parengimai 
vyksta kiekvienais metais - vis sma
giau ir smagiau. Štai kaip apie juos 
rašo gerokai supykęs čikagiškis 
veiksnių laikraštis, supykęs, nes 
nuo tų parengimų, jam labai mažai 
nubyra.

“Žinoma, reklamos (laikraščių) 
suvilioti, gausiai dalyvauja žmonių. 
Daug išgeria, gerai pavalgo, o svar
biausia - gerai įsigėrę prisišoka iki 
valiai”.

Tai svarbi veiksniško kultūrinio 
darbo forma - neretai vienintelė. 
Pavyzdžiui, kai Bostone radijo “va
landėlė” sumanė rengti jai reikalin
gą pobūvį kažkokie stambūs vietos 
lietuviškos visuomenės šulai suma
nė švęsti savo vestuvių penkiasde
šimtmetį. Sutikite — abu įvykiai di
džiai reikšmingi lietuvybės išlikimui 
šioje padangėje, ir abu jie - susikir
to.

Vestuvės ar radijo “valandėlė”?
“Valandėlėje” laukė daug gražių 

patriotinių - graudenančių kalbų, 
na, o kitame renginyje - stambus 
balius. Ar bereikia sakyti, kad dve
jonių svarstyklės nukrypo baliaus 
pusėn?

Patriotiniam laikraščiui beliko 
atsidusti: “Tenka stebėtis ne tik e
tais, kurie ignoruoja viešus rengi
nius, organizuodami savo šeimos 
šventę, bet ir tais, kurie pasirenka 
ne kultūrinį renginį, bet privatų ba- 
lių". ,

Manau, kad tai labai daug ką pa
sako tiek apie patį kultūrinį rengi
nį”, tiek Aapie tuos, kurie renkasi 
tarp šių dviejų pramogų. Ir išvis, 
žodis “kultūra” veiksniuose ir jų 
aplinkoje yra įgavęs ypatingą pras
mę ir reikšmę. Tokios šio žodžio 
reikšmės nesurasite nei seniausia- 
me, nei naujausiame lietuvių kalbos 
žodyne—šiuo žodžiu paprastai pri
dengiama visiška dvasios nuogybė.

Prieš kurį laiką vienas veiksnių 
veikėjų - P. Juodelis rašė - “...Viena 
iš svarbiausių mūsų tautinės Kultū
ros išlaikymo priemonių yra mūsų 
spauda. Išeivijoje ją turime gausią, 
nors ir su kukliu skaitytojų skaičių-, 
mi.

Be spaudos visas mūsų išeivijos 
kultūrinis gyvenimas būtų suparali- 
žuotas”.

t Ir dar—“Geriausias tautinės gy
vybės ir lietuvybės apdraudimas 
yra mūsų kultūros išlaikymas išei
vijoje. Ir jei tam reikalui skirsime 
tiek dėmesio ir lėšų, kiek savo auto
mobilio draudimui, lietuviškoji kul
tūra išeivijoje klestės”.

Kaip matome, ir vėl itin dažnai 
dėvimas žodis “kultūra”, ir čia jis - 
itin glaudžiai siejamas su sąvoka 
“spauda”. Kokia spauda - iš karto 
paklaus žmogus, nors truputį pažįs
tąs lietuviškosios ateivijos į Jungti
nes Valstijas gyvenimą. Juk žodžiu 
“spauda” vadinamos ir “Naujienos”, 
kurioms, beje, pačių riebiausių lie
tuvių kalbos žodžių vis dažniau ne
gaili jų kaimynas ir kolega - 
“Draugas”. Juk “spauda” - tai ir 
Anglijos Londone vos galą su galu, 
puslapį su puslapiu suduriąs “Euro
pos lietuvis”, ir dar keletas vos vos 
vegetuojančių leidinukų!

Nejaugi tai turi atstovauti ir visai 
lietuviškai išeiviškai kultūrai?! Juk 
jie su kultūra turi tiek pat bendro, 
kaip dešrų ir kopūstų balius...

Tad nejaugi tas vadinamas išei- 
viškas kultūrinis gyvenimas yra tik 
tiek vertas, kad tokios “spaudos” 
netekimas jį suparaližuotų? Manau, 
kad mūsų skaitytojai su tuo nenorės 
sutikti. Juk išeivijoje yra ir tikros 
kultūros, ir tikrų kūrėjų. Tik jieins 
nelengva, oi kaip nelengva susirasti 
vietą tarp veiksniškų parengimų ir 
jubiliejinių banketų...

Stebėtojas

Kaune, Kalniečių gyvenamjame mikrojaone, pastatytas didžiausias Pabaltijyje 
fontanas. Iš tūkstančio purkštuvų vanduo kyla į septynių metrų aukštį.

K. Jurelės nuotraukoje: Prie fontano.

Kauno dirbtinio pluošto gamyklos kultūros ir sporto rūmuose surengta 
tradicinė penktoji įmonės darbuotojų šeimų sporto šventė. Pirmą kartą joje 
dalyvavo svečiai iš Jonavos rajono Žeimių kolūkio.

Varžybos vyko lengvosios atletikos manieže ir plaukimo baseine. Beveik 
trisdešimt šeimų dalyvavo bėgimo estafetės varžybose. Jiems teko įveikti 
įvairias kliūtis, pademonstruoti taiklumą mėtant kamuolį į krepšį. Šventės 
metu vyko linksmieji konkursai ir koncertai, įvairūs žaidimai.ir atrakcionai. 
Surengtos konditerijos gaminių, atvirukų, gėlių parodos.

K. Jūrelės nuotraukoje: Šeimų sporto šventės atidarymas.

NAUJA R. ŠILBAJORIO

SCHEMA

Neklystančių niekados “vaduoto
jų” palėpėje įvairiausių pranašauto
jų - kaip silkių statinėje. Per tą mei
lę Lietuvai visi jau meilūs žodžiai 
seniai pamiršti, nuo lietuviško 
kranksėjimo baigia išsibėgioti pas
kutiniai skaitytojai ir klausytojai... 
Bet yra kitokių žmonių kategorija. 
Jie nepamiršo mandagių žodžių ir 
net moka tokiais žodžiais apdalyti 
vieną kitą Lietuvos rašytoją, ar 
dailininką. Ir skiriasi nuo pirmųjų 
jie tuo, kad galvoja maždaug šitaip: 
Lietuva, aiškus dalykas, ne ta, Lie
tuva kaip ir nebe - Lietuva, tačiau 
esama ir ten... lietuvių. Dar esama. 
Tokius būtina traukti už ausų ir ro
dyti pasauliui, nes iš jų, visai gali
mas dalykas, vėl pasidarys tikra 
Lietuva...

Nesunku suprasti, kad mes kal
bame apie išeivijos intelektualus, 
Lietuvos dvasinės kultūros vaidilas. 
Imkime, pavyzdžiui, R. Šilbajorį, 
kuris net parašė knygą apie Lietu
vos šiuolaikinę literAtūrą. Sutikime, 
kad jis gerai susipažinęs su Lietu
vos literatūra ir, analizuodamas 
atskirus kūrėjus, yra pastebėjęs 
tikrai vertų dalykų, paminėtų ir 
Lietuvos literatūrinėje spaudoje. 
Tačiau reikia irgi pripažinti, ne tam 
darbuojasi solidus intelektualas, 
kad įeitų į Lietuvos literatūros isto
riją. Politiniai skersvėjai išpusto 
sveikus grūdus iš jo rašinių, vėl ir 
vėl lieka tuščias antitarybiškumo 
kevalas, kurį R. Šilbajoris prikrės 
naujos košės naujame savo rašiny
je.

Taip atsitiko ir su publikacija 
“Metmenyse”, kur autorius įrodinė
ja esant mūsų dienomis “avangar
dą” Lietuvos literatūroje. Politinėje 
literatūroje, išeivijos propagandoje 
- kaip vadinsi, taip nepagadinsi: ten 
žmonės yra prisigalvoję ne tokių 
dalykų. Bet literatūros kritikoje? 
Nonsensas, ne kitaip. Juk avangar
distai, kaip literatūrinė srovė, gy
vavo III-IV dešimtmetyje, autorius 
šitai gerai žino ir su tuo sutinka to 
paties savo straipsnio išnašose. Tai 
kas tas naujasis avangardas? Pasi
rodo - “gamta, tautos praeitis, 
egzistencinės esmės suvokimo mi
tologija”. . . Tokiu atveju gal būt į 
avangardostis siūlomi K. Donelai
tis, ar bent S. Daukantas — 
Lietuvos girių poetizuotojas ir 
Lietuvos praeities dainius? Ne, jų 
jau neišgelbėsi ir neišvaduosi, to
dėl R. Šilbajorio schemai praeities 
klasikai netinka. Visai kitas daly
kas — šiuolaikiniai Lietuvos prozi
ninkai, atsidūrę socialistinio realiz

mo rėmuose. Šitie — šaukte 
šaukiasi R. Šilbajorio talkos. Ir' 
mūsų herojiškas literatūros kritikas 
nesnaudžia, siuva prie sagos 
švarką, po kuriuo pasislėps, kuriuo 
pasigobs “persekiojamieji” Lie^ 
tuvos rašytojai - “avangardistai”. 
Siuva švarką, kurio, teisybę pasa
kius, reikia vienam R. Šilbajoriui.

V. Kostkaitis

PIRMASIS GELEŽINKELIS 
LIETUVOJE

Prieš 125 metu* j Vilniaus geležinkelio 
stotį atėjo pirmas traukinys. Didelis buvo 
įvykis anais laikais geležinkelio kelio tie
simas. Juolab ta naujiena užklupo staigiai, 
nes kelias buvo tiesiamas palyginti labai 
greitai. 'Kelias tarp 'Petrapilio ir Varšuvos 
(1278 km) buvo pradėtas tiesti 1851 m., o 
1862 m. (iki Gardino ir Prūsijos sienos) 
baigtas. Lietuvbs teritorijoje oarbai prasi
dėjo 1857 m., 1862 m. baigti. 1859—60 
m. prie geležinkelio dirbo apie 40 000 
žmonių.

Si techninė naujiena danė didžiulį įspū
dį. iPamemu muziejininko nuo Švenčionė
lių J. Silkinio pasakojimu, jo girdėtą iš 
savo senelio. Anot to senelio, . žmonės 
netikėję, kada pasklido gandas apie „ge
ležinį kelią" (I). Iš kur tiek geležies «m$ 
(geležis tada brangi buvo, tekdavo par
duoti grūdų, gyvulių, iked noragą ar ra
tams apkaustus įgytum). Pagaliau pradėta 
kalbėti, kad iš tiesų kelią tiesią... Seniai 
vis tiek abejojo: „Ale nieko nebus! Išne
šiosi Naktim išvogs..." O kai pradėjo ei
ti traukiniai, tai pas juos (Santakoje prie 
Žeimenos) nakvojo nemažas būrys pės- 
čiom nuo Alantos atėjusių žmonių pažiū
rėti traukinio. Pažiūrėjo ir tylūs išėjo...

Vilniuje pirmojo traukinio pasirodymas 
prieš 125 metus (1860 m.) darė didelj įs
pūdį. Apie tas iškilmes įrašyta Gubernijos 
atminimo knygoje: „Rugsėjo 4 d. sekma
dienį trys ketvirčiai po pietų (po 13 
vai.— C. K.) prasidėjo įvykis, kuris visam lai
kui bus įrašytas Vilniaus kronikose. Tą mi
nutę atvyko geležinkeliu iš Dinaburgo į 
Vilnių pirmasis garvežys. Nuo pat ryto 
minios vilniečių spietėsi prie tos vietos, 
kur turėjo sustoti traukinys... " Atvykus 
traukiniui, žmonės džiaugsmingai stebėda
miesi šūkavo. Kalbą pasakė Vilniaus ar
cheologijos komisijos prezidentas Eusta
chijus Tiškevičius.

Po metų (1861 m.) buvo baigtas statyti 
Panerių tunelis (pradėtas 1859 m.). įvyko 
iškilmingas atidarymas.

Vilniaus miesto augimui geležinkelis 
turėjo didžiulės skatinančios Įtakos. Jj 
nutiesus, vakarinėje miesto dalyje ėmė 
dygti pramonės įmonės, fabrikai, sandė
liai, gyvenamieji k/vartalal. Dabartiniu ver
tinimu žvelgiant j reikalą, geležinkelis 
lėmė tai, kad šiandien yra prarasti uni
kalūs žemųjų Panerių, Naujininkų, kiti Vil
niaus kalvynai, jų landšaftai. Todėl šian
dien iš tos pusės jaučiame blogą jleką 
miesto orui. Vyraujant vakarų vėjams, 
oras su pramoninėmis priemaišomis sklin
da į miestą.

Nepaisant to, po tiek metų reikia vis 
dėlto sutikti, kad geležinkelis yra vienas 
iš pastoviausių technikos laimėjimų, nepa
liaujantis būti naujove, nes po senovei 
ne mažiau visuomenei reikalingas. Kiti 
technikos laimėjimai mūsų akivaizdoje la
biau, greičiau kito, jvairėjo, modernėjo. 
Tas lietė, žinoma, ir geležinkelį, bet ne 
tiek. Gal todėl traukinius, ne taip jau ir 
pasikeitusius, net keltais per jūras vežio
jame.

Prof. dr. ČESLOVAS KUDABA
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ATGIMĘ PAMINKLAI
Suspindo, nušvito vienas gražiau

siu ir vertingiausiu XVII a. Vilniaus 
barokinio meno paminklu — Sv. 
Petro ir Povilo bažnyčia. Po ilgokai 
užtrukusiu darbų: altoriai, statulos 
nusimetė pastolius.

— Labai kruopštų ir sudėtinga 
bažnyčios vidaus remontų atliko 
Vilniaus restauratoriai, — papasa
kojo žurnalistui Algimantui Degu
čiui Lietuvos TSR Kultūros 
ministro pavaduotojas Jonas Glem- 
ža.

— Šis unikalus meno kūrinys 
pradėtas statyti 1668-aisiais metais. 
Bažnvčios maketų parengė Kroku
vos architektas Jonas Zaoras, 
skulptūras kūrė italai Pietris 
Pertis, Giovani Merijas Golis ir kiti.

Praėję trys šimtai metų pfiliko 
gilius pėdsakus. Statulos pradėjo 
trūkinėti, laikas paveikė paveikslus 
ir freskas. Todėl Lietuvos kultūros 
paminklams restauruoti instituto 
darbuotojai, imdamiesi darbo, 
pirmiausia nustatė skulptūrų irimo 
priežastis. Pasirodė, kad beveik 
visų jų armatūrinės dalys buvo 
labai prastos geležies, kuri pradėjo 
rūdyti. Tokiu būdu visose statulose 
teko jas pakeisti žalvarinėmis. 
Nereikia aiškinti, kiek tai pareikala
vo laiko, lėšų ir kantrybės.

• • •
Lietuvoje yra nemaža bažnyčių, 

prie kurių pritvirtintos lentelės su 
užrašu: “Architektūrinis pamink
las. Saugomas valstybės”. Joms 
didelę paramų teikia valstybiniai 
restauratoriai. Jie atliko sudėtingų 
Šv. Onos bažnyčios Vilniuje bokštų 
tvirtinimų, didelius atnaujinimo 
darbus Kauno Arkikatedroje, 
Kunigų seminarijos Trejybės baž
nyčioje, Vytauto bažnyčioje.

Šiuo metu restauratoriai darbuo
jasi Mikalojaus cerkvėje Vilniuje.

Lietuvos restauratoriai prižiūri

pe: tė

Liaudies dailėje dažnai (Jjpba išti
sos šeimos. Jau nuo seno žinomas 
darbo pasiskirstymas puodžių tar- 

, motina - mar- 
gintoja? seneliai ir vaikai - žaislų, 
švilpukų lipdytojai, talkininkai. Be
veik kiekvienoje Lietuvos kaimo 
pirkioje močiutė, duktė, anūkė 
verpdavo, ausdavo, siuvinėdavo. 
Taip buvo mokomasi, taip būdavo 
perimamos tradicijos.

Šitokia šeimyninė kūryba ir dar
bas neretai sutinkami ir šiandieni
niame liaudies mene. Štai vien tik 
Šiauliuose buvo surengtos puodžių 
Paulauskų, Rudeckų, Vertelių, py
nėjų Stankų, J. Rudauskienės su 
dukromis, žentais ir anūkais, audė
jų Dundulių parodos. Šių gražių šei
myninių dinastijų tradicijų pratęsė 
ir Viktorija Jankauskienė, rudens

Nuotraukoje: Liaudies meistras 
Zenonas Valunta.

Kompozicija “Paukščių festivalis”. V. Gulevičiaus nuotraukos.

ne tik bažnyčių pastatus ir 
skulptūras. Daug daroma atkuriant 
laiko išblukintuosius vertingus 
paveikslus, “antram gyvenimui 
prikeliant” pagrindinius bažnyčių 
muzikinius instrumentus — vargo
nus. Neseniai vėl sugaudė Šešuolių 
bažnytkaimio vargonai, kuriuos 
aštuonioliktojo, amžiaus pradžioje 
pagamino savamokslis meistras 
Juozas Radavičius. Restauruoti 
vargonai tikinčiųjų pamėgtoje 
Šiluvos bažnyčioje, Kauno arki
katedroje, Tytuvėnuose, Kėdai
niuose, Panevėžyje, Skaudvilėje.

Šių senovinių muzikos instrumen
tų remontui ir atkūrimui Vilniuje, 
prie Paminklų konservavimo insti
tuto veikia specialios dirbtuvės.

Per prabėgusius šimtmečius 
nemažai yra Lietuvos bažnyčių 
papuoštų paveikslais, freskomis, 
Vienų dailininkų vardai žinomi, 
kitų, kaip ir jų kūrinių pavadini
mus, sunaikino laiko negandos — 
drėgmė, dulkės. Atkurti juos vėlgi 
ėmėsi restauratoriai. Jie, kaip ir 
kadaise tų paveikslų autoriai, 
apkeliavo daugelį bažnyčių, susipa
žino su Lietuvoje ir užsienyje 
esančiais meno kūriniais. Dailinin
kai restauratoriai gyveniman su- 
grųžino Vilniaus Rapolo bažnyčioje 
S. Čechavičiaus “Tobijaus atsisvei
kinimų”, V. Sledžinskio “Šventųjį 
Juozapų”, nežinomo dailininko 
kūrinį “Saliamono teismas” Trakų 
bažnyčioje, A. Strungės “Šventųjį 
Antanų” Prienuose.

Kilnus tikslas — išsaugoti meno 
kūrinius ir architektūros paminklus 
kartų kartoms Lietuvoje sėkmingai 
įgyvendinamas. Įgyvendinamas, 
nepaisant nei didelų išlaidų, nei 
darbo sųnaudų.

Šeimyninės liaudies meistrų parodosII

Susitikimai Baltojo karaliaus šviesa
pradžioje Šiauliuose surengusi pa
rodų su savo motina Stase Radzevi
čiene, dukra Danute Vilaniškiene ir 
dešimtmete anūke Birute Vilaniš- 
kyte.
Viktorija Radzevičūtė - Jankaus
kienė yra kilusi iš Kražių, ten mo
kėsi mokykloje, nuo jaunystės dirbo 
įvairius darbus. Po sunkios ligos ir 
operacijos tapo namudininke, o 
prieš penkiolika metų pabandė jė
gas liaudies dailėje: pradėjo megzti, 
dalyvauti parodose, tapo LTSR 
liaudies meno draugijos nare.

Geriausia Jankauskienės moky
toja buvo jos motina Stasė Radzevi
čienė. Beje, ji ir dabar, sulaukusi 
garbingo amžiaus, labai intensyviai 
dirba, mezga kabliuku ir virbalais, 
padeda rišti kilimus. Jos megztos 
pirštinės ir kojinės yra giliai tradici

78-nerių metų pensininkas Zeno
nas Valunta, anksčiau auginęs gy
vulius Ankščių rajone Svėdasų ko
lūkyje, visų laisvalaikį skirdavo 
mėgstamai medžio drožybai. Šalia 
savo sodybos jis įrengė unikalių 
medžio skulptūrų kompozicijų. Čia 
galima pamatyti liaudies pasakų, le
gendų personažus, ypač daug 
meistras sukūrė žvėrelių skulptūrų. 
Jo medinių skulptūrų muziejus pla
čiai pagarsėjo. Į Svėdasus atvyksta 
daug turistų pasigrožėti liaudies 
meistro kūriniais. Z. Valuntos sody
ba įtraukta į turistinį maršrutų po 
Anykščių rajonų. Meistras mielai 
rodo savo kūrinius.

Vaikučiai Vilniaus senamiestyje: virš jų galvelių iškaba dekoratyviniame - 
tautiškame stiliuje.

nės, išsaugojusios senosios liaudies 
ornamentikos charakterį, patogios 
dėvėti.

Praktiškumas — būdingas ir V. 
Jankauskienės dirbinių bruožas. 
Įvairiausio tipo megztiniai, servetė
lės, juostos, pirštinės, kojinės pir
miausia skirti praktiniam naudoji
mui. Be to, ji yra dar ir siuvėja. 
Meistrės kūryboje tradicijos persi
pina su naujovėmis, ji nesitenkina 
pasiektu, bando kitas medžiagas ir 
žanrus. Taip atsiranda pinikai, apli
kacinis siuvinėjimas, rišti kilimai, 
žaislai.

D. Velaniškienė seka savo moti
nos ir senelės pėdomis, mezga rū
bus, servetėles, kuria dekoratyvi
nius darbelius iš šiaudų. Jau mezga 
ir ketvirtokė Birutė.

Pirmų kartų Šiauliuose surengta 
tokia unikali keturių kartų liaudies 
meistrų darbų paroda atskleidžia 
liaudies kūrybos šaknis, parodo da
bartinę būklę ir duoda gražių vilčių 
ateičiai.

Šį rudenį Kuršėnuose, Biliūno 
gatvėje esančiame senoviškame na
me įrengė parodų - pardavimų žino
ma kuršėnietė liaudies meistrė 
Apolonija Šliūpienė, štai jau trečių 
dešimtmetį pastoviai dalyvaujanti 
liaudies meno parodose ir įvairiau
siuose renginiuose.

Meistrė pasirodo ne tik kaip me
nininkė, bet ir kaip kraštotyrininkė, 
plačios erudicijos ir interesų Kultū
ros atstovė. Čia eksponuojami linų 
ryšulėliai, senoviški linų apdirbimo 
įrankiai, siūlų verpimo ir paruošimo 
audimui priemonės, kelerios audi
mo staklės. Meistrės supratimu, 
medžiagos paruošimas, darbo ir kū
rybos procesas yra neatsiejama, su
dėtinė liaudies meno dalis. Beje, to
kio supratimo prisilaiko ir daugiau 
liaudies meistrų: štai J. Rudauskie- 
nė savo šeimos parodose būtinai pa
rodo ir senoviškus pintus daiktus 
(krepšius, doklus), puodžiai pagei
dauja, kad būtų eksponuojamas žie
dimo ratas, puodo ar vazos padary
mo etapai, o štai Paulauskų šeimos 
parodoje kaip įžanga buvo įrengtas 
senoviškos tvorelės fragmentas su 
padžiautais ant jo puodais. Taigi A. 
Šliūpienės paroda tartum pratęsia 
jau besusiklostančių tradicijų ir su
teikia jai naujų, giliau pagrįstų turi
ni.

A. Šliūpienė yra iš tų meistrų, 
kurie pasižymi nepaprastu savo 
veiklos tikslingumu ir pastovumu. 
Parodoje eksponuojami ir jos anū
kės Birutės Kutaitės darbai. Tad
paroda yra šeimyninė.

Vytenis Rimkus

Svečias buvo atidus, tačiau, jam 
sustojus prie paveikslo “Rexf’„ toji 
jo atida pavirto į rimtį. Jau buvau 
pasakęs, kad Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis gimė 1875 metais, ta
čiau dabar jis vėl paklausė jo gimi
mo datos.

— Žiūrėk man! Daugiau kaip šim
tas metų, — lyg nustebo svečias ir, 
rodydamas į paveikslų, pasidomėjo.

— Kaip tau atrodo, ar daug per 
metų užaugo šitas baltas jo 
karalius?

Prie Čiurlionio paveikslo “Rex” 
ne pirmų kartų. Ir tiesų pasakius, 
visuomet mieliau tai daryti kuomet 
vienas, kuomet savo dėmesį atiduo
di tik kūriniui ir esi atsikratęs kitų 
rūpesčių. Šįkart mano nuotaika bu
vo ne tokia - buvau užimtas svečiu 
ir per Čiurlionio paveikslų galerijų 
ėjau kaip gidas - galėjau daug pasa
koti ir beveik nieko nejausti, jau ne
kalbant apie tai, kad jo paveiksluo
se galėčiau atrasti kažkų naujo. Tik 
svečias buvo kažkoks kitoks, saky
čiau, jis netgi gerokai skyrėsi iš 
ankščiau čia turėtų. Štai ir dabar - 
žiūri į paveikslų “Rex” ir klausia 
kaip per tuos daugiau negu šimtų 
metų užaugo baltasis karalius.

Tie, kas bent kartų regėjo šį 
Čiurlionio paveikslų, tikriausiai, 
kad niekuomet neužmirš bent dvie
jų karūnų - juodos ir baltos. Juodoji 
karūna aukščiau, aplink jų tamsu ir 
jos pasaulis didesnis. Žemiau jos - 
baltoji karūna su apšviestu, bet ge
rokai mažesniu pasauliu. Ir kuomet 
čia ateidavau vienas, dažnai pagal-' 
vodavau ne apie šviesų kaip spalvų, 
o apie šviesų, kaip gyvenimų. Ir at
rodydavo, kad baltasis Čiurlionio 
karalius pernelyg mažytis, ir kad 
jeigu menininko gyvenimas būtų 
sutvarkytas taip, kad savo kūrinius 
galėtų perpiešti po šimto ir daugiau 
metų, tai tikriausiai kad Čiurlionis 
savo baltųjį karalių pieštų kur kas 
didesnį, ir iš karūnos sklindančiai 
šviesai atiduotų kur kas didesnę 
erdvę. Todėl išgirdęs svečio kalusi- 
mų beveik mašinaliai atsakiau: ' 
— Žinoma. Baltasis karalius dabar 
labai išaugęs...

— Kalbi apie gyvenimų, aš irgi 
apie jį, — atsakė svečias ir tęsė. — 
Ot pasakei, kad baltasis karalius la
bai išaugo. Tačiau ar gyvendamas 
Anglijoje šitai pasakytum? Jos ka
ralius ir dabar koks jis buvo prieš 
šimtų metų. Pagaliau, pažiūrėkime 
platesniu mastu. Ir vėl juodojo ka
raliaus valdos didelės, tačiau netgi 
ne tas svarbiausia. Tik įsižiūrėk, kų 
jis savę rankose laiko. Užtenka 
atgniaužti saujų, ir pasipils ant gal
vų tokia mirtis, kad mes beveik visi

Aktoriaus gyvenimas— 
teatro istorija

— Labai mėgstu krepšinį, su ma
lonumu žiūriu Kauno “Žalgirio” 
rungtynes. Kiek čia įdomiausių mi
zanscenų, kiek improvizacijos, tarsi 
teatre, - netikėtai prasideda mūsų 
pokalbis su Klaipėdos dramos teat
ro aktoriumi Vytautu Kancleriu. Jis 
- vienas iš nedaugelio scenos meist
rų, kurio individualybė netelpa į jo
kius apibrėžto amplua rėmus: sva
jingas, gyvenimo džiaugsmo kupi
nas Romeo, atviraširdis mauras 
Otelas Šekspyro dramose, išdidusis 
karalius Edipas Sofoklio tragedijo
je, nevykėlis Vingių Jonas Žemaitės 
“Marčioje’’, nuolat laukiamas knyg
nešys Levanarda Šatrijos Raganos 
“Sename dvare”... V. Kancleris - 
vienintelis pokarinio laikotarpio 
uostamiesčio dramos teatro akto
rius, dirbantis čia visus keturis de- 

-šimtmečius.
• — Buvo 1945-ųjų spalio pabaiga, - 
prisimena pašnekovas, - kai aš, jau
nas Vilniaus “Vaidilos” teatro akto
rius, išlipau Klaipėdos geležinkelio 
stotyje. Gatvėse - vieni griuvėsiai. 
Tik lyg per stebuklų išlikęs pasta
tas, kur “Aukuro” draugijos remia
ma vaidino lietuvių trupė. Tas pats 
pastatas, iš kurio balkono 1939-ai- 
siais Hitleris žadėjo Klaipėdos kraš
tui amžinų suvokietinimų.

Negausus to meto Klaipėdos 
aktorių, muzikantų, šokėjų būrelis 
susibūrė į muzikinės komedijos 
teatrų. Atidarymui buvo pasirinkta 
R. Jurašiūno inscenizuota “Eglė - 
žalčių karalienė”. Šiame respubli
kos liaudies artisto Juozo Gustaičio 
režisuotame spektaklyje Kancleriui 
buvo patikėtas Žilvino vaidmuo.

Į premjerų 1947 metų liej^bs 27 
dienų atvyko tuometinis Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas J. Paleckis, 
Meno reikalų valdybos viršininkas 
J. Banaitis, rašytojai Ą. Venclova, 

įsitikinę, jog šioje ugnyje sudegs vi
sa kas gyva.

Svečias valandžiukę patylėjo, 
duodamas laiko suprasti, apie kų jis 
kalba. Aš supratau ir toliau klau
siausi jo kimios kalbos.

— O tau norėčiau patarti 
užmiršti dailininko mirties datų — 
nelauktai sulaukiau patarimo — jis 
dar gyvena, ir aš neabejoju, kad 
toks jo gyvenimas labai reikalingas 
baltam karaliui ir jo šviesai ... Tu 
supranti apiė kų aš — vėl klausė 
svečias, ir supratau, kad tai jo 
kalbos maniera.

— Vadinasi, jūs nenorite sutikti, 
kad dailininkas čia kalba apie Lietu
va, apie savo tautų. Tik Lietuva čia 
tuometinė, kurių jis žinojo. Juk to 
baltojo karaliaus šviesa, man regis, 
čia pirmiausia simbolizuoja laimėtų 
kovų dėl knygos, dėl tautinės rašti
jos. Tačiau po to sekė ir kiti laimėji
mai, ir pats didžiausias 1940 metais, 
kuomet Čiurlionio tauta pasuko so
cialistinės gyvensenos keliu... Bū
tent todėl neabejoju, kad jeigu šian
dienų Čiurlionis perpieštų savo pie
šinį, tai baltasis karalius būtų di
džiulis, o anas, juodasis, atvirkščiai 
labai sunykęs...

— O ne! Jis šito tikrai nepadary
tų, - kategoriškai nuginčijo svečias 
ir paaiškino, kad esu, šito nedarymų 
dėl esančios pasaulyje situacijos. 
Esu, jeigu dar nieko negalime ga
rantuoti, kokia bus žmonijos rytdie
na, tai nedera iškelti baltųjį karalių 
aukščiau juodojo ir šitaip raminan
čiai nuteikti publikų. Esu, labai 
svarbu, kad kiekvienas doras žmo
gus pajaustų, jog reikia skubėti bal
tajam karaliui į paramų, būti jo ka
reiviu.

Mūsų pasikalbėjimas užtruko-' 

Nauji rajonai Vilniuje.

K. Korsakas. Sulaukėm daug Šiltu 
žodžių, gero įvertinimo, prisįfiįėfia 
V. Kancleris. Buvo nepapraitai 
smagu, bet tik vėliau supratom, kad 
gyrė mus ne už tai, kų padarėm, o 
kaip naujagimi per krikštynas - už 
tai. ka dar nuveiksime.

“Eglę” per nepilnus trejus metus 
kolektyvas suvaidino 130 kartų. 
Išvažinėjo aplinkinius rajonus, pa
siekė Liepoja. Nuo to spektaklio V. 
Kancleris Žilvinu tapo ilgam. Vilkė
damas jo rūbais, sutiko ne vienų 
garbingų uostamiesčio svečių, be jo 
neapsiėjo ankstesnės Jūros šven
tės, kitos klaipėdiečių pramogos.

— Man pasisekė, - tęsia aktorius, 
- teko dirbti su puikiais žmonėmis, 
talentingais artistais ir režisieriais 
Valiu Derkinčiumi, Alfonsu Radze
vičiumi, Juozu Rudzinsku, Stepu 
Jukna. Daug gero išmokomu iš Ro
mualdo Juknevičiaus. Nors režisavo 
jis tik truputį daugiau kaip dvejus 
metus, tačiau jo pamokas ir šian
dien prisimena kiekvienas anų laikų 
aktorius. Mus jaudino ypatingas jo 
darbštumas, mokėjimas dirbti su 
jaunimu, atskleisti charakterių gi
luminius klodus. Nuo Juknevičiaus 
laikų apie teatrų prabilta visu balsu.

1963-aisiais į klaipėdiečių kolek
tyvų įsilieja grupė diplomuotų akto
rių iš buvusio Kapsuko teatro, o vy
riausiuoju režisieriumi paskiriamas 
Maskvos teatro meno instituto auk
lėtinis P. Gaidys. Kolektyvas tapo 
pajėgus statyti sudėtingus spektak
lius. Justino Marcinkevičiaus trilo
gija “Mindaugas”, “Mažvydas”, 
“Katedra”; žaismingos įvairių laikų 
įvairių autorių komedijos - tai spek
takliai, sudarantys kolektyvo aukso 
fondų. Daugumoje pastatymų vaidi
na V. Kancleris. Klaipėdiečiai gau
siai lanko ir literatūros vakarus, ku
riuose lietuvių poetų ir prozininkų 
kūrybų skaito jų pamėgtas akto-
rius. Jo kūrybinių darbų skrynioje 
įrašyti dvidešimt penki įsimintini 
kino vaidmenys.

Aušra Pilaitienė

V. Kancleris

faktiškai mes kalbėiome taikos ir 
karo problema. Tik visa tai, pasida
vė dailininko fantazijai, vadinome 
juoduoju ir baltuoju karaliais. Tik šį 

, kartų nepasakiau, kų miėlai daryda
vau kitais kartais, kad Čiurlionis 
yra nacionalinis menininkas. Žiūrė
jau į jį, galingu ūgiu pasikėlusį vi-* 
duryje žemės, kad viso pasaulio 
tautos susitelktų po baltojo kara
liaus vėliava... Tik šitaip baltasis 
karalius gali nugalėti j uodų  jį, ir aš 
dabar žinau, kad genialūs visų epo
chų kūriniai perskaitomi labai 
nūdieniškai... Ir iš tikrųjų, kam 
ženklinti dailininko gyvenimų mir
timi, jeigu jis antai-ryžtingai 
žygiuoja priešakinėse kovos už gėrį, 
už gyvenimų kovotojų gretose...

Pranas Kartonas



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, VASARIO [FEBRUARY] 7,1986

TARYBINIŲ IR AMERIKIEČIŲ RAŠYTOJŲ SUSITIKIMAS
„TIESOS" INTERVIU

l KLAUSIMUS ATSAKO
Ivanas DRACAS:

— Kokiu mintis Janis sukė
lė tarybinių ir amerikiečių ra
šytojų susitikimas?

Štai sėdžiu aš gražia
jame Vilniaus mieste tarp 
talentingo amerikiečių dra
maturgo A. Milerio ir pui
kaus kalmykų poeto D. Ku- 
ęultynovo. Galvoju apie li
teratūros vaidmenį tautų 
gyvenime. Suprantama, ma
no mintys krypsta į gimtąja 
Ukrainą, jos literatūrą. O 
galvodamas apie Ukrainą ne
galiu užmiršti ir Tarybų Lie
tuvos. Lietuvius ir ukrainie
čius nuo seno sieja glaudūs 
ryšiai. Mes didžiuojamės, 
kad Vilniuje mokėsi ukrai
niečių literatūras klasikas 
Tarasas Ševčenka. Šiandien į 
ukrainiečių kalbą išversti 
lietuvių tarybinių poetų 
Eduardo Mieželaičio, Justi
no Marcinkevičiaus, Algi
manto Baltakio kūriniai. 
Lietuvos skaitytojai gali 
susipažinti su žinomų uk
rainiečių autorių kūryba. 
Literatūra padeda suartinti 
tautas.

— Kaip J&8 vertinate llo 
nutukimo .rezultatus?

— Reikia pažymėti, kad 
tarybinių ir amerikiečių ra
šytojų dialogas prie apskri
to stalo vyko dalykiškai, 
nuoširdžiai. Vilniečiai pada
rė viską, kad susitikimas 
vyktų sklandžiai. Visa tai 
ir suteikė galimybę laisvai 
bendrauti, keistis nuomo
nėmis, diskutuoti ne tik sa
lėje, bet ir jaukioje aplinko
je pertraukų metu. Mes ar
timiau pažinome vienas ki
tą. Tai mums padės geriau 
suprasti abi puses jaudinan
čias problefim&s.

| Džeromas LORENSAS:
— Savo kdryblnj kelią Jūs 

pradėjote irstydamas pjeses ra
dijui...

— Radijas — gera mo
kykla kiekvienam pradedan
čiajam rašytojui. Tai savo
tiškas ^vaizduotės teatras, 

I tokia jo specifika. Kad ir 
koks puikus būtų aktorius,

I klausytojas girdi tik jo 
balsą, Todėl vienintelė iš
raiškos priemonė yra žo- 

, dis, o jis — rašytojo gyve- 
■ nimas, jo ginklas ir svar

biausias dalykas yra išmokti 
j jį valdyti.

— Jū» Antrojo paMuUnlo ka
ro dalyvis, /tarnavote Amerikos 
armijoje, turite karinių apdova
nojimų. Anksčiau buvo jsako- 

j ma, kad kai griaudžia patran
kos, mūzos tyli. flKą Jūs galvo- 

| j ate aplety itelginf?

— Manau, kad tai netei- 
I singi žodžiai. Istorija kalba 

kitką. Aš žinau, kad tary
binių rašytojų mūzos karo 
metais netylėjo, jų žodis kė
lė j kovą karius, kovojo ir 
pats žodis. Nenutraukiau 
savo kūrybinės veiklos ka- 

. ro metais ir aš. Tada aš bu
vau radijo bendradarbis. 
Aš rašiau apie Raudonosios 
Armijos ir amerikiečių ka
rių susitikimą prie Elbės 
upės. Radijas paskelbė apie 
tai visam pasauliui. Tai bu
vo istorinis įvykis.

>— Kaip Jūs / įsivaizduojate 
bendradarbiavimo ,> perspekty
vas?

— Aš manau, kad pers
pektyvos geros. Mes jau 
esame sukaupę nemažą ben
dradarbiavimo patirtį ir kaip 

' rodo faktai, tai naudinga 
abiems mūsų šalims. Tarybinių Ir amerikiečių rašytojų susitikimo akimirkos.

Rimgaudo Eilunavičiaus nuotraukos

— Jūs pirmą kartą lanko
tės Tarybų Lietuvoje. Susitiki
mo dienotvarkė buvo įtempta, 
ne viską apėjote pamatyti. (Ko
kie Jūsų Spūdžiai? f

— Kol kas aš nedaug ži-' 
nau apie šį kraštą ir kultū
rą. Tačiau vien tai, ką spė
jau pamatyti, mahe sužavė
jo. Ir aš pamilau Vilnių —• 
Tarybų Lietuvos sostinę, jo 
žmones, o po mūsų kelionės 
po respubliką šis jausmas, 
manau, dar labiau sustiprės. 
Universiteto folklorinio an
samblio koncertas buvo pui
ki staigmena visiems susiti
kimo dalyviams, o man dvi
gubai malonus. Prieš 130 
metų netoli Vilniaus gimė 
mano senelis, ir šis koncer
tas man sukėlė daug gerų 
minčių ir prisiminimų.

Kalbėjosi 
Vidas RACHLEVICIUS

MALONŪS PRISIMINIMAI

TARP LYGIŲ LYGI IR LAISVA

TELEGRAFU „TIESAI" iŠ NIUJORKO
Christa Makolif 12 metų 

dėstė, ekonomiką ir Amerikos 
istoriją mažame Konkordo 
miestelyje Niu Hempširo val
stijoje. Dabar ji buvo pasi
ruošusi dviem kiek neįpras
toms pamokoms — ketino 
aiškinti apie Žemės magne
tinį lauką ir aiškinti vai
kams Niutono gravitacijos 
dėsnį. Tačiau pamokos, ku
rioms buvo ruoštasi ne vieną 
mėnesį, neįvyko: mokytoja iš 
Niu Hempširo skrido daug
kartinio naudojimo kosmi
niu laivu „Celendžer", spro
gusiu po 75 sekundžių skri
dimo tiesiai virš kosmodro
mo Floridoje.

Tai buvo tragedija, kuriai 
sunku likti abejingu. Tiesio
ginę teletransliaciją iš Kana- 
veralo iškyšulio stebėjo mi
lijonai amerikiečių. Specia
lioje tribūnoje netoli palei
dimo aikštelės buvo visų sep
tynių astronautų šeimos, ar
timieji. Į Floridą buvo at
sklidęs ir būrelis Konkordo 
vidurinės mokyklos auklėti
nių. Jiems buvo leista tie
siogiai stebėti 56-ąjį Ameri
kos istorijoje pilotuojamą 
skridimą, kuris buvo ypatin
gas tuo, kad pirmąkart Na
cionalinė aeronautikos ir kos
minės erdvės tyrimo valdyba 
į skridimą pakvietė civilį as
menį — mokytoją.

Kai trijų raketų-nešėjų nas
rai išspjovė ugnį ir įrenginys, 
sulig daugiaaukščiu namu, su
drebėjęs ėmė kopti į orą, 
garbės svečių tribūnose pa
sigirdo plojimai. Žiūrovai 
glebėsčiavosi iš džiaugsmo ir 
dar bandė žiūronais prisiar
tinti jau tolstantį, 200 met
rų liepsna spjaudantį laivą. 
Tačiau staiga jau tolokai nuo 
raketos nasrų plykstelėjo 
liepsnelė ir akimirksniu visos 
trys raketos kartu su laivu iš
tiško ugnies purslais.

Žmonės tribūnoje nesu
prato, kas dedasi. Niu Hemp- 
šird mokinukai iš įpratimo 
dar plojo, kai per minią nu
bangavo siaubo atodūsis. 
Astronautų artimieji šaukė, 
rankomis badydami dangų, 
nenorėdami tikėti tuo, ką 
mato savo akimis. Staiga 
kažkur toli subaltavo para
šiuto kupolėlis, ir vėl žmo
nėse įsižiebė viltis. Tačiau 
kosminis laivas nei katapultų, 
nei -parašiutų neturėjo — 
tai leidosi jau išdegusios ra
ketos sekcija. Skeveldros 
dar ilgai krito į Atlanto van
denyną maždaug per aštuo- 
nias mylias nuo kranto, ta
čiau nebuvo galima iš karto 
jų surinkti ar ieškoti išsigel
bėjusių — dėl raketinio ku
ro nuosėdų laivams ir sraig
tasparniams iš anksto buvo 
įsakyta nesiartinti prie star
to vietos.

Ugnyje žuvo visi — ir 100- 
tonis, 1,2 milijardo dolerių 
vertės laivas, ir visi septyni 
jo keleiviai. 46 metų laivo

vadui Frensiui Skobiu! tai 
jau buvo antras skridimas. 
Pilotas Maikas Smitas — 
kadrinis laivyno aviacijos ka
rininkas, kaip ir vadas, da
lyvavęs Vietnamo kare. Džu- 
dita Reznik, laivo krovinio 
skyriaus roboto valdymo 
operatorė, jau taip pat skrai
dė kosmose — prieš dvejus 
metus. Karo aviacijos papul
kininkis Elisonas Onizuka tu
rėjo tapti pirmuoju astro
nautu, gimusiu Havajuose. 
Vaikystėje jis, kaip ir kiti 
jo kaimelio basakojai, dirbo

dirbtuvėlę Harlemo pakraš
tyje ir visą vakarą plušo po 
kliento automobiliu. Tai bu
vo talentingas žmogus — 
savamokslis kompozitorius, 
profesionaliame ansamblyje 
grojęs saksofonistas, geras 
sportininkas...
• Christa Makolif į kosminę 
įgulą pateko, taip pat paro
džiusi neeilinius sugebėji
mus. Kai praėjusiais metais 
paskelbė, jog planuojama į 
kosmosą pasiųsti mokyto
ją, pasisiūlė 11400 pretenden
tų. Daugybė mokslinių ir fi-

Kas ištiko 
„Čelendžerį“?

Sprogimo momentas. AP—TASS-o nuotrauka

kavos plantacijose, bet vė
liau nepaprasto atkaklumo 
ir sugebėjimų dėka prasi
mušė, baigė inžinerijos moks
lus. Hjuzo aviakorporacljos 
inžinierius Dregoris Džarvis 
— taip pat buvęs .profesiona
lus karo lakūnas. Jis laive 
turėjo prižiūrėti naudingą 

• krovinį, daryti eksperimentus 
nesvarumo sąlygomis. Juo
daodis astronautas Ronas 
Makneras, gimęs Pietų Ka
rolinoje, bet išaugęs Niujor
ko Harleme. 1984 metais jis 
jau skraidė kosmose, tačiau 
jo karjera nepraturtino šei
mos. Tąkart po prabangaus 
priėmimo Niujorko miesto 
taryboje juodaodis astronau
tas grįžo į vargingą tėvo

žinių egzaminų geriausiai iš
laikė Christa. Bet geriausioji 
Amerikos mokytoja pamo
kos iš kosmoso nebesurengė.

Beveik lygiai prieš 19 me
tų — 1967 metiį sausio 27 
dieną — bandant kosminį 
laivą ,,Apolonas-1" trys ast
ronautai repetavo pakilimą, 
kai kapsulėje kilo gaisras. 
Virdžilas Gasas Grisomas, 
Edvardas Vaitas ir Rodžeras 
Cafis žuvo pakilimo aikšte

lėje, tame pat Kanaveralo iš
kyšulyje.

Techninė nesėkmė ištiko 
jau antrą pilotuojamą ameri
kiečių kosminį skridimą, 
kai tas pats Virdžilas Griso
mas, pilotuodamas „Merkuri
jaus" serijos aparatą „L1-.

berty bei 7" nukrito į 
.Atlanto vandenyną. Kos
minis laivas bemat nu
skendo, o astronautas vos 
išsilaikė paviršiuje, kol at
skrido ieškotojai.

Pirmojo orbitinio Džono 
Gleno pilotuojamo skridimo 
.metu sulūžo labai svarbus 
raketos komponentas, ir skri
dimo centras jau galvojo, 
kad laivo nebus galima su
grąžinti į Žemę. Laimei, le
miamu metu raketa veikė.

1966 metais Neilas Armst
rongas ir Deividas Skotas, pi
lotuodami „Džemini-8", nuo 
mirties buvo per tris sekun
des — jų laivas kosmose vos 
nesusidūrė su kažkodėl gre
ta atsidūrusią nevaldoma 
„Adženos" raketa.

1970 metais, laivo „Apolo- 
nas-13" skridimo į Mėnulį 
metu sprogo deguonies ba
kas, astronautai šiaip taip 
sugebėjo grįžti namo pasi
naudodami Žemės traukos jė
ga.

Nesėkmės persekiojo ir 
pastarąją NASA skridimų se
riją. Paskutiniai du „Cėlen- 
džerio" skridimai buvo atidė
liojami bent dešimt kartų.. 
Priežastimi buvo techniniai 
gedimai ir nepalankus oras.

I orbitą kosminis laivas ki
lo per Floridoje neįprastus 
šalčius. Kol kas pradine ka
tastrofos priežastimi spėja
mas ledo gabalas, susidaręs 
ant laivo korpuso. Kilimo 
metu jis galėjęs smogti į 
raketos-nešėjos šoną, jį 
prakiurdinti ir tuo sukelti 
sprogimą. Tai kol kas tik spė
liojimas. Avarijos priežas
tis, kaip skelbė NASA vado
vai, bus ištirta, o iki tol jo
kios versijos nebus skleidžia
mos. Iki tol bus sustabdyti ir 
visi pilotuojami skridimai. 
Techninės ekspertizės, kaip 
buvo paskelbta, gali trukti 
nemažai laiko.

.. .Jau pirmosiomis va
landomis po katastrofos Ka
naveralo iškyšulyje per 
Amerikos televiziją buvo pa
skelbtos Tarybų šalies va
dovų užuojautos. Kosmoso 
tyrimas, jo taikus įsisavini- 
•mas — tai svarbi žmonijos 
veiklos sritis. Tą darbą reikia 
dirbti drauge, petys petin — 
busimųjų kartų labui. Tame 
darbe galimos ir nesėkmės, 
neišvengiama ir aukų. Ta
čiau jos niekada nebuvo be
prasmės.

Amerikoje daug kas prisi
mena bendrą TSRS—JAV 
kosminį skridimą 1975 me
tais, bendrą tarybinių ir 
amerikiečių mokslininkų dar
bą kilniu tikslu padėti vie
ni kitiems nelaimės kosmo
se atveju, iš orbitos padėti 
katastrofos ištiktiems Že
mėje. Kosmosas turi tapti 
taikaus ‘ bendradarbiavimo 
arena. Lai jis būna inžinierių, 
gydytojų, mokytojų darbo 
vieta.

Vilius KAVALIAUSKAS

Studentiška daina 
sužavėjo svečius

Susitikimo dalyviams Bal
tosios salės scenoje koncerta
vo Vilniaus valstybinio V. 
Kapsuko universiteto folklo
rinis ansamblis ,/Ratilio". Akį 
žavėjo spalvingi ansamblie
čių rūbai, skambėjo dainos, 
'sukosi šokėjai.

Ansambliečiai .svečiams 
priminė vieną populiarų 
liaudies paprotį: kai gro
jama polka, niekas nesėdi. 
Tad nuskambėjus smagiai 
melodijai, į šokio sūkurį 
mielai įsiliejo ir visi susiti
kimo dalyviai. ..

„Ratilio" koncertas buvo . 
palydėtas audringa ovacija. 
Ansambliečiai apjuosė su
sitikimui pirmininkavusius 
maskvietį N. Fedorenką ir 
amerikietį N. Kazinsą drau
gystės juostomis, susitikimo 
dalyviams buvo įteiktos 
plokštelės su lietuviškų dai
nų įrašais ir amerikiečių po
etų kūrybos vertimai į 
lietuvių kalbą.

Rokas VAIŠVILA

NUSIGINKLAVIMO 
KONFERENCIJA VĖL 
POSĖDŽIAUJA

Geneva. — Po savaitę užtrukusių 
pasitarimų tarp JAV ir Tarybų 
Sąjungos atstovų, nusiginklavimo 
konferencija pradėjo savo sesijas. 
Norima pasiekti susitarimo už
drausti cheminių ginklų gamybai, 
saugojimui ir naudojimui. Tai 
klausimas, diskutuojamas jau nuo 
1968 metų.

Nors neturima daug vilčių, bet 
JAV ir kiti NATO valstybių 
atstovai tvirtina, jog pastarieji 
ženklai iš Tarybų Sąjungos pusės 
esantys pozityvūs. Jie ypač 
pabrėžia TSRS komunistų partijos 
gen. sekretoriaus Michailo Gorba
čiovo sausio 15 d. nusiginklavimo 
pasiūlymą, kuris sustiprina viršū
nių konferencijos metu susidarytus 
įspūdžius, kad Tarybų Sąjunga 
padarys kai kurių nuolaidų 
cheminių ginklų nusiginklavimo 
patikrinime. JAV pasiūlymas toje 
srityje, pateiktas prieš dvejus 
metus, nesusilaukė TSRS pritari
mo, nes tvirtinama, kad jis perdaug 
kišasi į valstybės Vidaus reikalus.

SURADO BŪDUS NUSPĖTI 
VULKANŲ PRASIVERŽIMUS

Tokyo. — Japonų mokslininkas 
Kosuke Kamo, Kyoto universiteto 
profesorius, ekspertų susirinkime 
pranešė apie savo eksperimentus, 
stengiantis nuspėti vulkanų prasi
veržimus. Jisį tvirtino, kad, 
naudojant kompiuterius, jam yra 
pavykę viską nuspėti 90-čia 
procentų tikslumu.

Mokslininkas Kamo pernai ekspe
rimentavo pietinėje Kyushu saloje, 
kurioje yra veikiantis Sakurajima 
vulkanas. Gruodžio 3-29 dienomis jo 
vadovaujama grupė nuspėjo 35 iš 39 
vulkano prasiveržimų.

Japonija šiam tyrimo projektui 
yra paskyrusi $1.6 milijono.

KALTINA MAROKĄ UŽ 
KALINIŲ KANKINIMĄ

London. — Čia būstinę turinti 
organizacija Amnesty International 
savo metiniame pranešime apie 
žmogaus teisių gęrbimą pasaulyje 
kaltina Maroką, kad gyventojų 
suiminėjimai ir kankinimai tebe
vykdomi be paliovos nuo 1970 
metų. Žmonės persekiojami religi
niais ir politiniais sumetimais, 
laikomi mėnesiais ar net metais be 
jokio ryšio su pasauliu.

Maroko ambasadorius JAV Masti 
Jorio, atsiliepdamas į šį raportą, 
tvirtina, kad organizacija skelbia 
neteisingas žinias, norėdama nei
giamai pavaizduoti Maroką Ameri
kos ir kitų angliškai kalbančių tautų 
akyse.

Su džiugia darbo ir šventine , 
nuotaika Lietuvos miestai ir kaimai 
pažymėjo brangią sukaktį — 
Tarybų valdžios atkūrimo 45-ąsias 
metines. Pagrindiniai šventiniai 
renginiai vyko respublikos sosti
nėje, į kurią suplaukė tūkstančiai 
Dainų šventės dalyvių, svečių.

Liepos 20 diena Vilniuje. Lietu
vos TSR Valstybinio Akademinio 
Operos ir Baleto teatro rūmuose, 
įvyko Lietuvos KP Centro Komi
teto ir Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos iškilmingas posėdis, 
skirtas Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-osioms metinėms.

Salėje — Lietuvos KP Centro 
Komiteto ir respublikos vyriausy
bės vadovai, miestų ir rajonų 
atstovai, revoliucinio judėjimo ir 
Didžiojo Tėvynės karo veteranai, 
gamybos pirmūnai, kultūros ir 
mokslo veikėjai, profsąjungų, 
komjaunimo darbuotojai, svečiai.

Iškilmingą posėdį pradėjo Lietu
vos KP CK pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius.

\ — Prieš keturiasdešimt penke
rius metus, — pasakė jis, — res
publikos darbo žmonės, Komunistų 
partijos vadovaujami, nuvertė ne
kenčiamą fašistinį režimą, atkūrė 
Tarybų valdžią, už kurią ilgus 
metus atkakliai kovojo, ir savano
riškai įsijungė į broliškų tarybinių 
tautų šeimą. Sis ryžtingas darbo 
žmonių posūkis į socializmą atvėrė 
patį šviesiausią ir turiningiausią 
puslapį ilgaamžėje lietuvių tautos 
istorijoje.

Tik keturiasdešimt penkeri metai 
skiria mus nuo tų atmintinų dienų, 
kai Lietuvoje buvo atkurta Tarybų 
valdžia. Tačiau ir jie įtikinamai 
rodo, kad socialistinio vystymo 
kelias, į kurį respublikos darbo 
žmonės stojo keturiasdešimtųjų 
vasarą, buvo ir yra vienintelis 
teisingas. Tai taikaus darbo, 
sparčios pažangos, laimingo gyveni
mo kelias. Ir šiuo keliu Tarybų 
Lietuva tvirtai žengs visada.

Draugas P. Griškevičius nuo
širdžiai pasveikino į iškilmes 
atvykusius svečius iš Maskvos, 
delegacijas iš broliškų socialistinių 
šalių.

Žodis pranešimui suteikiamas 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkui 
Antanui Barkauskui.

Pranešėjas plačiai apžvelgė 
. Lietuvos darbo žmonių, vadovau
jamų Komunistų partijos, kovą už 
Tarybų valdžios atkūrimą, istorinio 
posūkio 1940-ųjų metų vasarą 
įvykius, kalbėjo apie pirmuosius 
Tarybų valdžios žingsnius, apie 
tuos/išmėginimus, kurie teko 
lietuvių tautai rūsčiomis Didžiojo 
Tėvynės karo dienomis, apie 
lietuvių tautos kovą prieš vokiškuo
sius fašistus, atstatomojo laiko
tarpio pasiaukojamą darbą.

— Šiandien Lietuva, — kalbėjo 
pranėšėjas, — tai visapusiškai 
išsivysčiusios ekonomikos respubli
ka. Dabar pfer vieną darbo savaitę 
pramonė pagamina daugiau pro
dukcijos negu buržuaziniais laikais 
per ištisus metus. Iš esmės 
pasikeitė kolektyviniais pagrindais 
tvarkomas žemės ūkis. Nusausinta 
77 procentai labai drėgnų plotų, 
įrengta daug sukultūrintų pievų, ir 
ganyklų, užauginta puikių, jaunų 
girių. Nors žemės ūkyje dirba 
keliskart mažiau žmonių negu prieš 
karą, tačiau bendroji produkcija 
padidėjo daugiau negu dvigubai.

Dabartinė Lietuva — tai aukšto 
liaudies išsilavinimo ir kultūros, 
turiningo jos dvasinio gyvenimo 
kraštas. Socialistinės santvarkos 
metais mokslas ir kultūra tapo

prieinami visiems. Jau beveik pusė 
Lietuvos gyventojų turi aukštąjį, 
nebaigtą aukštąjį ir vidurinį 
išsilavinimą. Socialistinės Lietuvos 
labui savo talentu kilniai pasidarba
vo inteligentija.

Dabartinė Lietuva — tai respub
lika, kur sprendžiamos labai 
svarbios socialinės problemos. Toli 
pažengta mažinant esminius skirtu
mus tarp miesto ir kaimo. Didžioji 
dalis respublikos gyventojų jau 
telkiasi miestuose. Iš čia sklinda 
nauja mokslo ir technikos mintis, 
meninės kūrybos naujovės.

Pokario metais Lietuvoje pasta
tytų gyvenamųjų namų bendrasis 
plotas sudaro daugiau kaip 45 
milijonus kvadratinių metrų. 0 tai 
prilygsta beveik šešių miestų, 
nemažesnių kaip Vilnius, gyvena
majam fondui.

Šiuolaikinėse gyvenvietėse jau 
įsikūrė du trečdaliai kaimo žmonių. 
Tos respublikos vietovės savo išore 
mažai kuo beprimena vienkiemių 
praeitį. Kur bepakliūtum, vis 
dažniau akį džiugina skoningas 
išplanavimas, sodų žaluma, gėlynai, 
kultūros, sporto ir buities tarnybų 
akcentai.

Pranešėjas kalbėjo apie respubli
kos liaudies ūkio darbą šio 
penkmečio metais, apie laimėjimus, 
su kuriais darbo žmonės pasitinka 
TSKP XXVII suvažiavimą ir 
Lietuvos KP XIX suvažiavimą.

— Mūsų visuomenėje, — pasakė 
drg. Barkauskas, — sėkmingai, 
įgyvendinami tie tikslai, kurių siekė 
žmonės, kovoję už Tarybų valdžią, 
dėję naujosios santvarkos pamatus. 
Tai kelia tikrojo piliečio pasididžia
vimą ir dėkingumą už galimybę 
naudotis socializmo iškovotomis 
vertybėmis: dirbti pasirinktą 
darbą, naudotis švietimo, sveikatos 
apsaugos teisėmis, buitinėmis ir 
poilsio sąlygomis, ugdyti savo 
meninius, sportinius ir kitokius 
sugebėjimus.

Didžiausia socializmo vertybė — 
taikus gyvenimas ir pastangos 
įveikti karo pavojų. Mums tenka 
laimė gyventi ilgiausią šiame 
amžiuje taikingą laikotarpį. Tai 
mūsų partijos ir valstybės didžia- 
vertis nuopelnas. Ir nors pasaulis 
toks neramus, mes įsitikinę, kad 
mūsų planeta karo' gali išvengti. 
Tarybinė šalis laikosi ir tvirtai 
laikysis taikos ir taikaus sambūvio 
kurso, kurį lemia mūsų visuome
ninė santvarka, jos ideologija, 
politika, moralė ir pasaulėžiūra.

Komunistų partijos ir Tarybų 
valstybės užsienio politikos esmė — 
neleisti, kad pasikartotų toks karas, 
kurį sukurstė hitlerinis fašizmas, 
neleisti, kad įvyktų branduolinė 
katastrofa. Tokiam nuosekliam ir 
humanistiniam kursui pritaria visa 
pažangioji visuomenė. Tarp jų ir 
mes, Lietuvos gyventojai, nes su 
taikos laikotarpiu sutampa švie
siausias mūsų istorijos etapas. Jo 
keturiasdešimt penktąsias metines 
pasitinkame praturtėję darbo ir 
kūrybos patyrimu, ištikimi kilniems 
socializmo idealams, kupini ryžto ir 
optimizmo.

Iškilmingame posėdyje kalbėjo 
darbininkų, žemdirbių, inteligenti
jos atstovai, svečiai iš socialistinių 
šalių.

Posėdžio pabaigoje drg. P. 
Griškevičius nuoširdžiai padėkojo 
už laiškus, telegramas ir sveikini
mus, kuriuos šventės proga atsiun
tė sąjunginės respublikos, sąjun
ginių ministerijų ir žinybų vadovai, 
kariuomenės vadai, revoliucinio 
judėjimo, karo ir darbo veteranai, 
atskiri asmenys.

V. Brajo nuotraukoje: Daugiau kaip 35 tūkstančiai šeimų turi sklypelius 
kolektviniuose soduose. Vilniečiai sodininkų bendrijoms nemokamai išskirta 
beveik keturi tūkstančiai hektarų žemių. Kasmet kolektyviniuose soduose 
išauginama apie tūkstantį tonų daržovių, uogų ir vaisių.

Nuotraukoje: Vilniečiai kolektyviniai sodai.
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Iš Moterų Veiklos
Kadangi šiais metais sukanka 75 

metai nuo Tarptautinės Moterų 
Dienos - Kovo 8-osios, tai ši diena 
Kanadoje bus plačiai atžymėta. Ca
nadian Advisory Council on the Sta
tus of Women šią Kovo 8 paminės 
Kanados sostinėje Ottawoje. Susi
rinkimai tęsis dvi dienas, 17 ir 18 
kovo. Šiuose susirinkimuose daly
vaus moterys iš visos Kanados. Čia 
bus apkalbami įvairūs moteris lie- 
čiantieji klausimai.

Praėjusiais metais gruodžio mė
nesį buvo įsteigtas specialus Taikos 
Komitetas, kuris federalinei val
džiai paruoš pasiūlymą, kad šie 
metai būtų paskelbti tarptautiniais 
metais už taiką.

Toronto Lietuvių Moterų Klubas 
turėjo metinį susirinkimą, kuriame 
buvo duoti pranešimai iš praeitų 
metų veiklos. Nebuvo jie linksmi. 
Sirgo 12 narių, klubas neteko 6 na
rių - mirtis jas iš mūsų tarpo išsky
rė. Jos aktyvios, rėmė klubo veiklą. 
Tai—Anna Blessing, Akvilė Gu- 
džiauskienė, Lora Lukienė, Marga- 
reta Daugėlienė, Valerija Masienė 
ir M. Buzūnienė. Netekus aktyvių 
narių, daugiau atsakomybės tenka 
kitoms. Tačiau nenuleidžiame ran
kų, laikome susirinkimus ir pramo
gas.

*
Praėjusiame susirinkime nutarta 

Kovo 8 tarptautinę moterų dieną 
minėti kovo 9 dieną. Stefanija Mor- 
kienė pasižadėjo parodyti skaidrių 
iš kelionių po įvairias šalis. Bus vai
šės. Klubietės pasižadėjo stengtis, 
kad šis parengimas būtų sėkmin
gas. Daugelis iš jaunosios kartos 
nori pamatyti Ados ir Jono Morkių 
susuktus filmus Lietuvoje apie 
Dainų šventę.

Visi kviečiami dalyvauti pramo-

Toronto Lietuvių Moterų Klubas sveikina Lasvę ir jos leidėjus 
su Laisvės 75-erių metų jubiliejum ir linki sėkmės toliau tęsti tą 
kilnų darbą, skelbti tiesą, kovoti už taiką ir darbo žmonių būvio 
pagerinimą.

Klubas taip pat aukoja $50.00 Laisvės paramai.
Su geriausiais linkėjimais,

Toronto Lietuvių 
Moterų Klubo 

Valdyba ir nariai 
Toronto, Ont.

Medikas — švietėjas
[Docentą N. Indrašių 

prisimenant
Jau taip susiklostė istorinės so

cialinės aplinkybės, kad lietuvių 
< tautos kultūrinio pakilimo bare ne

mažas vaidmuo atiteko gydytojams, 
daktarams. Kalbėdami apie toli
mesnę praeitį, susiduriame su dak
taro J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, 
J. Šliūpo vardais, pavardėmis. Su 
pastarojo pavarde, susijusi Ameri
kos lietuvių kova už laisvąją mintį. 
Vėliau reiškėsi gydytojai J. Kaškai- 
tis, A. Margeris, A. Petriką.

Kai Lietuvoje viešpatavo klerika
lų, paskiau tautininkų fašistų dikta
tūra, J. Šliūpas tęsė išeivijoje pra
dėtą kovą - vadovavo laisvamany- 
bės judėjimui. O laisvamaniškos, 
ateistinės literatūros anuomet mes 
daugiausia gaudavome iš Amerikos. 
Šioje kovoje žymų indėlį įnešė gy
dytojai2 S. Matulaitis, P. Avižonis, 
vėliau J. Kairiūkštis.

Fašistinės diktatūros metais J. 
Kairiūkščiui ir J. Šliūpui talkon at4- 
jo studentas medikas Napoleonas 
Indrašius, gimęs 1905 m. gegužės 
23 d. Barkiškyje, Rokiškio rajone.

Su Indrašium susipažinau 1929 
m., įstojęs į Kauno universitetą. 
Tuo metu jisai buvo net trijų kny
gelių autorius! Originalios knygelės 
vadinosi “Susižavėjimo paslaptis” ir 
‘Palankumas ir minčių įtaka”.

Platesnio atgarsio susilaukė 
Indrašiaus 1933 m. išėjusi knyga 
“Psichinio pasaulio reliatyvybės 
teorija”. Remdamasis keturių laiki
nų ir amžinų esamybių dėsniais, au
torius atmetė katalikybės skelbia
mąjį pragaro ir dangaus, angelų ir 
velnių ir žmonių sielų amžinumą, 
nes visa tai, net pačių teologų mo
kymu, yra turėję pradžią, taigi tu
rės ir pabaigą.

Žymiausias Lietuvos katalikų 

goję ir programa pasigėrėti. Paren
gimas įvyks kovo 9 dieną, 160 Cla
remont St., 1 valandą po piet.

Bingo

Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Klubo senjorai ir senjorės susi
renka kartą į savaitę (trečiadie7 
niais) palošti bingo, atšvęsti gimta
dienius, jei kieno gimtadienis 
pripuola, atlaiko susirinkimus, 
pasidalija rūpesčiais,, apkalba ligas. 
Žvalios senjorinos pasirūpina vaišė
mis, kavute.

Beje, paskutiniu metu buvo su
sirgusios šios bingo lošėjos — V. 
Gormanienė, M. Pūrienė, J. Kuisie- 
nė. Teko sužinoti, kad Moterų klubo 
narė J. Galskienė, pergyveno sun
kią operaciją. Linkiu draugėms 
greitai susveikti.

Netekome tautiečio

Sausio 8 dieną Sunnybrook ligo
ninėj mirė Boleslavas Lukas. Paliko 
nuliūdime sūnų, dukrą, ir dvi 
anūkes.

Velionis buvo Sūnų ir Dukterų 
Klubo narys. Kol pašalpinė gyva
vo, buvo pirmosios kuopos iždinin-

Giliausia užuojauta šeimai ir gi
minėms Kanadoje ir Lietuvoje. 
Ilsėkis amžinai Kanados žemelėj.

Išvyko pasišildyti

Petronėlė Bendžaitienė išvyko į 
Floridą pasišildyti saulutės spindu
liais ir pasižmonėti pas dukterį Mrs. 
Timmins. Žada pabūti keletą savai
čių.

A. Gaižauskienė su dukrom Fran
ces Belickas ir Helen Degutiene ir 
žentu Carles vyksta praleisti atos
togas į Meksiką.

Linkiu laimingai praleisti atosto
gas.

A. Ylienė

ideologas prelatas A. Dambrauskas 
— Jakštas tada “Židinio” žurnale 
užsipuolė autorių, kaip jis drįso 
neigti pragaro amžinumą. Teologas 
Indrašiui pagrasino tuo pačiu... 
pragaru... K. Korsakas (dabar aka
demikas) “Kultūros” žurnale į tą 
kritiką reagavo ilgoka replika, A. 
Jakšto samprotvimus ir grasinimą 
vadindamas viduramžiška argu
mentacija. Patsai Indrašius ilgokai 
ravėjosi su A. Jakštu: vienas kitam 
rašinėjo laiškus ir prelato bute dis
kutavo. Kaune apie šią dvikovą bu
vo tuomet plačiai kalbama.

Tuo pat metu Indrašius pradėjo 
leisti antiklerikalinės krypties žur- 

‘ nalą “Pasaulėžiūra”, paskiau pava
dintą “Pasaulėžiūra ir gyvenimas”. 
Jame patsai redaktorius daug rašė 
pavarde ir slapyvardžiu J. Ateiga. 
Žurnale bendradarbiavo ir kolegos: 
medikas V. Kuraitis, ekonomistai 

• K. Caplinskas, J. Vaišnoras, teisi
ninkas S. Maciejauskas, V. Galinai- 
tis, esperantininkai J. Petrulis ir J. 
Lazauskas, prof. P. Slavėnas; bend
radarbiavau ir aš (slapyvardžiu B. 
Juliūnas). 1934 m. išėjo Indrašiaus 
straipsnių rinkinys “Sąmonės am
žius”.

Universiteto studijų laikotarpiu 
Indrašius dirbo “Medicinos” žurnale 
redakcijos sekretorium. Užtat me
dicinos klausimais nemaža jo 
straipsnių buvo šiame žurnale.

1937 m. baigęs universitetą, 
Indrašius dirbo Higienos institute, 
o 1938 -1941 m. medicinos fakulteto 
asistentu, bet hitlerinės okupacijos 
metais buvo atleistas. 1944 - 1950 
m. jis buvo Vilniaus universiteto 
medicinos fakulteto nervų ir psichi
kos ligų katedros vedėjas, docen
tas. Paskiau darbavosi Kauno bei 
Vilniaus psichoneurologinių ligoni
nių gydytoju.

“LAISVI
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Liūdnas Prisiminimas
Juozo, Jennie Šinkūnų. Mūsų mylimas tėvelis mirė 1983-aisiais 

metais. Mūsų brangioji mamytė mirė 1976 metais. Mūsų mylimas 
dėdė Kazimieras Žekonis mirė 1978 metais.

Mus visus paliko dideliame liūdesyje. Su didele pagarba mes 
prisimename tėvelius ir dėdę, kurie mums teikė savo meilę.

Irena, Herb ir Richard Clements
Toronto, Ont.

Jau dešimt metų Kėdainių rajono “Rytų aušros” kolūkyje nebėra vienkie
mių. Tačiau ir dabar čia nemažai statoma. Kolūkio centrinės gyvenvietės 
Labūnavos puošmena tapo per kelerius metus pastatytas surenkamų skydi
nių namų kvartalas, gražiausias Lietuvoje. Gyvenvietėje yra aštuonmetė 
mokykla, kultūros namai, vaikų lopšelis - darželis, ambulatorija su vaistine, 
žemdirbių poilsio namai.
G. Svitojaus nuotraukoje: Kolūkio žemdirbių poilsio namai.

j--------------------- ————----------------------------------------------------------------
LIETUVOJE

Auksinis šeimos jubiliejus

s

Seniai bebuvo tiek daug žmonių ir 
taip linksma Monikos ir Juozo Na
vickų namuose. Į jų gražią sodybą 
Alytaus rajono Santaikos miestely
je suvažiavo visi aštuoni vaikai - ke
turi sūnūs su marčiomis ir tiek pat 
dukterų su žentais, dvylika anūkų. 
Pasveikinti sukaktuvininkų neeili
nės šventės - auksinių vestuvių pro
ga suėjo kaimynai, atvyko kolūkio 
vadovai, apylinkės valdžios atsto
vai.

Griežiant kaimo kapelai, lydimi 
anūkų, pasirodė linksmi ir žvalūs ju
biliatai. Pasodintus į garbingiausią 
vietą puošnioje svetainėje, juos 
sveikino, daug laimės ir sveikatos 
linkėjo sūnūs ir dukros, kaimynai ir 
svečiai. Ilgametis kolūkio pirminin
kas Alfonsas Šerkšnas perskaitė 
ūkio valdybos nutarimą, kuriuo 
Juozui Navickui suteiktas nusipel
niusio kolūkiečio garbės vardas. 
Nuo tokio didelio visų dėmesio, 
nuoširdžių linkėjimų, Monikos ir 
Juozo akyse sužvilgo džiaugsmo 
ašaros. O Navickai išties turi kuo 
pasidžiaugti. Senatvėje jiems nieko 
netrūksta, kol kas ir sveikata ne
tenka skųstis. Ramūs jie ir dėl vai
kų, išsimokslinusių, susiradusių 
mėgstamą darbą.

Tačiau patiems skinantis kelią į 
laimę, teko visko patirti. Abu kilę iš 
mažažemių valstiečių, rupios duo
nos kąsnį nuo pat vaikystės turėjo

Mirė N. Indrašius 1984 m. gruo
džio 3 d. Prieš pusę metų pakėlė 
sunkią operaciją. Kai rengėsi ope
racijai, mudu su dėstytoju Petru 
Pečiūra jį aplankėme ligoninėje. Jis 
tada kalbėjo: “Mirti nebijau, tik la
bai norėčiau sulaukti 80 metų”. O ta 
sukaktis būtų buvusi šiemet gegu
žės mėnesį.

^avo straipsniais ir atskirais lei
diniais Indrašius visą gyvenimą die
gė mokslinę ateistinę pasaulėžiūrą,. 
daug prisidėjo prie kovos su tiky- 
bininkų skleidžiamais prietarais. 
Universiteto studijų metais jisai 
buvo vienas pažangios studentų 
medikų “Ąžuolo” kooperacijos orga
nizatorių. Pastaraisiais metais 
aktyviai dalyvavo ateistų klubo 
“Ave, vita!’ vekloje, skaitė paskai
tas, daug rašė psichoterapijos, ner
vų ligų bei pasaulėžiūros klausimais 
tarybiniuose žurnaluose.

Julius Butėnas 

pelnytis sunkiai dirbdami pas tur
tingus ūkininkus. Juozas augo gau
sioje šeimoje, kurios visas turtas - 
du hektarai žemės. Todėl išmokęs 
staliaus amato, jis savo darbą turė
jo parduoti kitiems. Ne lengvesnė ir 
Monikos dalia. Todėl su džiaugsmu 
abu sutiko Tarybų valdžios atkūri
mą Lietuvoje, vieni iš pirmųjų po
kario metais pasiprašė priimami į 
kolūkį. Tapęs kolūkiečiu, Juozas 
netrukus ėmė vadovauti statybinin
kų būriui. Jo draugų ir jo paties 
rankomis pastatytos didelės gyvu
lių fermos, sandėliai, daug gyvena
mųjų namų Santaikoje. Čia prieš 
keletą metų naujame mūriniame 
name atšventė įkurtuves ir Navic
kai.

Ir turtą, ir garbę Juozas ir Moni
ka įsigijo sąžiningu darbu, nieko 
neskriausdami, visiems padėdami. 
Gal todėl tiek daug svečių ir tiek 
daug džiaugsmo buvo jų bendro gy
venimo jubiliejuje. Gal todėl jie abu 
su pasidabruotais smilkiniais jau
čiasi ne mažiau laimingi kaip ir prieš 
penkiasdešimtmetį, sumainę aukso 
žiedus.

K.Ivanauskas

Monika ir Juozas Navickai su vaikais ir anūkais auksinių vestuvių iškilmėse.
P. Staniulio nuotr.

Kas rupi rūpintojėliams?
Kazys Bagdonavičius

Toronto Lietuvių
Moterų Klubas

Valerijai Masienei
Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai, giminėms Kanadoje ir Lie

tuvoje.
Liūdim netekę geros draugės.

Atrodytų - kas gali būti maloniau, 
kai tavimi kas nors nuolat rūpinasi? 
Linki gero? Nori apsaugoti nuo 
įvairiausių nelaimių? Tačiau apsi- 
dairykit ir įsitikinsit, kokia sunki ir 
nedėkinga rūpintojėlių dalia. Kaž
kodėl daugelį žmonių nuolatinė 
globa tiesiog varo iš proto! Tai gali 
patvirtinti tiek sumitęs vyriškis, 
tiek ir mažas vaikelis. Kiekvienas 
dvasinis nesubrendėlis tiesiog junta 
malonumą prispjauti rūpintojėliui į

Ypač sunku išievijos rūpintojė
liams, nes jie rūpinasi ne vienu 
kokiu subjektu, o visa nacija. 
Sakysim, chroniškai tėviškėle 
besirūpinantis tautietis Stasys 
Kuzminskas, prisiskaitęs “pogrin
dinės” spaudos, muša visais jam 
prieinamais varpais - siunčia į 
“Europos lietuvį” širdies krauju 
parašytą “Laišką iš Nottinghamo”, 
kuriame karčiai sielojasi dėl 
niekada neišsipagiriojančios Lietu
vos. Autorius aliarmuoja: aure, 
vienas kitas išsiblaivęs tautietis 
tiesia rankas į Vakarus ir 
desperatiškai šaukiasi pagalbos - 
girdi, padėkit išdžiovinti spirite 
permirkusį tautos kamieną!

Atrodytų - kas gi čia bloga? 
Nuoširdžiai pergyvena dėl mūsų 
likimo žmogus, net rankos jam 
dreba ne dėl to, apie ką pagalvojat - 
girdi, apie alkoholio žalą žino ne iš 
nuogirdų... Iš širdgėlos! Trumpai 
drūtai tariant, reikėtų vien už tai 
pasakyti rūpintojėliui ačiū. Tai ne! 
Būtinai atsiranda koks nors valdžios 
papirktas sovietinis rašeiva (šiuo 
atveju - šių eilučių autorius), kuris 
nedraugiškai primerkia akis, nutai
so kreivą šypseną ir stačiokiškai 
klausia - tai kodėl, ponas 
Kuzminskai, mūsų spaudos neskai
tėt? Kodėl pats nieko nežinot ir dar 
kitus klaidinat? Juk jau gal pusė 
metų, kai prieš girtuoklius 
tėviškėlėje imtasi visu smarkumu! 
Ir svaigalų gamyba mažinama, ir jų 
kaina padidinta, o svarbiausia - 
gausybė profilaktinių priemonių!

Be to, jeigu tokias nesąmones 
rašo vadinamoji “pogrindinė” spau
da, vadinasi - viena iš dviejų... 
Arba tos grindys, po kuriomis tūno 
šių graudžiai komiškų pasakėlių 
autoriai, yra ne Lietuvoje, arba jie 
jau kokį dvidešimtį metų apskritai 
nėra išlindę į paviršių, todėl nežino, 
kas darosi šalyje...

Na, nežino ponas Stasys Kuzmin
skas, kuo šiandien gyvena Lietuva.. 
O iš kur jam, bėdžiui, žinoti 
sovietinės spaudos ponas iš principo 
neskaito, o iš “vaduotojiškos” 
apskritai nelabai ką sužinosi... Be 
to, ne tai žmogui rūpi... Mat ponas 
Stasys Kuzminskas absoliučiai visas 
yra pasinėręs į ateities vizijas. Jisai 
skvarbiom akim žiūri į istorijos 
tolius ir aiškių aiškiausiai regi tą 
dieną, kai visos tautos - tiek
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didelės, tiek ir mažutės - sulėks ir 
išsirikiuos kiekviena su savais 
reikalavimais. Kuri pirmoji į tą 
eilutę atbėgs, toji daugiau visko ir 
gaus, rimtu veidu tvirtina ponas 
Kuzminskas. Na o paskutiniosioms 
teks tik tai, kas nuo kitų atliks... 
Štai kodėl jisai nuolat budi - kad 
mes nepramigtume, nepražiopsotu
me, būtinai atsiranda koksai nors 
pašaipūnas, kuris nekaltai klausinė
ja - o kas, girdi, toje eilėje tautoms 
gėrybes dalins? Ar kartais ne 
dėdulė Samas?

Išeivijos rūpintojėliams menki 
skeptikų įgėlimai nė motais - ar 
kada rūpėjo idealistams gyvenimo 
proza? Bet šiokių tokių problemų 
turi ir jie... Būtų nuostabu, rašo 
ponas Kuzminskas, jeigu į tą eilutę 
Lietuva atkulniuotų stipri ir 
skaitlinga - turėdama bent šešis 
milijonus gyventojų... tada stores
niu balsu su kitais kalbėtų... bet iš 
kur tokį prieauglį gavus?Nebent 
prijungti prie Lietuvos Karaliaučių. 
Priskaičiavus dar patį poną 
Kuzminską ir kitus dipukybės 
rūpintojėlius... gal kas ir išeitų?

Atrodytų, ilgai fantazuodamas 
žmogus retsykiais ir nusifantazuo- 
ja... Juk ne Žiulis Vernas. Be to, 
gerai išauklėti žmonės privalo būti 
pakantūs... Bet kur tau! Būtinai - 
kaip Pilypas iš kanapių - išdygsta 
koksai nors žurnalistėlis, kuris 
duria prištu į kitą “Europos 
lietuvio” numerį ir klausia - ar 
skaitėt, ponas Kuzminskai, apie ką 
rašoma? Galim priminti - “Jeigu 
svečiuose nebus įvairių degtinių, tai 
kai kam atrodo, kad nebus nei 
draugiškumo, nei geros nuotaikos, 
nei linksmumo, tai ir pilama 
svečiams stikliukas po stikliuko, 
nors jie ir kažkaip stengtųsi 
atsisakinėti”. Jeigu ponas Kuzmins
kas nesuprato, apie ką Juozo 
Vaišnio cituojamame straipsnyje 
kalbama, pateiksime dar vieną 
ištrauką - “Teko girdėti, kad net 
šeštadienio rytą į lituanistinę 
mokyklą atėję vaikai kartais jau 
atsiduoda alkoholiu. Kas čia 
kaltas?”

Tai kas čia kaltas, ponas 
Kuzminskai - vos ne su peiliu prie 
gerklės pristos koksai nors 
raudonas propagandistas. Tai 
kodėl, girdi, dėl išeivijos galimo 
išsigimimo visai nepergyvenat? Ar 
todėl, kad jisai - laisvanoriškas, o 
Lietuvoje liaudį jėga pražiodo ir į 
gerklę supila komisarai? Be to, 
kodėl jums nesusirūpinus dėl 
laikraščio “Vašington Post” duo
menų, pagal kuriuos JAV pramonė 
dėl alkoholizmo kasmet praranda 70 
mlrd. dolerių, o bendras nuostolis 
siekia net 100 mlrd.? Kodėl tamstos 
nejaudina tas liūdnas faktas, jog 
šioje šalyje mokesčiai už prekybą 
alkoholiu nekyla jau 30 metų, o 
gėrimų kainos faktiškai kinta?

Nejaudina todėl, kad mums rūpi 
vien Lietuva, gali atšauti ponas 
Kuzminskas, nes vien tik ji yra 
mūsų chroniškų rūpesčių objektas. 
Vadinasi, mums nors kartą pasisekė 
rūpintojėlius nudžiuginti - partijos 
ir vyriausybės priimtos priemonėes 
stiprinant kovą su girtavimu jau 
dabar duoda gražių rezultatų

Tačiau jeigu ir šį kartą ponai 
rūpintojėliai neapsidžiaugs, mes 
imsim galvoti, jog jiems rūpi tik 
viena - kas dar Lietuvoje 
blogesnio...
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LAIŠKAS “LAISVEI”
Gerbiama Redakcija,
Siunčiu Jums prisiminimus savo dėdės Petro Užkalnio-Kvietinsko 

mirimo metiniu proga.
Petras Užkalnis-Kvietinskas mirė 1984 m. sausio 30 d.?eidamas 77 metus. 

Sunki liga užspaudė mano mylimo dėdės akis.
Praėjo du metai po jo mirties ir aš norėjau jo atminčiai parašyti keletą 

atsiminimu apie jo gyvenime nuveiktus darbus. Nuoširdus liūdesys ir mano 
dvdei Bernodui Kvietinskui, gyvenančiam Canadoje, Que., Montreal.

°etras Užkalnis-Kvietinskas dirbo Vilniaus Universiteto rusų literatūros 
katedros docentu, visuomeninių profesijų fakulteto dekanu.

.fis nuėjo ilgą, pasiaukojanti mokslui gyvenimo kelią. Jo parašytos 
knygos: “Majakovskis ir lietuvių literatūra”, “Nuo Rudaki iki Donelaičio I-II 
tomai”, “Literatūros žemėlapis”, “Literaturnij atlas narodov CCCP”, ir kt. 
Iki paskutinės atodūsio minutės jis kalbėjo apie Universitetą, savo darbą. 
Jis savo gyvenime padarė viską iki galo kaip ir turi žmogus pasielgti, 
atsidavęs savo darbui, mokslui, giliam pareigos jausmui.

Jo gyvenimas buvo spręsti aktualias problemas ir neatidėliotinus 
skaitomus mūsų šalies aukštosiose mokyklose TSRS tautų literatūros 
klausimus.

Petras Ižkalnis-Kvietinskas bendradarbiavo su Jerevano Dušanbe, Tartu 
Universitetais, Uzbekijos, Kazachijos, Estijos TSR MA bendradarbiais, 
taip pat su Ukrainos TSR, Baltarusijos TSR, Buriatų, Kalmukų, Šiaurės 
Osetijos, Dagestano ATSR ir kt. mokslininkais.

Rašydamas mokslines knygas, P. Užkalnis-Kvietinskas pasinaudojo 
Maskvos Lomonosovo Universiteto ir TSRS MA Gorkio vardo Pasaulinės 
literatūros instituto darbais, o taip pat Latvijos, Gruzijos, ir kt. broliškų 

\ tarybinių tautų mokslo įstaigų publikacijomis. Jo mokslinės knygos - tai 
literatūrinio - pedagoginio ir mokslinio darbo išvada.

Jis buvo optimistas ir pilnas energijos, pilnas entuziazmo, niekados 
nepavargstantis žmogus. Prisimenu, kai atsiverdavo mano buto durys ir jis 
sudeklamuodavo paskutiniojo stambiausios viduramžio epochos literatūros 
klasiko Abdurachmano Džami eiles:

Tu, kurs labiau už sodo rožių kvapą 
Pamėgai aromatą knygos lapų, 

Mus rūpestingai perskaityt turi, 
Nuo šiol draugai mes būsime geri 
Jei taikaisi į dvasinius herojus, 

Eilių knyga tau bus didžiausias rojus.

Ir įteikė man: Omaro Chajamo eilėraščių knygelę. Be knygos jis 
negalėdavo atvykti. Geriausia dovana man nuo jo buvo geros knygos ir jo 
nuoširdus žodis.
Jo metinėms aš sukūriau eilėraštį, kurį skiriu savo brangaus mirusio dėdės 

Petro Užkalnio-Kvietinsko atminčiai.

Kieno gi ašara nukrito Tau ant veido?
Kada gėlių žiedai apsupę Tavo galvą 

Liūdni atodūsiai galvas nuleidus 
Švelnioji muzika su Tavim kalba.

Daug žvakių šviečia lyg žvaigždynas 
Lik sveikas! - taria mūsų širdys

Liepsna - lyg iš Tavų darbų sietynas 
Lyg Tavo parašytų knygų kelias ilgas

Mes atsisveikinam, tave gamta sutinka 
Savus Tu palieki, mes mylime Tave

Žiemą ir sniegas baltas sninga
Tu neliūdėk, mes visuomet su Tavimi drauge

Su Tavo mintimis, su žodžiais ir idėjom 
Mes einame kartu, niekad Tu nepasensi 

Mes einam gimtinės žeme, miesto alėjom
Ir amžinai mūs širdyse gyvensi
Akimirkos mūs praeitį čia mena

* Ir neša meilę begalinę Tau nuo seno
Mes atsisveikinam, o eglės žalios šlama 

Lyg tėviškėj prie seno tėvų namo.

Idalija Kvietinskaitė-Gelumbauskienė
Kaunas

ST. PETERSBURG, FLA.
Sausio 11 d. įvyko Lietuvių 

Literatūros Draugijos metinis narių 
susirinkimas. Jį pravedė pirminin
kas Jonas Mileris. Jis pirmiausiai 
iškvietė Praną Mockapėtrį. Jis 
pateikė renginių komisijos rapor
tus, pažymėjo kiek įeigų ir išlaidų.

Buvęs prez. Stasys Kuzmickas 
pareiškė, kad mes visi labai gražiai 
sugyvenom ir palinkėjo naujai 
valdybai geriausios sėkmės.

Sekretorė Bronė Vaitkienė patei
kė pereitų metų veiklos platų 
raportą. Ji priminė, kad pirminin
kas S. Kuzmickas atliko organizaci
jos labui gerą darbą. Dėkojo ir 
virtuvės vedėjai Violet Kuzmickie- 
nei ir jos pagalbininkėms: Stelai 
Daraškienei ir Helen Kabalai. 
Vaitkienė išreiškė padėką visiems 
prisidėjusiems prie įvairių darbų.

Meninę programą atlikdavo Dai
nos Mylėtojų choras vadovaujant 
Helenai Janulytei. Buvo solistų, 
duetų ir kalbėtojų, buvo atžymėta 
Tarptautinė Motinų Diena. Tam 
tikslui buvo ir kalbėtoja. Bronė 
Vaitkienė išreiškė padėką choro 
mokytojai Helen Janulytei, kuri 
daug laiko ir darbo paaukoja 
choristus mokydama.

Pabaigoje Vaitkienė palinkėjo 
naujai valdybai geriausios sėkmės, 
o gyvendama Arizonoje pąžadėjo 
visuomet sekti mūsų spaudą ir 
lietuvių veiklą.

Finansų sekr. Helen Šarkiūnienė 
davė labai platų raportą, pažymėda
ma, kad Draugijoj narių yra 95. 
Naujų narių įsirašė 5 o mirė 6. 
Susirinkime aptarta pakelti narių 
duokles.

Anksčiau nariai, vyras su žmona 
mokėjo $2.25. Dabar šiame 
susirinkime buvo nubalsuota, kad

reikės mokėti kiekvienam nariui po 
$3.00.

Iždininkas Juozas Vaitkus davė 
platų raportą. Jis pažymėjo, kad 
dabar ižde yra $154. Jis naujai 
valdybai palinkėjo geriausios sėk
mės.

Visi raportai vienbalsiai priimti. 
Choro mokytoja Helen Janulytė ir 
Violet Kuzmickienė padėkojo už 
švenčių dovanėles.

Po susirinkimo buvo pietūs.
Aldona Aleknienė pranešė, jog 

turime iš toliau atvykusių svečių, ir 
juos su publika supažindino.

Aldona iškvietė pirmininką Joną 
Milerį. Jis pakvietė Choro mokytoją 
Helen Janulytę ir choristus. 
Pirmiausiai choro mokytoja prane
šė, kad keletas svečių mini savo 
gimtadienius, ir choras jiems 
padainavo Happy Birthday, Ilgiau
sių Metų ir Valio, Valio.

Po to choras padainavo šešias 
liaudies daineles. Už jų gražų 
padainavimą svečiai nuoširdžiai 
paplojo.

Po meninės programos H. 
Janulytė pakvietė pirm. J. Milerį, 
kuris choro mokytojai ir choristams 
už atliktą meninel programą 
padėkojo. Padėkojo ir svečiams už 
atsilankymą ir kvietė dažniau 
lankytis.

Minėję savo gimtadienius svečiai 
apdovanojo chorą: Eva Valley $20, 
Andy Thomas $20 ir John Palionis 
$10. ’ '

Svečiai
Stella Skeponaitienė ir Monika 

Genulaitis iš Michigan,
Albert ir Jane Palack iš Floridos 

ir Stella Yuknienė iš Floridos ir
Alekas Astravokas iš New Yorko.

Vera Budrionienė

f Sveikinkite savuosius 
per “Laisvę”,

į Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus 
s metus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį
< “Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus
< su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
> , prisųskite savo sveikinimus. Kaina $10.00.

f’ ADMINISTRACIJA

Grupelė drąsių uniformuotų Vakarų Vokietijos kareivių ir jūreivių, kurie 
išstojo prieš branduolinį karą. Jų iškelti šūkiai yra: “Kareiviai prieš Euroši- 
mą” ir “Jokios naujos atominės raketos”. [Terminas “Eurošima”, jungiantis 
“Europa” ir “Hirošima”, plačiai vartojamas Vokietijoje.]

DETROIT, MICHIGAN
Masinis sudeginimas

Masinis Sudeginimas (Holocaust 
prieš žydus), kuris įvyko Europoje 
1933-1945 metais, niekad nebus 
užmirštas. Michigane yra specialiai 
pastatytas didelis namas-muziejus 
nacių žvėriškumus prisiminti. Holo
caust Memorial Centras yra 6602 
W. Maple Road, West Bloomfield, 
Michigan (Detroito priemiestis). 
Per Sausio ir Vasario mėnesius, 
publika kviečiama į šį centrą ap
lankyt kiekvieną Ketvirtadienį, 
pradedant 2 vai. po pietų. Jei nepa
togu, galite pašaukt gauti daugiau 
informacijų telefonu 661-1370. 
Ekskursija trunka 90 minučių. Sis 
centras, pastatytas prieš vienus 
metus yra vienintelis šioje šalyje, ir 
paskirtas prisiminimui milijono 
žmonių, žuvusių per nacių terorą 
Antrame pasauliniame Kare. 
Matysite nepamirštiną muziejų, kur 
dega neužgęstanti ugni£; koncen
tracijos stovyklų archyvus, stovyk
lų uniformas; paveikslus, dokumen
tus, knygas, užrašų knygutes, 
koncentracijų ^stovyklų filmus, 
kuriuos paruošė naciai.

Nuo 1939 iki 1945 naciai ir jų 
bendradarbiai nužudė vienuolika 
miljonų žmonių, tarp jų šešis milijo
nus žydų. Buvo šimtai koncentraci-" 
jos stovyklų; tarpe jų šeši specialiai 
užmušimui-naikinimui žydų. Pir
mosios stovyklos buvo Volietijoj; 
šešios mirties stovyklos buvo Len
kijoj. Šį centrą turėtų aplankyt visi 
ir prisimint Hitlerio ir jo bendra-" 
darbių žvėrškumą ir žmogžudystes. 
Kurie kada nors lankysitės Detroi
te, būtinai aplankykite Centrą. 
Įžanga nemokama. Niekas ir nie
kuomet neturi to Holocaust 
užmiršt.

Susivienijimo Lietuvių Ameriko

je organas “Tėvynė”, 1985 metais 
lapkričio mėn. išspausdino reikale 
to Hoocaust faktus. Gal skaičiai su
mažinti, bet vistiek įdomų, kas įvy
ko Lietuvoj 1941-1945 m. kuomet 
hitlerininkai buvo okupantai. Gardi
no krašte išnaikinta 44,089 žydų; 
Suvalkų krašte 11,878; Vilniaus 
krašte 113,590; Kaune 146,042. Vi
so išnaikinta 315,5999 žydų arba vi
sų žydų 97.65 procentų. Tai ne vis
kas. Naciai teroristai su savo lietu
viškaisiais bendradarbiais sukišo 
29,500 lietuvių į 103 kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. Būk tai 
6,225 lietuviai buvo užmušti tose 
stovyklose. Pav. 2,500 buvo Flos
senburg stovykoj, iš jų 2,480 nužu
dyti; iš 1200 lietuvių Stutthof sto
vykloje, tik 100 išliko gyvi; 600 iš 
700 lietuvių Oranuenburg stovyklo
je buvo nukankinti iki mirties; ir tik 
30 iš 300 lietuvių liko gyvi 
Mauthausen stovykloje.

Tą Holocaust centrą būtinai 
matykite.

Susituokė
Detoito Lietuvių Klubo iždinin

kės Birutes Vegeliūtės Jeske duk
relė Jean, sausio 11 d. Ward Pres
byterian bažnyčioje susituokė su E. 
Donald Crouch. Birutės anūkė Me
lanie buvo mažyte gėlininkė, o anū
kas Brian nešė žiedus ant pagalvė
lio. Vestuvėse dalyvavo vien tik 
giminės. Iš West Palm Beach, 
Floridos buvo atvykę jaunojo tėvai 
Rachel ir Donald Crouch; iš Bostono 
jaunojo brolis Gene; iš Long Island, r 
New York jaunojo brolis Steve su 
žmona Ruth Ann.

Po vestuvių, dalyviai susirinko į 
priėmimą Merriweather valgykloje. 
Jaunavedžiai porai savaičių išskrido 
į Hawaiian Islands.

Stefanija

Floridoje žiemos nėra
Florida yra šiltas kraštas, žiemos 

čia nėra, todėl čia ir apsigyvena 
senesnio amžiaus žmonės — 
pensininkai. Šią žinutę rašau jau 
1986 m. sausio 16 dieną, taigi, 
žiemos mėnesiai jau praėjo, o 
Floridoje dar nepasirodė nė šalna ir 
ji jau nepasirodys. Laukiam dar vis 
daugiau turistų, sakau, laukiam, 
nes kaip atrodo, tai iki šiol jų 
įprastos skaitlinės dar nebuvo . . .

Tiesa, jau ne kartą pripildėm 
mūsų svetainę, bet buvo laikas, 
kada mes visų svečių nebegalėda- 
vom sutalpinti į mūsų svetainę ir 
prie durų grąžindavome, nors 
būdavo tą daryti labai nepatogu. Ar 
tai iš tikrųjų mūsų senesnio amžiaus 
žmonių sveikata tam kliudo — 
nebegali į Floridą atvykti, nebegali 
mus aplankyti? O mes, visos 
organizacijos iš eilės, kiekvieną 
šeštadieni susirenkam pažmoniams, 
tikslu duoti progą atvykstantiems 
žiemoti su jais susipažinti, o tie, 
kurie čia atvyksta gyventi - juos 
įtraukti į mūsų organizacijas ir 
jiems pagelbėti čia apsigyventi — 
pasirinkti atitinkamą vietą, o 
ypatingai kur yra lietuvių.

Florida greitai auga, dauginasi; 
nauji miestai, priemiesčiai, vieni 
kuriasi — perkasi namus arti 
vandenų, o čia yra didelė proga

— jau ir nebūs
tokių vietovių susirasti; rytinės 
Floridos pusę vilnimis aplieja 
■didžiulis Pacifiko .vandenynas, o 
vakarinę aptaško Mexikos užlaja.

Florida - kaip mūsų rankos 
didžiulis pirštas išsitiesus tarp šių 
dviejų vandenų ir gėrisi šiais 
pamariais atgaivindami savo svei
katą. Čia švarūs pamariai, smėliai, 
juose malonu ir šildytis prieš 
saulę; daug kas gėrisi ir žuvavimu 
nuo kranto, arba nuo tam tinkamų 
lieptų, o tas tikrai gelbsti 
sveikatai ne tik žuvaujant: šviežią 
žuvį parnešus plukdyti sviesto 
“ežere” keptuvėje . . . Čia tikrai ir 
svečius yra kuo priimti. . . visi tuo 
gėrisi. Tai Florida.

Mūsų organizacijos: Lietuvių 
Literatūros Draugija, Lietuvių 
Piliečių Senesniųjų klubas, ir daug 
pagarbos vertas Dainos Mylėtojų 
choras, kuris savo dainomis 
linksmina atsilankiusią publiką. Tai 
dar ne viskas; čia dainos, čia, 
kalbos, čia į organizacijas verbuoja
mi nauji nariai, keliami fondai 
pažangiai spaudai išlaikyti. Saky
siu, tai St. Petersburgas su savo 
priemiesčiais atlieka didelį darbą ir 
išlaiko pažangiųjų lietuvių išeivijo
je vardą aukštumoje.

J. Dzūkelis
Seminole, Fla.

“Laisvės” Suvažiavimas ir
<

banketas
Sekmadienj, 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.

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

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

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: '

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

BRIEFS
I

Howard H. Green writes in the Baltimore “Sun”:
Editor: “It has now been emphasized again — there is no place in the Rea

gan administration for a person of honor and integrity. Let’s consider the 
case of Loretta Cornelius, of the Office of Personnel Management. Because 
she refused to lie about the illegal machinations of her former supervisor, 
Donald Devine, she is now out of a job.

The White House gang engineered the removal of Margaret Heckler from 
the Health and^Human Services department because she was not 100 per
cent perfect in their ideology. No wonder personnel are leaving government 
in droves.

All honor to Loretta Cornelius and other whistle-blowers. We need more 
people like her to keep the administration honest.

♦ * ♦

Saying that the “moment of truth” had come. The World Council of 
Churches called on the international community to impose economic sanc
tions against South Africa to try to force it to abandon apartheid. 

« i * ♦ ♦
Garlic is a “measurably effective anti-hypertensive agent,” says Dr. War

ren Levin of New York City. In the past, onions too, have been used as a cu
re. t

♦ ♦ ♦

They say for many businesses, entertaining has become a way of life. 
While the good times roll, American taxpayers are picking up the tab.

♦ ♦ ♦

High blood pressure can cause heart attacks, strokes and kidney failure 
— with little or no advance warning.

If you suspect you have high blood pressure, get a qualified medical opi
nion.

.The first thing you must do is get it under control. Medication will help. 
But there are lifestyle changes a victim can make to improve his condition 
with or without drugs.

♦ ♦ *

The rich got richer and the poor get poorer, according to the Census Bu
reau figures on income distribution. Ane even the middle class hasn’t made 
out too well. The poorest two-fifths of american families had only 15.7 per
cent of the total national income last year — their lowest percentage since 
the government began gathering this data in 1947. And the middle one-ftfth 
of the population families received only 17 percent of the total — also a re
cord. But the wealthiest two-fifths of American families stashed away a 
whopping 67.3 percent of the pie, their biggest slice ever.

♦ ♦ ♦

Tuberculosis, a disease that has been declining steadily in the United Sta
tes since the 1950’s is making a dramatic comeback that is probably linked 
to the Aids epidemic, according to federal and local public health officials.

♦ ♦ ♦ *

The poverty rate among black children under 6 reached 51.1 percent. 
This is the highest poverty rate ever recorded for this group since the Cen
sus Bureau began reporting this information 15 years ago.

♦ ♦ ♦ -

According to Marian Wright Edelman of the Children’s Defence Fund, if 
President Reagan’s FY 1986 budget priorities succeed, every U.S. citizen 
will be spending less in defense of poor kids and more for military “defen- 
se .

Bse

Anne Yakstis with the*late Anthony Bimba and John Siurba in very active 
years. Picture taken in Laisvė’s Hall.




