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KRISLAI
Bronius Gelgotas 
Duvaliero galas? 
Karosienės knyga 
Haitiečiai šventė

“Laisvės” kreipimasis į skaityto
jus rašyti mums atsiminimus, kurie 
tiktų jubiliejiniam numeriui, prade
da atnešti rezultatus. Tarp pirmųjų 
kregždžių: San Diego, Californijoje 
dabar gyvenčio Broniaus Gelgoto 
įdomūs memuariniai užrašai, ku
riuos mes, tarp kitų, spausdinsime 
laikraštyje. Gelgotas yra mūsų 
judėjimo veteranas, kurį gerai 
pažinojau, kai abu gyvenome 
Chicagoje.

Mes dėkingi Gelgotui ir kitiems 
draugams ir draugėms, kurie 
žadėjo arba jau pradėjo atsimini
mus rašyti. Jie mums labai 
vertingi. Jubiliejaus proga neiš
vengiama spausdinti ir “paradinio” 
turinio medžiagą, bet raštai, kurie 
gimsta iš tikrų, pergyventų įvykių' 
kurie rašomi “iš širdies” — mums 
yra patys vertingiausi.

Tad, HaitJ žiaurus diktatorius 
Jean Claude Duvalier jau užsienyje, 
jau turėjo iš savo šalies 
išsinešdinti. Buvo aišku, kad jeigu 
jis dar dels, jo likimas nebus saldus. 
Jis atsirado Prancūzijoje, kur jam 
leista apsigyventi provincijas kam
pelyje.

Buvo laikai, kai nuversti 
diktatoriai arba karaliai galėjo 
lengvai rasti patogias egzilo 
vieteles: Ispanijos, Italijos, Graiki
jos kurortuose, Šveicarijos kalnų 
sanatorijose, Floridoje, Californijo
je... Buvę diktatoriai ir karaliai 
(Egipto Faraukas, Rumunijos 
Karolis, Graikijos Aleksandras ir 
t. t.), nesunkiai susirasdavo praš
matnius naujus palocius užsienyje, 
— visuomet prie jūros prie pliažų, 
kalnuose prie kasinų, naktinių 
klubų . . .

Bent kiek kitaip dabar, kai 
Duvalier ruošėsi nešdintis, jo 
štabas išsiuntinėjo tuzinus telegra
mų į įvairius kraštus, bet iš visur 
gavo atsakymus jis nepageidauti
nas. Taip atsakė Ispanija, taip 
atsakė Italija, taip atsakė Grai
kija . . .

Daug kas dėl to stebisi, kad 
Duvalierą priėmė Prancūzija, - juk 
ten, panašiai kaip Ispanijoje ir 
Graikijoje, prie valdžios vairo, 
kraštą valdo socialistai. Atrodo, 
kad Prancūzija vadovavosi kitokiais

Nikaragvos užsienio reikalų ministro Fr. Miguel D’Escoto vadovaujama 300 
kataliku taikos žygiuotoji) pradėjo dviejų savaičių kelionę. Čia jie matomi 
La Trinidad vietovėje, netoli nuo Managvos, kur pereitą vasarą įvyko 
smarkių susirėmimų su Nikaragvos kariuomene ir JAV valdžios remiamais 
partizanais, vadinamais kontrais. Kalbėdamas Grenadoje, prez. Reagan 
žadėjo pradėti žygius, kad Kongresas paskirtų 1(M) milijonų dol. kontrams 
paremti. Bet pačioje Amerikoje jau tebevyksta demonstracijos prieš tokią 
parama, skirta nuversti Nikaragvos valdžiai.

PRIVERSTI PASITRAUKTI 
FILIPINŲ IR HAITI DIKTATORIAI

Manila. — Diktatorius preziden
tas Ferdinand Marcos, darant 
spaudimui iš Amerikos, vasario 25 
d. paliko šalį, kurią jis valdė 
dvidešimt metų, kaip • savo 
nuosavybę. Dar nebuvo žinoma, 
kur jisai su savo palyda ir iš šalies 
banko paglemžtais pinigais turtin
gai gyvens. Amerikos oro dviem 
lėktuvais visi buvo nugabenti į JAV 

j karinę bazę Guam, JAV teritoriją 
j Pacifikę. Iš ten tuojau pat 

nuskraidinti į Havajus.
Naujoji šalies prezidentė Corazon 

Aquino sudarė vyriausybę, palik
dama kelioliką ministerių iš Marcos 
vyriausybės. Jie eis savo pareigas, 
ligi pasibaigs pereinamasis valdžios 
pasikeitimo laikotarpis.

Britų spaudos agentūra Reuter Į 
pranešė, kad sunkiai ginkluoti 
Marcos šalininkai grasina naująją 
prezidentę nužudyti. Tuo tarpu 
nebuvo žinoma, kaip dalykai . 
susiklostys. Amerika buvo pirmoji, 
naujajai valdžiai suteikusi diploma- ' 
tinį pripažinimą.

Prezidentė Aquino kvietė fili
piniečius prie šalies atstatymo; ji 
net nutarusi neiti į oficialią buvusio 
Marcos rezidenciją, tardama, kad 

i Filipinai yra taip nualinti, jog jai 
būtų gėda tokioje prabangoje i 
gyventi. Spauda rašo, kad Marcos 
rūmai buvę labai moderniškai ir 
patogiai įrengti.

Paryžius. — Kitas diktatorius, 
Jean-Claude Duvalier, buvęs Haiti 
prezidentu “ligi gyvos galvos”, jau I 
bylinėjasi su Prancūzijos vyriausy
be, kuri ji priėmė tik trumpam 
laikotarpiui, kai Amerikos oro į 
pajėgų džetas jį su šeima 
atskraidino į Paryžių vasario 7 d. 
Buvęs diktatorius skundžiasi, kad

sumetimais. Haiti apgyventa juodo
sios rasės žmonėmis, kurie kalba 
prancūziškai arba pracūzų kalbos ; 
dialektu, kuris vadinasi “creole”. ' 
Tad, Haiti, įtartu su pačia Į 
Prancūzija, Belgijos ir Šveicarijos 
dalimis ir Kanados Kvebeku 
skaitosi prancūziškai kalbančio 
pasaulio dalimi. Paryžius lyg 
pabrėžė to lingvistinio solidarumo 
aspektą, nepaisant politikos.

□
Ksaveros Karosienės atsiminimų 

knyga “Pasirinkimas visam gyveni

jis laikomas kaip koks kalinys 
viešbutyje, esančiame Prancūzijos 
Alpių kalnuose. Girdi, jeigu jis būtų 
žinojęs, kad taip jam atsitiks, jis 
nebūtų abdikavęs.

Su 20 asmenų palyda buvęs 
diktatorius viešbutyje užima 45 
kambarius, bet skundžiasi, kad 
stipri sargyba, apsupusi visą 
viešbutį, neleidžia nieko pas jį 
ateiti. O viešbučio savininkai 
nepatenkinti, kad tokia padėtis 
atbaido turistus, kurie norėtų 
viešbutyje gyventi.

Tuo tarpu dalykus komplikuoja 
tas faktas, kad Prancūzija neranda 
nė vienos valstybės, kuri sutiktų 
buvusį diktatorių įsileisti.

Kalbama, kad šis “pabėgėlis” yra 
išsivežęs iš Haiti nemažai pinigo, 
pasiglemžto iš valstybės iždo, Be to, 
naujoji Haiti vyriausybė daro 
žygius, kad užsieniuose būtų 
užšaldyti Duvalier indėliai. Mano
ma, kad jie siekia nuo 200 iki 500 
milijonų dolerių ir yra laikomi 
Amerikos, Prancūzijos, Monaco ir 
Meksikos bankuose.

mui”, kurią 1984-aisias metais 
išleido Vilniuje “Mintis”, yra vienas 
puikiausių šaltinių, iš kurių galima 
semtis informacijų apie Amerikos 
lietuvių darbo žmonių praeities 
kovas. Tai daug daugiau negu 
asmeniški atsiminimai, ten sutelkta 
daugybė medžiagos: skaitytojas 
gyvai persikelia į tokius skirtingus 
laikotarpius kaip Sacco ir Vanzetti 
mirtį ir martirologiją, tekstilės 
įmonių organizavimą ir kovas 
Naujojoje Anglijoje, Amerikos 
lietuvių moterų pažangiečių (LM 
PS) istoriją ir taip toliau ir taip 
toliau.

Pasakyčiau, kad šalia Lauryno 
Kapočiaus knygos “Senoji išeivija ir 
Lietuva”, kuri gryniau mokslinė- 
istorinė, Karosienės knyga padaro 
kaip ir papildomą, gyvą “kitą pusę” 
- čia irgi daugybė gerai ištyrinėtų 
istorinių faktų, bet taipgi ir 
akivaizdžiai atkurta praeities at
mosfera. Karosienės atsiminimai 
yra vienu metu ir istorija ir 
romanas. Ji ir jos literatūrinis 
bendraautorius Vytautas Kazakevi
čius sukūrė vieną geriausių įnašų į 
mūsų istoriją ir į literatūrą.

° ' 
250,000 (ketvirtadalis milijono) 

haitiečių gyvena New Yorke, 
daugiausia Brooklyne. Daugelis jų 
dabar ryžtasi grįžti namo, nes 
diktatorius Duvalier jau ne prie 
vairo. Bet jie nesiskubina. Jie 
laukia, nes dar nėra tikri, ar ten 
režimas iš tikro pamatiniai pasikeis. 
Duvalier išvyko, bet valdžioje lieka 
tie patys karininkai, tie patys 
aukoti policijos pareigūnai. Brook
lyne' įvyko džiaugsmingos demon
stracijos ir mitingai, švenčiant 
Duvaliero pasitraukimą. Bet demo
kratija Haiti valstybėje dar 
neatkurta. Tik ateitis parodys, ar 
tai buvo pamatinė pakaita ar tik 
taktinis manevras. B.

Vaizdas iš Manilos, kur prie valdžios žinioje dirbančios TV stoties, studentai 
degino diktatoriaus Marcos kontroliuojamą spaudą, protestuodami prieš jo 
suklastotus rinkimus. Bet dabar jau kiti reikalai — diktatorius su šeima ir 
savo artimiausiais generolais išvyko iš Filipinų. Jo oponentės Corazon 
Aquino kontroliuojama vyriausybė rūpinsis gauti finansinės pagalbos 
išvesti šaliai iš krizės.

IŠVYKO TSRS AMBASADORIUS JUNGTINĖSE TAUTOSE

Jungtinės Tautos. — Vienas 
populiariausių diplomatų, išbuvęs 
Tarybų Sąjungos ambasadorium 
devynerius metus, Oleg A. 
Trojanovski atsisveikino su šia 
tarptautine organizacija ir išvyko 
Maskvon.

Savo susitikime su koresponden
tais jis nepasakė, kokias pareigas 
jis eis, bet juokaudamas pridūrė, 
kad labiausiai jis pasiges Amerikos 
teniso turnyrų. Ir bendrai dėl 
Amerikos, jis pareiškė, kad jam 
patiko jinai ir jos žmonės. Tik dėl 
reporterių, tai jis išsireiškė, kad jis 
neatsimena nė vieno atvejo, kada jo 
mintys nebūtų buvusios iškreiptos.
Girdi, galima išmesti kai kurias 
vietas, bet ne taip, kad susidarytų 
visiškai skirtingas vaizdas.

Ambasadorius Trojanovski turėjo 
didelį profesinį patyrimą, mokėjo 
gerai angliškai, nes jis yra lankęs 
Amerikos kolegiją, kai jo tėvas 
buvo pirmuoju Tarybų Sąjungos 
ambasadorium Washingtone.

Į Jungtines Tautas jis atvyko

Vyksta investigacija dėl 
"Challenger" sprogimo

Washington. — Prezidento Rea
gan paskirtoji komisija pradėjo 
apklausinėjimus norėdama nustaty
ti prįežastis, dėl kurių vos tik 
pakilę^ sprogo erdvėlaivis “Chal
lenger”.

Kadangi NASA viršininkai buvo 
nelabai linkę tai komisijai pateikti 
visus reikalingus dokumentus, tai 
komisija nutarė jų neįsileisti į 
investigacijos darbus.

Ligšiol paaiškėjo, kad NASA, 
vykdydama savo planus, perdaug 
skubėjusi ir nekreipusi dėmesio į 
tokius dalykus, kai inžinieriai, kurie 
dirbo prie raketų, savo viršininkus 
buvo j įspėję, jog raketos gali 
neatlaikyti, jei bus leidžiamos į 
erdvę prie mažos temperatūros.

Jau pakeistas NASA pirminin
kas; gal bus ir daugiau pakeitimų, 
kai investigacija pasibaigs. Žinoma 
tik tiek, kad NASA planai pasiųsti 
daugiau erdvėlarvių turės būti 
sulėtinti metais ar daugiau. 
Ketinama paruošti planus leisti 
(erdvėlaivius automatus, kuriuose - 
nebūtų įgulos. ‘h 

1977 m., prieš tai buvęs TSRS 
ambasadorium Japonijoje. Užsienio 
reikalų ministerijoje jis pradėjo 
dirbti 1944 m. Dirbo ambasadoje 
Londone, buvo užsienio reikalų 
ministro pavaduotoju, vadovavo 
informacijos įstaigoms, dalyvavo 
eilėje tarptautinių konferencijų.

Čia išeinantis “Diplomatic World 
Bulletin”, rašydamas apie išvyks
tantį ambasadorių Trojanovskį 
pabrėžia, kad, nepaisant ideologinių 
skirtumų, jis buvo viena įdomiausių 
pasaulinės politikos asmenybių.

Pasikeitė dokumentais dėl lėktuvų susisiekimo

JAV Valstybės sekretoriaus pavaduotojas John Whitehead, kairėje, ir 
TSRS ambasadorius Anatoly Dobrynin pradeda naują etapą oro susisiekimo 
tarp JAV ir TSRS, pasikeisdami sutarties dokumentais.

Washington. — Kaip jau buvo 
nesykį rašyta, šį pavasarį atnauji
namas lėktuvų susisiekimas tarp 
Amerikos ir Tarybų Sąjungos. Šio 
sutarimo buvo pasiekta per 
viršūnių konferenciją Genevoje 
pereitų metų lapkričio mėnesį.

Dabar čia įvyko formalus tos 
sutarties dokumentų pasikeitimas. 
Dokumentais pasikeitė JAV Val
stybės sekretoriaus pavaduotojas 
John Whitehead ir Tarybų 
Sąjungos ambasadorius Anatoly 
Dobrynin.

Tarybų Sąjungos oro linija 
Aeroflot skraidys tarp Maskvos ir

Raketos silpnai 
saugomos

Hamburg. — Populiarus žurnalas 
“Stern”, išeinantis Federatyvinėje 
Vokietijoje, įdėjo pasikalbėjimą su 
vienu JAV k,areiviu, anksčiau 
saugojusiu branduolinių raketų 
įrengimus Heilbronn vietovėje, 
netoli Stuttgarto.

Pagal jį, kareiviai, saugojantys 
JAV armijos branduolinius įrengi
mus, dažnai naudoja alkoholinius 
gėrimus, narkotikus, ar miega. Esą 
šitos raketos labiau yra Vokietijai 
pavojus negu apsauga.

Kareivis apie tokius dalykus 
raportavo savo vyresnybeL.net 
rašė kongresmanui, bet nieko 
nepadėjo. Dar net buvo nubaustas 
trisdešimčia parų kalėjimo. Tada jis 
iš kariuomenės pabėgo ir sugrįžo į 
JAV. Čia pasidavė, ir tapo atleistas 
iš kariuomenės. Jis sako, kad 
kariuomenė juo norėjusi nusikratyti 
tyliai ir greit.

Carter siūlo remti 
Contadoros grupę

Mexico City. — Buvęs preziden
tas Jimmy Carter, užbaigęs savo 
dešimties dienų kelionę po Lotynų 
Ameriką, čia įvykusioje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad JAV 
turėtų remti Contadoros valstybių 
parengtą taikos planą, vietoje 
rėmusi kontras-teroristus. siekian
čius nuversti Nikaragvos valdžią.

Jis nurodė, kad Lotynų Ameriko
je esama visuotinės nuomonės, jog 
JAVesančios pagrindine Contado
ros plano priešininke. Carter 
lankėsi Venezueloje, Nikaragvoje, 
Kostarikoje, Salvadore ir Meksiko
je. Jis buvo susitikęs su 
vyriausybės ir visuomeninių grupių 
bei opozicijos atstovais. Pabrėžė, 
kad jis keliavo kaip privatus asmuo, 
norėdamas parinkti medžiagos savo 
paskaitoms, kurias jis skaitys 
Atlantos universitete.

New Yorko bei Washingtono, o 
amerikiečius atstovaus Pan Ameri
can ir skraidys į Maskvą ir 
Leningradą.

Atėnai. — Lenkijos užsienio 
reikalų ministras Marian Orzechow- 
ski lankėsi čia ir susitiko su 
vicepremjeru Charamambopoulus 
ir užsienio reikalų ministru Carolos» 
Papaulias. Pasitarta savitarpio 
reikalais bei peržvelgta tarptautinė 
padėtis, ypač pareikštas susirūpi
nimas dėl įvykių Viduržemio jūros

I regione.

vyresnybeL.net
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TSRS KP suvažiavimas
Rašant šiuos žodžius Tarybų Sąjungos Komunistų partijos istorinis 

suvažiavimas tik prasidėjo, bet apie jo istorinę reikšmę niekas neabejoja. 
Tas atsispindi ir mūsų šalies spaudoje, kurioje specialūs pranešimai iš 
Maskvos pradėjo plaukti dar ilgokai prieš sūvažiavimo atidarymą.

Bet komercinės spaudos reagavimas į suvažiavimą keistas. New York 
“Times” ir kiti didlapiai pakartotinai pabrėžia, kad suvažiavimas gali atnešti 
nemažai pakaitų pačios TSRS santvarkoje, šalies dvasioje ir taipgi 
pasaulinėje arenoje. Prie tų išvadų prieinama lyg nusistebėjimu: 
stengiamasi sudaryti įspūdi, kad normali padėtis Tarybų Sąjungoje yra 
“sustingimas”, o bet kokios svarbios pakaitos yra beveik stebuklas. 
Pavyzdžiui, faktas, kad partijos prezidiume ir centro komitete nauji 
jaunesni nariai užima pasitraukusiųjų vietas irgi vaizduojamas kaip koks 
naujas fenomenas, būdingas “Gorbačiovo epochai”.

Gvildendama Tarybų šąli, buržuazinė spauda, kaip visuomet, vadovaujasi 
silpna logika. Iš vienos pusės pripažįstama, kad Tarybų Sąjunga yra viena 
dviejų didžiųjų jėgų pasaulyje, kad jos žmonių gerbūvis auga stipresniu 
tempu, negu Vakaruose, kad ji yra galinga karinė jėga ir, kad ji yra toli 
pažengusi kosmoso tyrinėjime. Ar galėtų kokia nors šalis to viso pasiekti 
likdama “sustingusi”? Žinoma, ne. Kaip kas nesuprastų tarybini-socialistinį 
kelią, visi rimtai galvojantys sutinka, kad Tarybų Sąjunga yra stipriausia 
pasaulyje už taiką kovojanti jėga ir taipgi ta pasaulinė jėga, kuri moraliai ir 
materialiai remia anti-kolonialius tautinio išsilaisvinimo judėjimus. 
Užtektų to vieno pripažinti TSRS kaip vadovaujančia pažangia jėga 
pasaulyje.

Challenger ir... kasyklos
Kuomet Chellengeris sprogo ore tuojau jam pakilus, šalis buvo sukrėsta. 

Juk tai buvo nuožmi ir nelaukta tragedija: mūsų astronautai, įskaitant 
civilinę keliautoją mokytoją, žuvo sprogimo liepsnose milijonams žmonių tą 
katastrofą stebint per televiziją. Bet dabar šalis yra tiek pat sukrėsta, nes 
darosi aišku, kad ta tragedija įvyko dėl tam tikrų žmonių kaltės, dėl 
neatsakingumo, gal ir dėl pelnagrobiško savanaudiškumo.

Kaip visi jau žino, inžinierius Allan J. McDonald, kurio firma atsakinga už 
Challengerio pakėlimo į orą kai kurių dalių gamybą, paskutinio vakaro prieš 
tragediją mitinge su NASA, vadovais ne tik įspėjo, kad tokia nelaimė gali 
įvykti, bet dargi su aukštesniais pareigūnais karštai ginčijosi teigdamas, 
kad katastrofa labai galima - kaip tik tokia katastrofa, kokia sekantį rytą 
įvyko! Mat, temperatūra lauke buvo daug žemesnė, negu tikėtasi, ką 
McDonald ir aiškino, numatydamas, kad sprogimas gali lengvai įvykti...

Bet ekspertinis žinojimas buvo nustumtas nuošalin. Kodėl? Spauda spėjo, 
kad privatiniai-finansiniai interesai, kurie į kosmoso tyrinėjimą labai giliai 
įsivėlę, nenorėjo kito atidėliojimo - bus prarasta perdaug pelno. O gal to 
nenorėjo ir NASA vadovybė, nes atidėliojimai, žinoma, kenkia ir prestižui.

Vienaip ar kitaip, privatinių finansinių interesų įsivėlimas primena, kas 
vykdavo ir dar laiks nuo laiko tebevyksta anglies kasyklose - kiek per ilgų 
dešimtmečių eilę žuvo angliakasių-mainierių vien dėl to, kad kasyklų 
savininkai neklausė įspėjimų apie saugumą, nes jie pelną statė virš visko!

Nuo anglies kasyklų iki Challengerio ilgas kelias ir daugeliui gali atrodyti, 
kad čia nėra sąryšio. Bet jeigu mes giliau pagalvojame, matome, kad tai ta 
pati tradicija, nepaisanti žmonių gyvasties. Kas galėjo svajoti, kad 
astronautai susilauks angliakasių likimo?

Diktatorių saulėlydis
Rašant šiuos žodžius Filipinų diktatorius Marcos buvo dar Maniloje paskui 

greit atsirado JAV teritorijoje - Samoa ir Havajuose, bet pabuvęs gal dieną, 
jis buvo priverstas nešdintis, kaip prieš kelias savaites išsinešdino Haiti 
diktatorius Duvalier. Tas nereiškia, kad pro-liaudiški režimai užima jų 
vietas. Haiti valstybėje ir Filipinuose prie valdžios vairų lieka elementai, 
kurie bandys kooperuoti su Vakarais, ypatingai su Washingtonu. Faktinai 
Washingtonas net padėjo tų diktatorių atsikratyti, bet padėjo ne iš gero 
noro, o todėl, kad bijojo dar daugiau prarasti.

Prezidentas Reagan dabar tikroje dilemoje. Emociniai jis lieka tokiems 
kaip Marcos, “sąjungininkams”, “prięteliams” ištikimas, kaip Washingtonas 
iki paskutinės minutės liko ištikimas Irano Šachui. Bet, iš kitos pusės, 
Washingtonas pasimokė, kad remiant diktatorius iki paskutinės minutės, 
atsiduriama dideliame pavojuje - liaudis gali tikrai perimti galią - geriau 
pasiskubinti, atsikratyti diktatorių ir jų vieton paremti asmenis, kurie apie 
demokratiją deklamuoja, bet kurie pagrindinių Washington© interesų 
nepalies.

Vienaip ar kitaip, atvirių žiaurių diktatorių erai ateina galas. Paskutiniu 
laiku iš diktatūrų jungų išsilaisvino Ispanija, Portugalija, Graikija, Brazilija 
Argentina, o dabar Haiti ir gal Filipinai. Galima sakyti - diktatorių 
saulėlydis...

l’.iHiat v fa KrH ingos kombinuotųjų pašaru gamyklos pirmoji vile. Jos eleva 
i oriai ir <l/io\vklos priims siu metu derliu.

Vienas keisčiausių Amerikos 
lietuvių spaudoje fenomenų yra 
“Draugo” korespondentas Europoje 
K. Baronas. Manytume, kad 
Amerikos lietuvių katalikiško 
laikraščio bendradarbis savo laik
raščio skaitytojus informuotų apie 
politinį ir religinį gyvenimą 
Europos kontinente, kad jis 
domėtųsi rimtais klausimais, kurie 
liečia tenykštį gyvenimą ir, kad jis 
mokėtų juos kaip nors apibūdinti. 
Bet, ne-Baronas yra tokios rūšies 
žurnalistas, kurio rašymas tiktų 
tokiems sensaciniams šlamštams, 
kaip “The Inquierer” ir panašiems. 
Štai apie kokius dalykus Baronas 
informuoja Amerikos lietuvius 
katalikus, mūsų kaimynus Chicago- 
je:

Po princo Carlio ir jo žmonos 
Dianos kelionės Australijoje ir 
JAV, Europos spaudoje pasirodė 
sensacingos žinios: 37 m. Čarlis bus 
priverstas atsisakyti sosto. Šį mažą 
karaliaus rūmų “sukilimą” ruošia 
karalienės vyras Pilypas. Kodėl — 
klausia keli dienraščiai?

Atrodo, Pilypas yra nusivylęs 
savo vyriausiu sūnumi. Girdi, Čarlis 
yra tingus, didelis svajotojas ir 
šliurės didvyris. Taip pat eina 
paskalos, kad sūnus ir tėvas jau 
dveji metai, kai neranda bendros 
kalbos. Karalienės vyras galvoja, 
kad geriausiai būtų tuoj pat visas 
pareigas perduoti sūnui Andriui, 
prieš keletą metų pagarsėjusiam 
įvairiais meilės nuotykiais.

I Anglijos karaliaus rūmų “žinovė” 
F. McDonald viename dienraštyje 
pareiškė, kad buv. “playboy” 
Andrius yra labai pasikeitęs ir tai į 
gerą pusę: darbštus, kruopštus, 
interesuojasi valstybės reikalais. 
Jis skaito karalienei ateinančius 
slaptus raštus. Tuo tarpu Čarlis 
juos gaudavęs sulaukęs 28 m. 
Manding, tie slapti raštai labai 
dažnai pas jį išguli nepaliesti keletą 
dienų.

Nors ponas Baronas rašo iš visos 
Europos, jo gyvenvietė yra Vakarų 
Vokietija. Ten jis savo galvojimu ir' 
jausmais yra suaugęs su vietiniu 
“aukštosios visuomenės” gyvenimu. 
Štai jis vargšus “Draugo” skaityto
jus informuoja:

Tradicinis spaudos balius Bonnoje 
kiekvienais metais sutraukia visos 
Vokietijos “grietinėlę”. Po 120 
markių kvietimus galima būtų labai 
lengvai išplatinti 10 tūkst. asmenų. 
Deja, Bonnos koncertų salė su 
šoniniais kambariais talpina tik 
2700 svečių, tad tenka daryti stiprią 
atranką net ir aukštų ir įtakingų 
piliečių tarpe, pagarsėjusių sporti
ninkų, pvz., nepakviečiant žinomo 
teniso žaidėjo B. Beckerio [jis du 
kartus įveikė mūsiškį V. Gerulaitį]. 
Mat B. Beckeris yra nepilnametis ir 
po 11 vai. negali laisvai [taip yra 
oficialiai ir tik oficialiai “bėgioti”. 
Jo vietą užėmė antras Daviso 
taurės žaidėjas Westphal, pasodin
tas prie vieno stalo su Vokietijos 
prezidentu. Keistu sutapimu kanc
leris H. Kohl sėdėjo kairėje salės 
pusėje [nors jis yra “dešinysis”].

“Tragedija,” kad Vakarų Vokieti
jos koncertų salė “su šoniniais 
kambariais” talpina tik 2700 
“grietinėlės, čia paduota, matyti dėl 
to, kad Baronas nori skaitytojams 
pranešti, kad jis pats yra tos 
“grietinėlės” narys - nes taip 
akvaizdžiai informuoja skaitytojus - 
juk nori parodyti, kad jis pats ten 
turėjo būti. Įspūdinga!

Bet ne visuomet Baronas toks 
lengvabūdis. Karts nuo karto jis 
įsivelia ir į politines temas, bet tada 
kaip yla iš maišo išlenda jo ultra 
reakcinis ir dargi antisemitinis 
nusistatymas. Štai jis rašo:

Nors žydų Vokietijoje priskaito- 
ma apie 30 tūkst., tačiau jie turi 
labai didelę įtaką to krašto 
politiniame, ekonominiame ir kul
tūriniame gyvenime, rasdami tam 
paramą JAV-se. Labai dažnai 
spaudoje ir televizijoje cituojami 
Vakarų Berlyno žydų b-nės pirm. 
Galinskio pasisakymai, skelbiami 
Vakarų Vokietios žydų b-nės pirm. 
N ach m an o pastabos, jo aštri kritika 
antisemitizmo klausimais.

Frankfurto teatre turėjo pasiro
dyti tariamai antisemitinis veikalas. 
Jis turėjo būti atšauktas, nes jau 
pirmą dieną Frankfurto žydų b-nės 
nariai vaidinimo pradžioje įsiveržė į 
sceną ir jų vėliau pradėta stipri 
akcija rado atgarsi pas Frankfurto

burmistrą, miesto savivaldybėje ir 
be abejo — visoje Vokietijoje. 
Vaidinimas buvo atšauktas. Į to 
veikalo intrygą yra įveltas 
turtingas žydas, prostitutė ir kt!

Antro kanalo ZDF programoje 
labai dažnai rodomi žydų persekio
jimo filmai, jų dabartinis gyvenimas 
Izraelyje ir pan. Taip pat 
pramoginę programą turi Vokietijo- 
je gimęs žydų tautybės Hans 
Rosenthal. Nesistebiu, nes spaudo
je radau žinutę, kad televizijos 
patikėtinių tarybai priklauso pra
monininkas, Vokietijos žydų pirm. 
Nachmanas.

Ypatingai paskutinis paragrafas 
demaskuoja Barono galvojimą. Tai 
lygiai taip galvojo ir rašė naciai. 
Matote, jeigu vienas vakarų 
Vokietijos televizijos kanalų turi 
pramoginę programą, kuriai diri
guoja žydų tautybės asmuo, tai 
kitaip negali būti, kad tame 
įtakingas “pramonininkas, Vokieti
jos žydų pirmininkas Nachman
as”... Baronas taipgi nesistebi, 
kodėl vokečių televizija rodo žydų 
persekiojimo filmus: jis žino 
“priežastį”: tai to paties Nachmano 
įtaka, o ne sąžinė ir atsakomingu- 
mas prieš istoriją, kaip jums 
pasakytų doresnieji vokiečiai.

Baronas, kaip tai aišku, su 
nostalgija žiūri į praeitį, kuomet 
Vokietija buvo tokia, kokios jis 
norėtų: be neramaus jaunimo, be 
radikalų, be sąžiningų intelektualų, 
be taikos šalininkų, be “žaliųjų”, be 
imigrantų iš Turkijos, be socia
listiniai nusiteikusių studentų, be 
vieno žydo...

Mums atrodo, kad Baronas yra 
praeities liekana, “Draugo” skaity
tojai užsitarnavo rimtesnio kores
pondento Europoje, koresponden
to, kuris geriau suprastų Europos 
demokratiją ir naująjį katalikišką 
socialinį moralizmą.

Gražiai 1985 metais padirbėjo 
Lietuvos veterinarijos akademijos 
mokomojo-bandymų ūkio gyvuli
ninkystės darbuotojai. Šimtui 
hektarų naudmenų primelžta po 
2,200 centnerių pieno. Į ūkio kasą, 
realizavus pieną, įplaukė du 
milijonai rublių. 28 ūkio melžėjos iš 
savo prižiūrimų Lietuvos juod
margių gavo daugiau kaip po 5,000 
kilogramų pieno.
Veterinarijos akademijos mokomo
jo-bandymų ūkio operatorė Jolanta 
Olberkienė. Iš vienos karvės 1985 
metais primelžė po 6,000 kilogramų 
pieno.

— M. Giedrio nuotrauka

Per penkis tūkstančius kvalifikuotų specialistų išleidęs Kauno kūno 
kultūros institutas plečia savo valdas. Senojo Ąžuolyno pakraštyje iškilo 
naujas modernus auditorinis-laboratorinis korpusas. Jame įsikėlė šešios 
katedros, biblioteka, dvidešimt auditorijų ir laboratorijų. Pagerėjo 
treniruočių sąlygos.
Noutraukoje: Boksininkų treniruotei vadovauja docentas Algirdas Šocikas.
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Uždaras irklavimo baseinas. — K. Jūrelės nuotraukos

Kalba svetimu 
vardu!

Pernai įvyko vienas svarbus ir 
įsimintinas įvykis tarptautiniame 
gyvenime: sukako dešimt metų, kai 
buvo pasirašytas Helsinkio susitari
mo Baigiamasis aktas, kur be 
trisdešimt trijų valstybių atstovų, 
po juo parašus taip pat padėjo 
amerikiečiai ir kanadiečiai. Šis 
susitarimas gerokai prisidėjo nor
malizuojant padėtį Europoje, ap
raminant kai kurias karštas 
revanšistines galvas, dėl valstybių 
sienų pokario Europoje.

1975 metais, kai vyko derybos 
dėl Helsinkio Baigiamojo akto, jį 
pasirašant, ir jau pasirašius - 
veiksniškoji ateivija į šį kraštą 
mėgino “kelti vėją”. Buvo rašomi 
laiškai redakcijoms ir net įvairiau 
sios peticijos apie šio susitarimo 
“žalą” ir net buvo minimas 
“amerikietiškos demokratijos išda
vimas”. Girdėjosi prakeiksimų ir 
tuometinio Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento adresu...

0 paskui staiga viskas ėmė ir 
apvirto aukštyn kojomis! Ne, iš 
veiksniškos spaudos lapų nedingo 
žodžiai “Helsinkio susitarimas” - 
priešingai - jie mirga gana dažnai. 
Tačiau nuo tam tikro laiko tarpio 
šis susitarimas staiga ėmė patikti 
reakcionieriams.

Tad kas įvyko? Tiesiog reakcija 
suprato, kad, prisidengus Helsinkio 
susitarimo vykdymo pretekstu, 
galima kelti tam tikros rūšies 
politinį triukšmą - ir pirmiausia dėl 
taip vadinamų žmogaus teisių!

Kalba, kaip jūs suprantate, tik

TRUMPAI

Seoul. — Pietų Korėjos opozicijos 
vadai reikalauja konstitucijos pa
keitimų, kurie leistų tiesioginius 
rinkimus. Jie tvirtina, jog tai yra 
labai svarbu, turint galvoje, kad 
1988 metais įvyks prezidentiniai 
rinkimai. Prezidentas sutinka tuos 
klausimus diskutuoti su opozicija, 
bet nori, kad pakeitimai būtų įvesti 
tik 1989 metais. Vėliau, valdžiai 
suėmus opozicijos vadą, kilo 
neramumai, kuriuose daugiausia 
dalyvavo jaunimas.

Tokyo. — Japonijos tajkos 
šalininkai pradėjo žygį. Jame 
dalyvauja darbo unijų, jaunimo, 
moterų, religinių organizacijų 
atstovai. Žygio atidarymo mitingas 
įvyko prie muziejaus. Jame laikoma 
škuna, ant kurios daugiau kaip 
prieš 30 metų iškrito radioaktyvieji 
spinduliai po branduolinio sprogimo 
Bikini saloje. Žygio kalbėtojai rėmė

Tarybų Sąjungos pasiūlymus likvi
duoti branduolinius ginklus.

Madrid. — Ispanijos komunistų 
partija išleido atsišaukimą, kvie
čiantį gyventojus pasisakyti prieš 
Ispanijos dalyvavimą NATO bloke. 
Kovo 12 d. tuo klausimu bus 
pravestas referendumas. Pasitrau
kimas iš NATO ir panaikinimas 
JAV karinių bazių suteiktų 
galimybę Ispanijos žmonėms tapti 
neutralia valstybe, galinčia suvai
dinti didelę rolę kovoje už taiką.

London. — Indija uždarė savo 
konsulatus Glasgow ir Liverpool 
miestuose, protestuodama dėl D. - 
Britanijos vyriausybės neveiklumo 

| prieš teroristus, puldinėjančius 
Indijos konsulatus ir žudančius 
asmenis, kurių veikla susijusi su 
Indija.

apie socialistines valstybes ir 
pirmiausia - Tarybų Sąjungą, tuo 
pačiu - ir Lietuvą. Įvairiausio 
plauko socializmo priešai tapo 
karštais Helsinkio susitarimo gynė
jais.

Štai Kanados Ottawoje buvo 
susirinkę daugelio Europos šalių, 
Jungtinių Valstijų, Kanados eks
pertai aptarti kažkuriuos klausimus 
ir problemas, susijusias su 
Helsinkio Baigiamojo akto dešimt
mečio paminėjimu. Ir šia “proga” iš 
karto pasinaudojo reakcionieriai, 
tame tarpe ir lietuviškos kilmės. 
Pasinaudojo, visų pirma, norėdami 
pareikšti: žiūrėkite, ir mes dar 
gyvi, ir mes dar “veikiame”!

Tai ypač pasakytina ąpie 
palyginti naują ateivį į šią šalį Tomą 
Venclovą, kuris mėgsta pasirekla
muoti netgi visiškai be progos, o ką 
jau bekalbėti, kai tokia pasitaiko... 
Štai ką jis pasakė:

“Mes stengiamės, kaip paprastai 
tokiais atvejais, atkreipti dėmesį į 
padėtį savo šalyse”.

Ir čia kyla klausimas: o apie kokią 
šalį kalba ponas Venclova? Iš visko 
atrodytų, kad turėtų šnekėti apie 
Jungtines Amerikos Valstijas - juk 
tai jo šalis, nes Tomui Venclovai jau 
prieš daug metų atimta tarybinė 
pilietybė.

Bet ne: ponas Venclova vis dar 
kalba... apie Lietuvą. Netgi tariasi 
ją atstovaująs ir pabrėžia:

“Aš laikau savo tiesiogine pareiga 
priminti žmogaus teisių pažeidimus 
Lietuvoje tiek dažnai, kiek tai yra 
įmanoma”. •

Nei daugiau, nei mažiau: pareiga! 
Taip savo poelgius vadina Tomas 
Venclova ir jo “kolegos”, tačiau čia 
žymiai labiau tinka visiškai kitas 
žodis: šmeižtas. Savo buvusios 
tėvynės, buvusių bendradarbių 
šmeižtas. Nei T. Venclova, nei į jį 
panašūs negali kalbėti nei Lietuvos, 
nei lietuvių vardu.

Ta pačia proga pasinaudojo ir 
visai kito plauko antitary bin inkai. 
Washingtone, Valstybės departa
mente, buvo priimti keletas 
įvairaus amžiaus ir kalibro veiksnių 
- “vaduotojų”. Tarp jų netgi iš 
visiškai jau nukaršusio ir “savųjų” 
baigiamo pjauti VLIK, Lietuvių 
bendruomenės, Religinės šalpos ir 
pan.

Ir vėl jie kalbėjo ne savo ir net ne 
savo organizacijų vardu: jie 
pasivadino “lietuvių atstovais” ir 
porino vis tą patį - “informavo apie 
Lietuvoje vykdomus žmogaus teisių 
pažeidimus”. ę.

Na, ir ką čia bepridėsi? Juk 
veiksniams - “vaduotojams” visados 
buvo būdinga kalbėti svetimu vardu 
ir... svetimu balsu.

J. Žemaitis
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Praeitą rudeni Locust Valley 
miestelyje Long Islande buvo 
atidaryta meno galerija, kuri 
vadinasi "Galerija”. Algimantas 
Kezys tuo metu Chicagos “Draugo” 
mokslo-meno-literatūros skyriuje 
įvykį taip aprašė:

Kaip žinia, “Galerija" buvo įsteig
ta Chicagoje, bet dėl lėšų stokos 
turėjo pridaryti duris, suglausti 
sparnus ir laukti kokio nors 
stebuklo , kuris padėtų jai vėl 
atsistoti ant kojų. To stebuklo 
Chicagoje ji iki šiol nesulaukė. 
Chicagai užbėgo už akių New 
Yorkas, pasiūlydamas geras ir 
tvirtas finansines sąlygas. Mano 
geras gimnazijos laikų draugas 
Vytas Vebeliūnas, “Kasos” ir “Lito” 
finansinių įstaigų prezidentas, 
gyvenąs su šeima netoli Locust 
Valley miestelio, Lo<ng Isląnd, 
plačiai atvėrė "Galerijos” idėjai 
duris — išnuomavo naujutėles 
patalpas pačiame miestelio centre, 
finansavo patalpų įrengimą, pasam
dė net, penkis asmenis galerijai 
tvarkyti, nupirko žymių amerikie
čių ir lietuvių dailininkų paveikslų 
[sumokėdamas už juos daugiau kaip 
30,000 dol.] ir liepė “Galerijos” 
kolektyvui drąsiai ir ryžtingai vary
ti meno puoselėjimo darbą pirmyn. 
Tokio ženklo senoji čikagiškė 
“Galerija” galėtų New Yorkui tik 
pavydėti. Naujai atidarytose patal
pose niujorkiškė “Galerija” išstatė 
šešių amerikiečių [Francis Chapin, 
Victor Carreton, Peter Ellenshaw, 
Max Herzog, Philippe Noyer ir Le 
Pho] ir trijų lietuvių [Vytauto Ka- 
šubos, Lino Katino ir Algimanto 
Kezio] darbus. Kai kurių paveikslų 
[Carreton ir Ellenshaw] kainos 
siekė iki 15,000 ir 25,000 dol. 
Lietuviams dailininkams buvo 
garbė šalia tokių milžinų stovėti.

Tokias eilutes skaitant, darosi 
liūdna. Kezys, kaip matyti, nežino 
arba nesupranta, kad tarp paveiks
lų kainų ir dailininko svarbos arba 
prestižo dažnai nėra santykio.

Paminėtieji amerikiečiai dailinin
kai rimtame meno pasaulyje visai 
nežinomi: niekad neteko užtikti jų 
vardų meno žurnaluose, niekad 
neteko matyti jų darbų recenzijų 
centriniuose laikraščiuose (vietinių 
laikraščių atsiliepimai nieko nereiš
kia - jie rašo apie visokius mėgėjus 
ir t. t.) Tų dailininkų pavardės 
neįtrauktos į "Who’s Who of 
American Art” ir jų darbai 
tikriausiai ne rimtų muziejų 
kolekcijose. Tad, jie “milžinai” tik 
ta prasme, .kad jų neabejojamai 
patrauklūs dekoratyviniai darbai 
gali susilaukti atsiliepimo turtingų 
“kolektorių”, kurie tokiam menui 
nesigaili išleisti nemenkas sumas. 
Nestebėtina, kad juos parinko “Ka
sos” ir “Lito” prezidentas. O 
Algimantas Kezys didžiuojasi, kad 
jis ir Vytautas Kašuba bei Linas 
Katinas šalia tų “milžinų” ekspo
nuoja ...

Taipgi liūdna skaitant, kaip 
aprašomas mecenatas Vytas Vebe
liūnas. Jis viską sutvarkė, pats 
vienas vadovaudamasis savo skoniu 
meną supirkinėjo ir “liepė Galerijos 
kolektyvui drąsiai ir ryžtingai meno 
puoselėjimo darbą varyti pirmyn”. 
Neišaiškinta, kokia yra “Lito” ir 
“Kasos” prezidento sąvoka apie 
meno puoselėjimą, bet spėti 
nesunku: jis neabejojamai supranta 
kaip “aukštąjį meną" tuos patrauk
lius paveikslus, kurie, kaip jis 

Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje atidaryta naujai įsigytų dailės 
kūrinių paroda. Joje eksponuojami keli šimtai lietuvių, tarybinių respublikų 
ir užsienio dailininkų darbų. Nemaža darbų yra muziejui padovanoję 
senosios kartos lietuvių dailininkai — V. Vizgirda, A. Galdikas, A. Varnas ir 
kiti.

M. Giedrio nuotraukoje: Muziejaus ekspozicijoje.

numatė, parsiduos provinciniams 
mėgėjams, koks yra jis pats.

O “Draugas” savo meno skyriuje 
talpina tokį pranešimą kaip kokį 
kultūrinį triumfą...

POKALBIS REDAKCIJOJE: 
APIE VIEŠNAGĘ AMERIKOJE.

Keturi Lietuvos inteligentijos 
atstovai, rašytojai Algimantas 
Bučys, Marcelijus Martinaitis ir 
Vytautas Marcinkus bei aktorius 
Laimonas Noreika beveik du 
mėnesiu praleido Amerikoje, kuo
met jie atvyko kaip Santaros-Švie
sos svečiai. Jų vizito kulminacinis 
punktas buvo dalyvavimas JAV 
lietuvių liberalų kultūriečių sueigo
je Tabor farmoje. Gruodžio 21 d. 
numeryje “Literatūra ir Menas” 
Vilniuje atspausdino tekstą pokal
bio, kuriame tie keturi, laikraščio 
redaktorius Antanas Drilinga ir 
kritikas-istorikas Vytautas Kazake
vičius dalinosi nuomonėmis apie tą 
kelionę (“Viešnagė už Atlanto”).

M. Martinaitis taip ją apibūdino:
Kelionė būna neįdomi, kai iš 

anksto viską numatai ir nusiteiki: 
ne dalgio pirkti važiavom į Čikagą... 
Dažnas Amerikoje turime ir savo 
dalį: pažįstamų, gyvų ar jau 
ištirpusių giminių, turėjome ir 
turime ten dalį lietuviškos litera
tūros... Ten tradicinėje mūsų 
literatūroje — nuo praėjusio 
amžiaus — namus palikusio lietuvio 
tema. Yra lietuviška Amerika, 
veinaaukštė, kurta mažažemių 
vaikų. Ji ne tokia maža, ypač kai 
Čikagoje pamatai, kokie neužma
tomi Kazimiero kapinių laukai: 
vienintelė tikroji lietuvių žemė už 
Lietuvos, dar vis apsaugoma nuo 
didmiesčio. Ar lietuviai paliks tik 
gražiai sutvarkytas kapines, ar ką 
nors daugiau? Ar tebėra gyvi 
vidiniai kultūros ryšiai, ar girdima 
mūsų poezija? Kas atėjo į mūsų 
vakarus, pajuto: santykis buvo 
atviras, nuoširdus. Poezija, menas 
sieja tautą: kai prarandami šie 
įsijautimai, prarandama ir tauta... 
Literatūros vakaruos, susitikimų 
metu buvo smagu atpažinti tokį 
poezijos pojūtį.

0 A. Bučys taip išsireiškė:
Mus pakvietę Santaros-Šviesos 

atstovai turi savo spaudą [žurnalą 
“Metmenys”, iš dalies — mėnraštį 
“Akiračiai”, Mackaus fondo leidi
nius], ir iš to jau galima buvo iš 
anksto susidaryti nuomonę apie jų 
ideologinės, intelektualinės, hu
manitarinės veiklos užmojus bei 
lygį. Bet važiuodami mes turbūt 
neįsisvaizdavom, kad išeivijos 
gyvenimas ir veikla taip smarkiai 
diferencijuoti, kad įvairūs jos 
socialiniai ir politiniai sluoksniai, 
grupuotės, partijos, draugijos taip 
įnirtingai tarpusavy polemizuoja, 
pykstasi, nevengdami spaudoje nei 
grynų prasimanymų, nei grubaus 
šantažo [tą mes patyrėm ir savo 
kailiu, dar Amerikoj beskaitydami 
“Naujienas”, “Darbininką”, “Dir
vą” ar kitus laikraščius]. O kadangi 
buvom santariečių svečiai, mums 
tikrai ėmė darytis neramu dėl mus 
pakvietusių ir su mumis bendrau
jančių žmonių, kuriuos taip pat 
gana nedviprasmiškai ėmė pulti 
reakcinė spauda.

Šios dvi trumpos ištraukos gerai 
apibūdina, kaip svečiai teisingai 
suprato juos supančią aplinką. Tik 
gal nebuvo verta minėti “Nau
jienų”, nes tas kurioziškas kraštuti
niai atsilikęs laikraštis jau negali

Vilniaus naujieji rajonai.

būti skaitomas rimtu lietuvišku 
spaudos organu.

Bet, koks buvo to viso susitikimo 
rezultatas, kokia ten vyravo 
atmosfera? Man atrodo, kad 
naudingai pasikeista nuomonėmis, 
bet abi pusės perdaug stengėsi 
laikytis korektiškai, “džentelmen
iškai”, nekelti konfliktų. Bučys 
rašo:

Malonu prisiminti santariečius, 
kad provokacinių klausimų nekel
davo, nors salėje sėdėjo tiek daug, 
matyt, skirtingų įsitikinimų, įvai
riausių profesijų žmonių: medikai, 
inžinieriai, spaustuvininkai, žurna
listai, matematikai, fizikai. Hu
manitarų buvo nedaug, ir aš net 
pagalvojau, kad surinkus tokią 
margą publiką Lietuvoj, pasodinus 
du tris šimtus žmonių, kažin ar visi 
jie klausytųsi taip įdėmiai gana 
profesionalių pranešimų apie litera
tūrą, filosofiją, istoriją. Noras 
pažint Lietuvą, jos kultūrą, jos 
būklę — tikrai stiprioji santariečių 
pusė. Na, ir mes čia jiems, manau 
patalkinom. Savo pranešimuose 
tarybinės literatūros ir kultūros šei
mininkai visiškai nelietė, jos nein
terpretavo. Patys kalbėjo daugiau 
apie išeivijos literatūrą [R. 
Šilbajoris perskaitė paskaitą apie 
folklorinius elementus Alg. Mac
kaus poezijoje, L. Mockūnas 
kalbėjo apie A. Škėmos pasaulėžiū
ros evoliuciją išeivijoje ir pan.]. Žo
džiu, santariečiai suteikė mums tri
būną papasakoti apie lietuvių da
bartinę tarybinę literatūrą, aktua
lesnes jos problemas. M. Martinai
tis padarė pranešimą apie folklori
nius elementus šiuolaikinėje lietu
vių poezijoj, V. Martinkus kalbėjo 
apie mokslo pažangą ir moralės 
klausimus šiuolaikinėj prozoj, o aš—- 
apie miesto problematiką lietuvių 
tarybinėje ir išeivijos prozoje. 
Manau, kad mūsų tikslas ir buvo 
duoti kuo daugiau informacijos, nes 
išeivijos turima informacija iki 
šiolei tebėra ribota arba perdėm 
vienpusiška.

Gerai, kad santariečiai suteikė 
svečiams iš Lietuvos tribūną. Bet 
sunkoka suprasti, kaip šeimininkai 
galėjo “neinterpretuoti”, nesileisti į 
diskusijas. Man atrodo, kad niekas 
neturėtų vengti taip vadinamų 
“provokacinių” klausimų: jeigu esi 
teisus, lengva atsakyti, jeigu ne, tai 
reik klausimą pergalvoti. “Opūs” 
klausimai yra patys įdomiausi 
klausimai... Neužtenka kelti juos 
prie švediško stalo...

♦ ♦ ♦

Kai svečiai iš Lietuvos dalyvavo 
literatūriniame vakare - koncerte 
Ukrainiečių institute New Yorke, 
aš buvau užmiestyje, taigi, 
negalėjau dalyvauti, bet pažįstamas 
liberalas man pasakojo, koks ten 
buvo entuziazmas, kaip publika 
buvo “maloniai nustebinta”, net 

“sujaudinta”, kad svečiai iš 
Lietuvos taip “giliai lietuviški”, taip 
“puikiai mūsų klasikus deklamuo- • M ja ...

Nustebau: “Nejaugi jums ne 
keista, kad vėjo nublaškytos šakos 
stebisi, kad- kamienas lieka 
sveikas?”

“Kaip tai šakos, kaip tai vėjas?”
Paaiškinau, kad aš ir jis ir visa 

publika tai vėjo nulaužtos ir 
nublaškytos tautos šakos, o svečiai 
atstovavo tėvynėje likusį kafriieną. 
Juk tai elementarinė tiesa. Svečiai 
iš Lietuvos tikriausiai neatvyksta 
pas mus tikslu išlaikyti lietuviško 
patriotizmo egzminus, lygiai kaip 
Jevtušenka ir Voznesenskis neat
vyksta išlaikyti liberalizmo egzami
nų. Per keliolika metų man bent du 
kartu teko dalyvaut tų dviejų 
tarybinių rusų poetų susitikimuose 
su amerikiečiais kultūrininkais. 
Vyko karštos diskusijos, ideologi
niai susirėmimai, - ir viskas išėjo į 
gerą, nes tik atvirai kalbant galima 
viens kitą suprasti.

R. B.

Nuotaikingą programą “Brangiausia žemė” paruošė Lietuvos televizijos ir 
radijo nusipelnęs kolektyvas ansamblis “Armonika”, kuriam vadovauja Lie
tuvos nusipelnęs artistas Stasys Liupkevičius. Naujojoje programoje daly
vauja liaudies artistė Gražina Apanavičiūtė, solistai Jonas Valuckas ir Ra
mutis Kaspariūnas, filharmonijos solistai Elena Žuravliova, Danielius Sa
dauskas ir kiti. Koncerte skamba Jurgio ir Vytauto Juozapaičių, Leono Po
vilaičio, Vygando Telksnio ir kitų kompzitorių kūriniai.
- G. Svitojaus nuotraukoje Dainuoja J. Valuckas ir R. Kaspariūnas.

EDUARDAS MIEŽELAITIS

aš sėdžiu

negąsdink raitas vėjų vėjau 
apokalipsiniu balsu — 
aš žūti jau seniai turėjau 
bet gyvas kaip matai esu

juokingas man audros šantažas 
ir teroristinė gaida — 
aš nepalaužiamas kaip beržas 
nors ir išbalęs lyg kreida

Vasario 8 dieną St. Petersburge 
įvyko Literatūros draugijos narių 
mėnesinis susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo pirmininkas 
Jonas Mileris, kuris pakvietė Praną 
Mockapetrį pateikti renginių komi
sijos raportą. Kalbėjo ir protokolų 
sekretorė Aldoiia Aleknienė. Finan
sų sekretorė Helen Šarkiūnienė 
priminė, kad ne visi nariai 
užsimokėjo savo mokesčius. Helen 
surado draugijai naują narę — 
Pauliną Pakarelovą.

Draugijos iždininkas Povilas 
Alekna pritarė Helen Šarkiūnienės 
ataskatai. Nutarta, kad finansų 
knygas patikrins Helen Janulytė ir 
Stelą Daraška.

Jonas Mileris priminė apie 
pasiruošimą Tarptautinės moters 
dienos minėjimui. Vakaro rengimas 
pavestas rūpintis valdybai.

Susirinkime dalyvavo svečių iš 
toliau, kurie buvo pristatyti po 
susirinkimo — pietų metu. Svečiai 
iš savo pusės pagyrė labai gerą 
šeimininkės Violetos pasiruošimą.

* ♦ ♦
Klubo mėnesinis susirinkimas 

įvyko vasario 1 dieną. Jį vedė 
Stasys Kuzmickas. Kalbėjo Pranas 
Mockapetris ir Aldona Aleknienė. 
Susirinkimo metu buvo priminta, 
kad šiemet Klubui sukako 13 metų.

Klubo susirinkime buvo pagerb
tas ir pažymėtas Helen Janulytės 
vadovaujamas Dainos mylėtojų 
choras, kuris renkasi ir dainuoja 
kiekvieną šeštadienį. Visi gerai 
žinome šio choro solistus — Lynn 
Deschamps, Emiliją Juškevičiūtę, 
mūsų žinomą dainininką Stasį 
Kuzmicką, kuris dainuoja ir duetu 
su žmona Violeta ir su Emilija 
Dūdiene.

Šiuo metu Klubas turi 149 narius.
Apie Klubo finansų padėtį kalbėjo 

Mary Brennan. Iždininkė Emilija 
Repečkienė sutiko su jos raportu, 
tam pritarė ir susirinkimo dalyviai. 
Finansų knygas patikrino Helen 
Janulytė ir Lee Orent, jos buvo 
rastos tvarkingos.

Tą dieną Klube buvo daug svečių. 
Dar prieš kelias savaites buvo 
sužinota, kad atvažiuos svečių iš 
Port Richey ir iš Spring Hill. Jų 
atvažiavo visas autobusas — 50 
žmonių. Iš viso susirinko 220 
žmonių — pilna salė, kitiem, vėliau 
atėjusiems, neliko net vietos.

Kadangi S. Kuzmickas gerai 
pasiruošė, jis pakvietė čekoslovakų 
muzikantus. Priėjo ir daugiau 
čekoslovakų svečių.

Po pietų įvyko koncertas, kurio 
pradžioje Helen Janulytė prisiminė 
žuvusius astronautus. Publika buvo 
paprašyta atsistoti ir pagerbti tylos 
minute žuvusius kosmoso tyrėjus.

Koncerte dainavo choras ir 
solistas Stasys Kuzmickas. Publi
kos pageidavimu buvo sudainuotas 
ir “Pensininkų himnas”, sulaukęs 
ypatingai daug plojimų.

Stasys Kuzmickas padėkojo 

vėjo vežime

dangus šią naktį susimaišė 
(kaip kritikoje!) su žeme 
kepu eiles štai kaip ragaišį 
ir sėdžiu vėjo vežime

tik nebaugink vežėjau vėjau! 
keliaukime — man nebaisu 
aš baigsiu taip kaip ir pradėjau 
štai toks vadinas aš esu

chorui ir jo mokytojai Helen 
Janulytei už gražią meninę 
programą. Buvo padėkota ir 
publikai už gausų apsilankymą. 
Vėliau sekė šokiai, trukę visą 
popietę.

Floridos padangėje apsilankė 
svečiai: Stefanija Masytė iš St. 
Claires Shores, Mich., Rubi Jeske iš 
Detroit, Mich., Larce Urvin iš 
Gulfport, Fla., Irena Martin iš 
Chicago, Ill. Vera Budrionienė

♦ ♦ ♦
Vasario 8 d. įvyko Draugijos 

mėnesinis susirinkimas. Jį pravedė 
pirm. Jonas Mileris, kuris pakvietė 
Praną Mockapetrį. Jis pateikė 
renginių komisijos raportus.

Protokolų sekr. Aldona Aleknie
nė pateikė labai platų raportą.

Po to pirm. Jonas Mileris 
priminė, kad jau artinasi Tarptauti
nė Moters diena, todėl mes turime 
gauti tai dienai kalbėtojų. Nutarta, 
palikti Valdybai tuo reikalu 
pasirūpinti.

Finansų sekr. Helen Šarkiūnienė 
pateikė raportą primindama, kad 
ne visi nariai užsimokėjo duokles, 
Helena Draugijai gavo naują narę 
Paulina Pakarelova.

Iždininkas Povilas Alekna sutiko 
su jos sąskaitomis.

Draugijos knygas patikrys Helen 
Janulytė ir Stela Daraška.

Po susirinkimo buvo pietūs, o po 
jų Aldona pranešė, kad turime iš 
toliau atvykusių svečių. Aldona 
juos su publika pažindino.

Vėliau iškvietė pirm. Joną Milerį. 
Jis pažymėjo kadrines turime svečių 
iš visos Amerikos. Čia Klube galite 
gauti labai gerus pietus. Violet 
Kuzmickienė labai gera šeimininkė.

Jis pakvietė viešnią Stefaniją 
Masytę. Pirmais žodžiais ji prabilo 
“Esu našlaitė; neturiu artimų savų
jų — nė giminių, bet turiu daug 
gerų draugų”.

S. Masytė pažymėjo- kad “pas 
jus suvažiuoja iš kitų kolonijų 
labai daug. Už tai jūsų kolonija labai 
didelė ir veikli”.

Pas mus irgi nejaunuolai. Jų 
amžius nuo 60 iki 70 metų. Jie yra 
jaunesnios kartos, bet jie visi 
gražiai kalba lietuviškai.

Pabaigoje S. Masytė palinkėjo 
mums sėkmės ir daug energijos.

Vėliau Jonas Mileris iškvietė 
choro mokytoja vesti toliau menine 
programa. Jinai pakvietė chorą. 
Janulytė pranešė Wilma Struop 
švenčia gimtadienį. Choras jai 
padainavo Happy Birthday, Ilgiau
sių metų ir Valio! Valio! Pirma daina 
— Vilnius. Antra dainelė Anksti 
rytely; trečia — Daug, daug 
dainelių. Ketvirta — Moscow 
Nights; penkta — ar ne Tu; šešta — 
keliaujame su daina; septinta — 
This Land is Your Land. Iš publikos 
gavo aplodismentų.

Programos J. Mileris dėkojo 
choro mokytojai, choristams ir 
šeimininkėms už pateiktus pietus ir 
kvietė svečius dažniau lankytis.

Choro rėmėjai:
John Diamond ............................$50
Margaret Klishis........................ $20
Wilma Struop..............................$14
Christina Radovan...................... $10

Kodak mažina darbus
Rochester — Eastman Ko

dak Co., plačiai žinoma fotografi
jos industrijoje ir visame pasaulyje 
turinti apie 130 tūkstančių 
darbininkų, paskelbė, kad balandžio 
mėnesį atleisianti čia dirbančių 700 
darbininkų. Šis pranešimas padary
tas po to, kai prieš keletą savaičių 
buvo atleista 500 darbininkų.

Kodako vadovybė sako, kad iš 
viso norima sumažinti dirbančiųjų 
skaičių dešimčia procentų.

Anksčiau būdavo Kodak samdy
davo daug sezoninių darbininkų, 
kurių tarpe daugiausia būdavo 
studentai, bet jau treji metai to 
nedaro. Dėl to padidėjęs nedarbas 
tarp jaunų žmonių, o ypatingai 
apylinkės juodųjų.

Tiki Pietų Afrikos 
išsilaisvinimu

London. — Afrikos Nacionalinio 
Kongreso narys Dennis Goldberg, 
kalbėdamas D. Britanijos unijų., 
darbuotojams mitinge, skirtame 
protestui prieš aparteidą, pareiškė, 
kad Pietų Afrikos išsilaisvinimas 
įvyks netrukus. Jis pernai buvo 
paleistas iš kalėjimo, kuriame buvo 
išlaikytas 22 metus. Jis kvietė 
remti sankcijas prieš Pretorijos 
vyriausybę, kad tuo būdu ji būtų 
priversta užbaigti rasinę diskrimi
naciją.
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LAIŠKAS „TIESAI" iŠ NIUJORKO

Laivas, dabar stovintis Niu
jorko prieplaukoje, buvo ma
tęs šilta ir šalta. Ir gana 
toli, nes emblemoje prie ka
pitono tiltelio įrašyta: „Ton- 
kmo pankos jachtklubas".

Bet tai nebuvo grakšti bal- 
tašonė jachta. Čia stūksojo 
niūriai pilkas lėktuvnešis, 
visu nerangiu tūkstančio pė
dų ilgiu išsikėtojęs pirse net 
iki Hudzono vidurio. Virš 
laivo plaikstėsi ne bures, o 
kilo asimetriška tiltelio kup
ra, tarsi dantimis aprėminta 
smailiomis išrikiuotų karo 
lėktuvų nosimis. Lyg nuo 
dešimties aukštų namo sto
go šios plėšrios nosys žvel
gia žemyn tarsi išbadėję var
nai. Matyt, taip atgrasiai ir 
privalo atrodyti karo laivas, 
juo labiau — lėktuvnešis.

Pentagono didžioji strate
gija Pasauliniame vandenyne 
paremta pirmiausia mobiliais 
laivyno junginiais, kurių 
kiekvieno centre yra lėktuv
nešis. Jų JAV gynybos mi
nisterija turi velnio tuziną
— 13. Velniška ir strategija
— nuo laivų smogti net toli 
nuo vandens esantiems ra
jonams, ištisoms valstybėms. 
Dauguma lėktuvnešių varo
mi atominiais reaktoriais. Šių 
Pentagono milžinų nenori įsi
leisti į savo uostus net pro- 
amerikietiškų valstybių gy
ventojai — paprastai Ameri
kos karine Valdžia atsisako 
pranešti šeimininkams, ar 
laivo triumuose yra branduo
linio ginklo.

Tokie laivai — nelaukia
mas svečias ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų uostuose. 
Neseniai, kai buvo paskelb
ta apie planus čia pat, Stei- 
ten Ailende, vietiniame uos
te „priregistruoti" lėktuvne
šį „Ajova" ir dar kelis jį 
aptarnaujančius laivus, Niu
jorke kilo masinė protestų 
banga prieš atominio ginklo 
pasirodymą milžiniško mies
to pašonėje. Kelias protesto 
demonstracijas Niujorko cen
trinėse gatvėse teko matyti 
vien pastaraisiais mėnesiais.

Lėktuvnešis su jachtklubo 
emblema Hudzono prieplau
koje niujorkiečius gąsdina 
mažiau. Pentagono bosai dar 
prieš dešimtmetį nusprendė 
supjaustyti jį į metalo lau
žą, bet vėliau apsigalvojo ir 
padovanojo laivą Niujorkui, 
kad čia būtų įrengtas karo 
laivyno aviacijos muziejus.

Kaip žinoma, dovanotam 
arkliui į dantis nežiūri, mies
to valdžia dovaną priėmė ir 
dabar... gailisi. Griozdiškas 
muziejus ant vandens užėmė 
gana reikalingą pirsą, nei 
niujorkiečių, nei miesto sve
čių savo ekspozicija nesuža
vėjo ir dabar bankrutuoja, 
prasiskolinęs 28,4 milijono 
dolerių.

Militarizmo muziejumi ta
pęs lėktuvnešis vadinasi „In
trepid" — „Narsusis". Jis 
buvo pradėtas statyti telkian-

lis Antrojo pasaulinio karo 
debesims, kai JAV vyriau
sybei paaiškėjo, kad ilgiau 
išbūti nuošalyje nepavyks. 
Pirmosios naujojo lėktuv
nešio korpuso siūlės buvo su
virintos Niuporto (Virdžini
jos valstija) laivų statyklo
se, likus septynioms dienoms 
iki Perl Harboro užpuolimo, 
po kurio Amerika paskelbė 
karą Japonijai.

Laivą statė 18 rpėnesių ir

milžinui tai nebuvo pavojin
ga.

• Ne tokia karžygiška 
karinė „Intrepido 
ypač dalyvavimas Indokini-I 
jos avantiūroje. Tnnkinn! 
įlankos jachtklubas 
ne kas kita, kaip Vietnamo 
pakrantėse plūduriavęs Ame
rikos laivynas. Tonkino įlan
koje buvo surežisuota provo
kacija, vėliau Amerikos vi
suomenei paskelbta agresijos

po- 
istorija,

„Tonkino!
" buvo

MILITARIZMO
MUZIEJAUS
BANKROTAS

Muziejumi paverstas lėktuvnešis Niujorko prieplaukoje.

Pa
galėjo 

3300

ope-

jis kainavo tuometinėmis kai
nomis apie 44 milijonus do
lerių — maždaug penkiasde
šimtąją dalį to, kiek kainuo
ja modernus lėktuvnešis da- 
)ar, arba tiek, kiek šiandien 
cainuoja du lėktuvnešiuose 
bazuojami naikintuvai, 
da laivas triumuose 
vežti 103 lėktuvus ir 
žmonių įgulą.

Pirmosiose kovinėse
racijose laivas dalyvavo tik 
1944 metais. Kariauta prieš 
japonus Ramiajame vande
nyne, ir šiandien bronzinė 
lentelė primena, kad nuo šio 
laivo jūrų aviacijos junginys 
numušė 266 priešo lėktuvus, 
dar 298 sunaikino žemėje, 
nuskandino 69 japonų lai
vus, apie 200 jų apgadino. 
Japonų aviacija kelis kartus 
masiškai atakavo lėktuvnešį, 
į jį taikėsi savižudžiai kami
kadzės. Du prikrauti sprog
menų japonų lėktuvai tren
kėsi į laivą, žuvcS daugiau 
kaip šešiasdešimt amerikie
čių jūreivių, bet vandenyno

prieš mažą, bet didvyrišką 
šalį pretekstu.

1968 metais specialių ata
kų lėktuvnešis „Intrepid" pa
skelbtas „geriausiu konflikte 
dalyvaujančio jūrų junginio 
laivu". Kokius žygdarbius 
vėl atliko daugiatūkstantinė 
laivo įgula? Kas puolė, bom
bardavo lėktuvnešį? Niekas. 
Net tam skirtame specialiame 
ekspozicijos skyriuje pasigirti 
nėra kuo. Per visą karą lėk
tuvnešio naikintuvai numušė 
tik 4 vietnamiečių lėktu
vus. O per tą laiką nuo lėk
tuvnešio denio naikintuvai 
ir bombonešiai kilo 13407 
kartus. Kur jie skrido, į ką 
taikė? Žinoma, į taikius Viet
namo kaimus, tačiau jų — 
sunaikintų, sudegintų, nu
niokotų — skaičių išlieti 
bronzoje šeimininkai pasidro- 
vėjo...

Su sūnum vaikščiojom po 
muziejaus salėmis paverstus 
triumus kelias valandas. Bu
vo sekmadienio rytas, saulė 
dar nebuvo spėjusi įkaitinti

Neptūno valdos po stogu
Dvi poros Grenlandijos ruonių 

papildė Klaipėdos jūrų muziejaus ir 
akvariumo gyvąją ekspoziciją. Po 
aklimatizacijos šie dviejų mėnesių 
mažyliai bus perkelti į erdvius 
apžiūros baseinus, o vėliau taps ir 
pirmaisiais čia steigiamo jūrų gy
ventojų cirko artistais. Muziejaus 
darbuotojai užmezgė ryšius su 
Maskvos V. Durovo žvėrių teatru, 
įrengė specialią atrakcionų aikštelę.

Šeštus metus veikia vienintelis 
šalyje muziejus akvariumas, įsikū
ręs buvusioje Kopgalio tvirtovėje. 
Nesenkančiu srautu čia plūsta lan
kytojai - vasarą jų skaičius per die
ną šokteli iki dešimties tūkstančių. 
Laivybos istorijos, etnografinės 
žvejybos, inkarų skyriuose, žvejo 
sodyboje sukaupta daugiau kaip 10 
tūkstančių eksponatų, akvariumuo
se ir baseinuose plaukioja 9 tūks
tančiai jūros gyvūnų.

Muziejaus fondus nuolat padeda 
papildyti Klaipėdos žvejai ir jūrei
viai. Kai kuriuose laivuose įrengti 
akvariumai sugautoms žuvims ga
benti. Trale įsipainiojusį senovinį 
inkarą, retesnį gyvūną ar augalą 
laivų įgulos išsaugo ir taip perduoda 
muziejui. Vertingą driauklių rinkinį 
padovanojo Tanzanijoje dirbusi 
šiauliečių Mockevičių šeima.

Muziejaus darbuotojai stengiasi 
kuo įtaigiau propaguoti aktualias 
gamtisaugos problemas: jie skaito 
skaidrėmis iliustruotas paskaitas, 
organizuoja parodas. Muziejams 
eksponatų parodą “Iš vandenyno 
gelmių”, surengtą Maskvoje, aplan
kė pusė milijono sostinės gyventojų

“LAISVE”

denio metalą, ir atrodė, kad 
lankytojams tai palankiau
sias metas. Bet po muziejų 
ant vandens vaikščiojom be
maž vieni. Ir filmus apie bu
vusius bei esamus Amerikos 
karo laivyno žygdarbius žiū
rėjome vieni.

Iš pradžių vaikščiojom tri
se: su ekspozicija mus su
pažindino Jungtinių Ameri
kos Valstijų viceprezidentas 
Džordžas Bušas, ne asmeniš
kai, aišku, — iš magnetofo
no juostelės. Misteris Bušas 
jaunystėje yra tarnavęs lai
vyno aviacijoje ir kare bu
vo net numuštas. Dabar tokį 
kvalifikuotą gidą už kelis 
papildomus dolerius gali gau
ti bet kuris muziejaus 
kytojas.

Prieš kelerius metus 
tuvnešį aplankė ir pats 
zidentas. Tai mena jo pado
vanota atminimo lentelė, lai
vo kapitonui įteiktas aukš
tas kovinis medalis.

Baltųjų rūmų dėmesio ir 
dovanų muziejui pakanka. 
Trūksta tik vieno — lanky
tojų. Juos pritraukti sunkiau, 
negu gauti prezidento palai
minimą. Ką tik bilietų kainas 
sumažino nuo šešių iki pus
penkto dolerio, kartu su bi
lietu prie lėktuvnešio trapo 
tau įteikia loterijos bilietą, 
kuriuo gali laimėti nemoka
mą kelionę ištaigingiausia 
jachta po Karibų jūrą. Į 
triumą atvilko net keleivinio 
avialainerio pilotų kabiną, 
kažkodėl išpaišytą Izraelio 
kompanijos „EI Al" ženklais. 
D/giai tokiu pat būdu atsira
do iš kažkokios kino studijos 
išprašytas, blizgančiu popie
rium apklijuotas kosminio 
laivo „Apolonas-12" modelis.

Kad pritrauktų smalsuolių, 
iki neregėtų ribų išpūtė lėk
tuvnešio „kosminę" praeitį. 
Nors ją primena speciąb pa
minklinė lenta, patys žyg
darbiai ne tokie dideli: 1965 
metų kovo mėnesį pirmąkart 
skriejęs dvivietis kosminis 
laivas ,,Džemini-3" pūkštelė
jo j vandenį per 60 
nuo „Intrepido" ir 
malūnsparniui buvo 
įkelti astronautus. Iš 
torijos daug triukšmo nepa
darysi, tačiau šiandieniniai 
muziejaus šeimininkai suuo
dė, kad tarp atskraidintųjų 
buvo Gesas Grisomas, kuris 
po metų sudegė bandant lai
vą „Apolonas". Žuvęs astro
nautas laive buvo gal porą 
valandų, bet dabar tai jau 
masalas lankytojams.

Niujorko spauda pasišai
pydama vadina jūrų aviaci
jos muziejų „43 tūkstančius 
tonų sveriančiu brangakme
niu". Vien tik įrengti ekspo
ziciją kainavo 22 milijonus 
dolerių, išlaikyti sparčiai rū
dijantį laivą darosi vis bran
giau. Neseniai muziejaus fi
nansiniai dokumentai buvo 
perduoti federaliniam bank
rotų teismui. Nuo kamika
dzių nenuskendusį lėktuvne
šį, dabar tapusį militarizmo 
muziejumi, pats likimas spar
čiai tempia į dugną...

IŠ TARYBŲ LIETUVOS SPAUDOS

lan-

lėk- 
pre-

mylių 
vienam 
įsakyta 
tos is-

Vilius KAVALIAUSKAS

' ir svečių. Drauge su uostamiesčio 
Vaikų dailės mokykla kasmet ren
giami moksleivių piešinių konkursai 
“Piešiame jūrą”. Šiemet jame daly
vavo jaunieji dailininkai iš visos 
Lietuvos, svečiai iš Latvijos, Esti
jos.

Ne vieną atokvėpio valandėlę re
konstruotoje Kopgalio tvirtovėje 
praleido tūkstančiai Vakarų Euro
pos, Afrikos, Lotynų Amerikos ša
lių jūreivių, atplaukusių į Klaipėdos 
uostą, O štai praėjusią vasarą mu
ziejaus darbuotojai įteikė karališką
ją Karibų jūros kriauklę su 
išgraviruotu sveikinimui dumilijoni- 
niam muziejaus lankytojui — juo 
tapo Šilutės rajono Kintų J. 
Ciulados žuvininkystės ūkio inžin
ierius ichtiologas Stasys Eidukonis.

A. Pilaitienė
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- Mūsų muziejų galima pavadinti 
vienu iš unikalesnių, kur pažintį su 
tūkstantmete laivybos istorija turi
ningai pratęsia jūrų gyvūnijos 
ekspozicija, — pasakoja muziejaus 
ir akvariumo direktorius A. Každai- 
lis. - Lankytojus domina Lietuvos 
uostamiesčio istorija, burlavių, se
nųjų žvejybos tralerių įranga, jūrei
vystės relikvijos. Vokietijos De
mokratinės Respublikos Merzebur- 
go miesto archyvuose aptikome be
veik netyrinėtos medžiagos apie 
senąjį Klaipėdos uostą, kanalus, lai
vų statybą pamaryje. Stengsimės 
kiek galėdami užpildyti mūsų kraš
to jūreivystės panoramos proper
šas. Muziejaus darbuotojų žvilgsnis 
krypsta ir į povandeninę archeolo
giją. Juk kadaise šiose jūros pa
krantėse apsistodavo vikingų lai
vai.. .

Pažangiųjų Amerikos 
lietuvių kultūrinės veiklos 
istorija žino daug šaunių 
vardų. Tarp jų — laikraš
čių redaktoriai, rašytojai, 
poetai, žurnalistai. Tos 
veiklos padangėje ryš'kia 
žvaigžde šviečia ir Stefani
jos Masytės vardas, nors 
ji nesiekė išskirtinio dė
mesio. Stefanija — kukli 
darbo bitelė, daug metų 
atiduodanti visas savo jė
gas žmonių labui, pažan
giajam judėjimui. Ji pla
čiai žinoma ne tik pažan
giųjų Amerikos lietuvių 
tarpe, bet ir Lietuvoje.

Stefanija Masytė gimė, 
augo ir išsimokslino Ame
rikoje, tačiau niekada ne
pamiršo savo kilmės šak
nų, visada mylėjo Lietuvą. 
Augusi pažangioje Mikp 
ir Teofilės Masių šeimoje, 
ji iš pat vaikystės kalbėjo 
gražia lietuvių kalba, ži
nojo mūsų liaudies papro
čius. Vėliau kartu su tė
vu ir motina pasinėrė ak
tyvaus visuomeninio veiki
mo verpetuose. Dalyvavo 
meninėje saviveikloje, tal
kininkavo tėvui, vadova
vusiam Detroito lietuviš
ko radijo laidoms. Rašė į 
pažangius laikraščius. Ir 
iki pat šiol pažangiojoje 
spaudoje visada rasi Stefa
nijos Masytės raštų. Ste
fanija ne sykį lankėsi Lie
tuvoje, domėjosi jos gyve
nimu. Retas Tarybų Lietu
vos žmogus, atvykęs į 
JAV, nesusitinka su Ste
fanija. Ji tėvynainius ma
loniai priima, globoja, pa
deda.

Patys artimiausi žmonės 
Stefanijai buvo ir liko jos 
tėvai. Todėl jai teko ne
lengva dalia atlaikyti ne
išvengiamus likimo smū
gius. 1973 m. pavasarį mi
rė Stefanijos mylimas tė
vas Mikas Masys. Jis duk
rai buvo didžiausias pasau
lėžiūros autoritetas, idėjos 
draugas. M. Masys — 
automobilių fabriko darbi
ninkas buvo plačiai žino-

IŠEIVIJOS PADANGĖJE

IŠTIKIMA TĖVŲ

Detroltietė Stefanija Masytė su motina, joms viešint 
Tarybų Lietuvoje.

mas JAV pažangiųjų lie
tuvių kultūros veikėjas, 
spaudos ir radijo žurnalis
tas. Mikas sėkmingai ban
dė savo plunksną ir meni
nėje kūryboje — drama
turgijoje. Parašė keletą 
scenos veikalėlių. Ir ar tik" 
nebuvo jis vienintelis 
JAV lietuvis, specialiai at
vykęs iš Amerikos į Lie
tuvą, dalyvauti savo dra
mos veikalo premjeroje (ji 
įvyko 1969 m. Druskinin
kų mieste). Anykščių rajo
no Andrioniškio biblioteko- 
je-skaitykloje jau keliolika 
metų veikia įdomi M. Ma
sio gyvenimo ir visuome
ninės veiklos ekspozicija. 
Mat šioje vietovėje yra 
gimęs Mikas Masys. Tėvo 
gimtinę ne kartą yra ap-

V. Kapočiaus nuotr

Stefanija.
viena, ir

Stefanija

lankiusi duktė 
Atvažiuodavo ir 
su motina.

Tėvui mirus,
dar tvirčiau paėmė j ran
kas plunksną ir tęsė Miko 
Masio žurnalistinę veiklą, 
^e to, ji vadovauja De
troito pažangiečių klubui.

Neseniai, 1985 m. gegu
žės 8 d., Stefanija patyrė 
antrą skaudžią netektį — 
mirė jos motina Teofilė. 
Teofilė Masienė dalyvavo 
visuomeninėje veikloje, bet 
ypatingas jos nuopelnas 
— pasiaukojanti pagalba 
vyrui ir dukrai jų ilgame
čiame pažangos darbe. 
Teofilės Masienės — pui
kios nuoširdžios lietuvės 
moters atminimas liks gy
vas visų ją pažinojusių at-

mintyje. Detroito pažan
gieji lietuviai neteko geros 
draugės, artimo žmogaus, 
Stefanija — mylimiausio 
žmogaus pasaulyje. Teofi
lė buvo įvairių renginių- 
pobūvių šeimininkė, apie 
kurią spiesdavosi pažįsta
mi, ji savo žaviu širdingu
mu patraukdavo kiekvieną, 
kas ją pamatydavo, iš
girsdavo.

6et gyvenimas nesusto
ja. Jo smūgiai nesužlugdo 
stiprios dvasios, ją tik už
grūdina. Stefanija su dar 
didesne energija pasineria 
visuomeniniame darbe. 
Kiekvienas pažangiųjų kul
tūrinis sąjūdis — ne tik 
Detroite — Čikagoje ir 
kitur neapsieina be Stefa
nijos, be jos indėlio. Kas
met vyksta „Laisvės" ir 
„Vilnies" laikraščių plati
nimo vajai, Stefaniją ma
tome pirmosiose talkininkų 
gretose. Ji buria skaityto
jus. rėmėjus, pati pinigais 
remia pažangią spaudą.

Ne taip seniai mūsų ger
biama Stefanija antrą kar
tą gyvenime surinko įdo
mų skaičių — 35. Kiti, to 
amžiaus sulaukę, pasitrau
kia pelnyto poilsio. Bet tai 
ne Stefanijos būdui. Jai 
poilsis — darbas, veikla 
žmonių labui. Ji ir šian
dien aktyvi visuomenės 
veikėja. Be Stefanijos, at
rodo, neįmanomas pažan
giųjų lietuvių gyvenimas 
Detroite. Ir ne tik čia. O 
kur dar ryšiai su tėvų že
me, kur kiti darbai. Ste
fanija — prityrusi teisinin
kė ir visada padeda tautie
čiams tvarkyti įvairius ju
ridinius reikalus. Už tai 
jai daug kas dėkingi.

Ištikimybę tėvų žemei 
Lietuvai, pažangai, kaip sa
vo veiklos vėliavą, Stefa
nija nenuilstamai neša vi
są gyvenimą. Palinkėkime 
jai geros sveikatos, entu
ziazmo ir ilgų, nepailstamo 
darbo metų kultūros srity
je

JUOZAS CH LEVICKAS

SVETINGAS MIESTAS
Per metus prie Klaipėdos jūrų 

prekybos uosto krantinių prisišvar
tuoja maždaug du tūkstančiai laivų, 
atplaukusių daugiau kaip iš 25 pa
saulio šalių. Ant motorlaivių stiebų 
dažnai gali išvysti vėjuje besiplaiks
tančias Vokietijos Demokratinės 
Respublikos, Suomijos, Švedijos, 
Graikijos, Kubos, Prancūzijos, 
Ispanijos ir kitų valstybių vėliavas, 
o miesto gatvėse gali išgirsti dešim
čių tautų kalbas.

Gausiausios dokininkų briga
dos vadovas Algirdas Kasperaitis 
prieina prie krantinės ir žvelgia į jū
ros vartus. Nuo saulės spindulių 
blyksinčių Kuršių marių paviršiumi 
skraido žuvėdros, o toli, reido ūka
nose - tamsus laivo siluetas. Prie jo 
pamažu artėja nedidelis, tarsi žais
linis, baltas kateriukas. Ant jo bor
to užrašytas angliškas žodis “Pai- 
lot” (“Locmanas”).

Ir štai po keliolikos minučių 
prieplaukoje prisišvartuoja VDR 
motorlaivis “Desau”. Ties jo triu
mais sutartinai palinksta ažūrinės 
kranų strėlės. Į kaimyninės šalies 
laivą nukeliauja pirmieji metalo ru
lonai. 1

— Mūsų pastovūs partneriai, — 
pastebi Algirdas Kasperaitis. — 
Štralzundo laivų statytojams jie nu-
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Baltijos jūroje žūklaujantys Klaipėdos “Baltijos” žvejų kolūkio žvejai nuo 1981 metų sugavo 8, 569 tonas žuvų 
virš penkmečio plano. B. Aleknavičiaus nuotraukoje “Baltijos” kolūkio laivai grįžta iš žūklės.

gabens dvylika tūkstančių tonų 
plieno. Kol motorlaivis stovės uos
te, įgula dalyvaus miesto kultūri
niuose renginiuose, iškylaus po 
vaizdingas apylinkes. Tuo pasirū
pins svetingi internacionalinio jū
reivių klubo darbuotojai.

Draugiškai ir džiugiai vokiečių 
jūreiviai, sveikina klaipėdiečius do
kininkus. Ir čia nieko nuostabaus- 
šis laivas dažnas svečias Klaipėdo
je. Intensyvėjant TSRS prekybai su 
šia kaimynine respublika, VDK vė
liava plevėsuoja virš kiekvieno ket
virto motorlaivio, atplaukusio į Ta
rybų Lietuvos uostamiestį.

Šiandien Klaipėda teisėtai vadi
nama vienu svarbiausiu Europos 
uostų. Pirmiausia, čia labai arti jūra 
- vos keli šimtai metrų. Antra, Klai
pėdos uosto akvatorija neužšąla žie
mą. Net speigai nesutrikdo intensy
vaus laivų judėjimo.

Plečiantis uostui, Klaipėdoje 
išaugo tokie industrijos gigantai, 
kaip “Baltijos” laivų statykla, Vaka
rų laivų remonto įmonė. Lietuvos 
jūrų laivininkystės motorlaiviai 
perveža krovinius tarp Pabaltijo, 
Vakarų Europos, Afrikos, Šiaurės 
ir Pietų Amerikos, Azijos 215 uos
tų, buvoja Japonijoje, Kanadoje, 
Argentinoje, Brazilijoje, Kuboje ir 
kitose šalyse, gabena miško me
džiagą Arktikos jūrų keliais.

— Nuolat plaukti toliau ir vežti 
daugiau krovinių įgalina sistemin
gas laivyno papildymas didesnio to
nažo motorlaiviais, - sako jūrų laivi
ninkystės viršininkas Alfonsas Ra-; 
manauskas. — Į vieno tokio laivo 
kaip “Justas Paleckis” triumus gali- 

*ma sutalpinti beveik 14 tūkstančių 
tonų krovinių. Tai gerokai daugiau, 
negu galėjo pakelti visas Lietuvos 
laivynas paskutiniaisiais buržuazi
jos valdymo metais. O juk kasdieni
nėse dispečerių suvestinėse apie 
laivyno išsidėstymą minima 40 mo
torlaiviu, kurie iš karto gali pasi
krauti 244 tūkstančius tonų metalo, 
medienos, įrengimų, chemikalų, 
medvilnės, celiuliozės ir kitų tradi
cinių krovinių. Užsienio laivybos ir 
komercijos specialistai aukštai ver
tina lietuvių laivų įgulas už spartų ir 
saugų prekių transportavimą.

Daugiau kaip dvidešimt metų 
Klaipėdos motorlaiviai su Vokieti 
jos Federatyvinės Respublikos lai
vais aptarnauja nuolatinę Klaipė-

dos-Bremeno-Hamburgo liniją. Iš 
Tarybų šalies jie gabena popierių, • 
celiuliozę, medvilnę ir kitus krovi
nius, iš Vakarų Vokietijos veža 
importuojamus įrengimus, mašinas, 
chemikalus, vamzdžius. Pastovi lai
vybos linija prekybos partneriams 
garantuoja ritmingą darbą, duoda 
didelę ekonominę naudą.

Klaipėda - žvejų ir jūreivių mies
tas. Iš 195 tūkstančių jos gyventojų 
trečdalis dirba darbą, betarpiškai 
susijusį su uostu ir jūra. Daugiau 
kaip 1500 šturmanų, mechanikų, ra
distų ir kitų profesijų jūreivių, bai
gusių aukštąjį ir specialųjį vidurinį 
mokslą, šiandien dirba prekybos 
laivyne. Neseniai čia atidaryta nau
ja jūreivystės mokykla, kuri per 
metus išleis 600 kvalifikuotų moto
ristų, matrosų, dokininkų, virėjų ir 
laivų remontininkų.

Alfonsas Pipiras

Svajonė

apie dramblį

prisiminti. Jūrų liūtą ir 
aš perleidau Romos 

statybininkui. Tigrą — 
iš Ligurijos. Į Bahamų

“Leiskit 
krokodilą 
inžinieriui 
advokatui
salas išsiunčiau didelę mėlyną žuvį, 
ji dabar puošia vieno žinomo 
chirurgo vilą”. Tai pasakoja Italijos 
žurnalui “Europeo” toli gražu ne 
retų gyvūnų pardavėjas, o 
skulptorius Frankas Brata iŠ 
Savonos. Jo amplua — gyvūnijos 
pasaulis. Ten jis semiasi įkvėpimo, 
randa savo skulptūrų prototipus. 
Jos itin realistiškos, netgi natūra
laus dydžio.

Bratos pumos, jaguarai, šunys, 
kurapkos, antys, populiarūs Itali
joje. Jie stovi moderniuose 
salonuose, bet daugiausia — 
soduose ir prie namų. “Galima 
sakyti, kad atgimsta susidomėjimas 
realistinės krypties sodų ir parkų 
skulptūromis
“Mano svajonė, — pareiškė Brata, 
— sukurti natūralaus dydžio 
dramblio skulptūrą. Bet kur rasti 
tokio didumo degimo drosnį?”

rašo žurnalas.
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Metinis Susirinkimas
Montrealio Moterų Klubas labai 

gražiai gyvuoja. Susirinkimas įvyko 
Rusų salėje, tik gaila, kad mažai 
tautiečių pasirodė. Susirinkimą 
pradėjo klubo pirmininkė V. 
Vaitekūnienė, visus pasveikino su 
1986 metais, linkėdama daug 
sveikatos ir taikos pasaulyje. Turi 
gražius pasiūlymus surengti klubo 
pietus kovo 8 d., taip pat vasaros 
išvažiavimą. Narės renginius ruošti 
džiaugsmingai sutiko. O. Veršin- 
skienė paskaitė labai idomų 
eilėraštį. Tuo pačiu sykiu buvo 
gražiai pagerbta dirbusi draugijoj 
25 metus. Prisegtas korsažas, ir 
įteikta Moterų klubo dovanėlė.

Pietūs buvo puikūs. Visi laiką 
linksmai praleidome. Dar gavom ir 
naujų narių. Klubas veikia labai 
gražiai. Įsirašykite į Klubą. 
Nesigailėsite.

Išvyko

K. Aneliauskienė, S. Spaičienes 
dukrelė išvyko į Ispaniją praleisti 
kurį laiką. St. Vekterienė laivu 
paplaukiojo 2 savaites ir aplankė 
daug vietovių. Gero pasisekimo.

Serga
L. Giedraitis M. General ligoninėj 

neteko antros kojos. Sunkią 
operaciją labai skaudžiai pernešė.

M. Kavalevičienė, jau kuris laikas 
negaluoja, dabar randasi Verdun 
General ligoninėj.

K. Žižiūnienė puolė ir skaudžiai

LONDON, ONTARIO
Pasimirė R. Mitchell [Mickevičius]

Sausio m 25 d. pasimirė po 
sunkias ligos R. Mickevičius 
sulaukęs 89 metus amžiaus, 
Viktorija ligoninėj, Londone. Pali
ko nuliūdime žmoną - Karolainą

R. Mickevičius atvyko į Kanadą 
1929 m. nuo Kėdainių apskrities ir 
kurį laiką gyveno Montreale. Už 
poros metų atsikvietė saVo 
mylimąją iš Lietuvos, dabartinę 
žmoną - Karolainą Kmitaitę ir 
neužilgo jie vedė. Vėliau persikėlė 
gyventi į Torontą ir tenai 37 metus 
gyveno. Į senatvę, pablogėjus 
metus. Į senatvę, pablogėjus 
sveikatai, atvyko gyventi ant 
farmos, netoli Glenco miestelio. 
Paskutinius keletą metų, gyveno 
Londone, kur ir pasimirė.

K. ir R. Mickevičiai neturėjo savo 
šeimos, tik Lietuvoj yra velionies 
dvi dukterėčios.
Nežiūrint šalto ir blogo oro, į 

laidotuves atsilankė nemažai vieti
nių lietuvių, daugumoj, senosios 
kartos ateivių ir keletas kitų tautų. 

x LONDON, ONT. CANADA

MIRUS

Roman Mitchell [Mickevičiui]

1986 m. Sausio 25 d.

Noriu išreikšti širdingą padėką Dr. Alfredui Vaughan, kuris 
daug rūpinosi laidotuvėmis, jo žmonai ir jų dukrai, jo motinai — 
O. Vaičiulienei, kuri mane lankė liūdesio valandoj ir mano vyrui 
sergant. S. ir J. Aleliunams už suteiktą pagelbą laike vyro ligos, 
E. Ragauskui, kunigui M. Kaminsky, grabnešiam ir visiems 
kitiems, kurie aplankė mano vyrą sergantį ir dalyvavo 
laidotuvėse. Taipgi, dėkoju tiems, kurie atsiuntė gražias gėles ir 
papuošė mano mylimo vyro karstą.

Karolina Mitchell

! Sveikinkite savuosius 
j per “Laisvę”

Gimtadienio ir sukakčių progomis per visus 
metus sveikinkime savo artimuosius per laikraštį 
“Laisvę”. Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 

j su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
į prisųskite savo sveikinimus. Kaina $10.00.

ADMINISTRACIJA

susimušė. Buvo nuvežta į R. 
Viktoria, ligoninę. Linkiu visiems 
greit pasveikti.

Mirė ,
Sausio 15 d. mirė Kazė 

Maculevičienė-Sekmerkaitė, sulau
kusi 93 metų. Paliko nuliūdime 
dukrą Olgą su šeima, daug anūkų ir 
proanūkių. >

Sausio 15 d. netikėtai mirė mūsų 
artimas draugas Stasys Virbalas, 80 
metų. Išvyko į Floridą ten pabūti 5 
mėnesius, ir amžinu miegu užmigo. 
Lavonas buvo parvežtas į Mont
real!. Paliko nuliūdime 4 sūnus; 
Victor, Thomas, Joseph ir John su 
šeimomis, taip pat artimą draugę 
Allbiną Critchley. Laidotuvėse 
dalyvavo daug jo draugų. Atsi
sveikinimui Jonas Vilkelis apibūdi
no jo gyvenimą ir buvo pagerbtas 
vienai minutei visų dalyvių 
sustojimu.

Į kapines lydėjo 14 mašinų.
Buvo labai malonus ir draugiškas. 

Visi gailime netekę brangaus 
draugo. Po laidatuvių visi pavaišinti 
jo namuose.

Kilęs iš Tauragės, į Kanadą 
atvyko 1928 metais.

Sausio 22 d. po ilgos ligos mirė 
Kazimeras Martelis, 81 metų. Liko 
nuliūdime sūnus, ir dukrelė su 
šeimomis. Buvo sukremuotas.

Artimiesiems gili užuojauta. 
Velionims te būna lengva Kanados 
žemelė.

J-na

Iš tolimesnių vietų buvo atvykę; O. 
Vaičiulienė, sūnus Alfredas su 
žmona ir dukra iš Toronto, Eddy 
Ragauskas iš Ottawos.

Palaidotas su religinėmis apeigo
mis, kurias atliko kunigas M. 
Kaminsky, Woodland kapinėse, 
Londone.
Karstą puošė daugelis gėlių, nuo 
vietinių ir tolimiau gyvenančių 
draugų. Po laidotuvių, atsilankiu
sieji buvo pakviesti į restoraną ir 
pavaišinti skaniais valgiais ir 
gėrimais.

Ligoniai
Stefanija Žižniauskienė smarkiai 

susirgo ir buvo išvežta į ligoninę. Ji 
su vyru gyvena Rodney, Ont.

Petras Morkevičius, gyvenantis, 
netoli Glenco miestuko, sunkiai 
serga ir yra išvežtas į ligoninę.

D. Rušinskienė prieš kiek laiko 
yra turėjusi akies operaciją, kuri 
pavyko ir ligonis jaučiasi gerai.

J. N. [Narusevičienėf 
197 Taylor St.

London, Ont., Canada

Jau trylika metų, kai mano mylimas tėvelis atsiskyrė nuo 
manęs visiems laikams. Jo ilgiuosi kiekvieną dieną ir mintyse 
kartoju šiuos žodžius:

“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis, 
Amžinu miegu ramiai užmigai, 

Nustojo tau plakusi pailsusi širdis, 
Savo mylimą dukrą Stefaniją liūdėt palikai...”

Brangusis, ilsėkis ramiai savo nameliuose Woodlawn kapinių 
įsienyje. Aš Tave nuolat lankysiu, liūdesiu ir niekados nepamiršiu.

Liūdinti dukra,
Stefanija

DETROIT,
Ką veikia čia gimę

Sausio 11 d. per pietus moterys 
investatorės susirinko į Berkshire 
Inn valgyklą savo mėnesiniam 
susirinkimui. Vyrai investatoriai 
vakare susirinko į Frank Nienus 
namus. Ir jie savo mėnesiniam 
susirinkimui; namų šeimininkė 
Mary Nienus, visus pavaišino 
skania vakariene. Frank Nienus 
pristatė gėrimus.

Sausio 16 d. pas Mary Nienus 
susirinko LDS sorority. Po 
susirinkimo namų šeimininkė pa- 
gelbstint Aldonai Bacevich Petrui 
visas pavaišino.

Nauja lietuvaitė

Klubiečiai bei LDS nariai ir 
bowleriai Albert ir Alice Stacey 
(Stasiukėnai) sausio 20 d. traukiniu 
važiavo į Johnston, Rhode Island. 
Jų dukrelė Kathy sulaukė mažytės 
mergytės. Kathy ir jos vyras Tom 
Hanrath labai laimingi kaip ir 
seneliai Stacey. Albertas jau 
sugrįžo namo, bet jo žmona Alice 
Butėnaitė Stacey liko ilgesniam 
laikui pagelbėt savo dukrai ir 
anūkei.

Paliko bowleriu

Klubiečiai bei LDS nariai ir 
bowleriai Tony ir Bertha Rye — 
Meksikoj. Tony Rye turi tokį darbą, 
kad jo darbdavys jį pasiuntė į 
Meksiką pagelbėt įstaigos reikalais. 
.Įstaiga stato fabriką. Per kelis 
ateinančius mėnesius jam Meksikoj 
reikia viską apžiūrėt. Šuo juo 
važinėja ir jo žmona Bertha Rye. 
Todėl jie negali su bowleriais šį 
sezoną dalyvaut. Gaila, nes jie 
pridėjo nepaprastai daug darbo prie 
bowleriu turnyro, kuris įvyko prieš 
keletą metų ir šiemet vėl vyks 
Detroite. ''

Mirė lietuviai

Sausio 11 d. Clearwater, Floridoj 
nuo širdies ligos mirė Mary 
Kalinauskas Staton (Sčiuka) sulau
kus 64 m. amžiaus. Velionė gyveno 
Rochester, Michigan. Ji turėjo 
namus Clearwater, Floridoj, kur 
gyveno su savo sūnum Stanley žie
mą. Buvo pašarvota Desmond and 
Son laidotuvių namuose, Troy Mi- 
chican, palaidota sausio 15 d. White 
Chapel kapinėse. Velionė dideliame 
nuliūdime paliko du sūnus Carl ir 
Stanley; vieną dukrą Barbara; tris 
anūkus; dvi sesutes: Helen Krause 
ir Adelę Ross, gyv Detroite.

Sausio 13 d. mirė Jurgis 
Aukštakalnis, sulaukęs 80 metų 
amžiaus. Jis buvo viengungis, 
gyveno 25-ojoj gatvėj ir jį rado 
namuose negyvą. Buvo pašarvotas 
Vai Bauža laidotuvių namuose, 
1930 - 25th Street, palaidotas sausio 
18 d. Holy Cross kapinėse su Šv. 
Antano bažnytinėmis apeigomis. 
Laidotuvių direktorė Yolanda 
Bauža Zaparackas gražiai pa
tarnavo. Velionis dideliame nuliū
dime paliko sesutę Eleną Marčių-
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Let’s Celebrate Women’s Day
Mikas Detroitietis 

[Mikas Masys]
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kaitis, brolį Stasį gyv Tar. 
Lietuvoj, brolį Joną Australijoj ir 
tris anūkes.

Sirgo
Detroite siaučia kokia tai 

peršalimo liga. Sunkiai serga daug 
žmonių. Liga pagavo ir klubiečius 
Alex Cotton ir jo žmoną Tillie bei jų 
pagelbininkę Lottie. Moterys ligą 
nugalėjo, bet Alex Cotton turėjo 
atsidurt Bi-County ligoninėn. Nors 
jau sveiksta, bet labai palengva.

LDS bowleriai
Visi susirinko pamokoms sausio 

25 d. Bilietus dovanoms pardavi
nėjo Ruth Gugas; laimėjo Bill 
Milus. Po pamokų visi suvažiavo į 
Detroito Lietuvių Klubą pasitart 
apie turnyrą ir pailsėt. Už vaišes 
užmokėjo Stanley Sautila. Skanu
mynų stalą paruošė sekretorė 
Marie Servial. Tikrai stalas buvo 
nepaprastai pilnas. Virtuvėje dirbo 
ir patarnavo Antonette Garelis, 
Ann Balchūnas, Emma Rye ir Clem 
Patocki.

Lietuvaitė teisėja

“Laisvės“ skaitytoja Marilyn 
Butkus, yra šunelių klubo (Peking
ese) Flint Michigan, vice-pirminin- 
kė. Kiekvienais metais į parodą 
suvažiuoja iš įvairių miestų ir 
valstijų bei Kanados Pekingese 
savininkai. Parodos įvyksta įvai
riuose miestuose. 1985 m. spalio 20 
d. metais, paroda įvyko Otisville 
Michigan. Tose parodose viena 
teisėjų būva ir mūsų lietuvaitė 
Marilyn Butkus. Per daug metų ji 
augino savo šunis, bet mirus 
tėveliui J. J. Butkui, augina ir į 
parodą veža tris katinus. Jos 
namuose ant sienos kabo įvairūs 
žymenys kaip laimėtojos; turi daug 
trofėjų, nes jos trys katinai 
nepaprastai gražūs. Katinų parodo
je ji nėra teisėja, nes jos katinai 
dalyvauja parodoje.

Gražūs filmai

Detroito Lietuvių Klubo susirin
kimas įvyko sausio 26 d. Susirinko 
daug narių, nes tai buvo metinis 
susirinkimas. Po susirinkimo klubo 
nuolatinės šeimininkės - Antonette 
Garelis ir Pat Stunskas - paruošė 
vaišes ir visiems patarnavo. 
Bilietus pardavė Lillian Gugas. 
Vėliau sekė filmų rodymas. Juos 
susuko klubiečiai Albinas Bubnelis 
ir jo žmona Susan. Filmas buvo apie 
jų pereitą viešnagę liepos mėn. 
Lietuvoj. Daugiausia rodė Dainų ir 
Šokių šventę bei jos dalyvius. 
Filmas nepaprastai gražus ir gerai 
sutvarkytas su garsais. Matėm ne 
tik visus dainuojant ir šokant, bet 
girdėjome ir jų muziką. Pamatyt 
filmų atėjo daug lietuvių, kurie nėra 
klubo nariai. Visiems filmas patiko. 
Klubas Albinui ir Susan Bubneliams 
dėkoja už filmo parodymą. Būtų 
gerai, kad lietuviai kituose 
miestuose Albiną Bubnelį pakviestų 
tą filmą parodyt. Nesigailėtų.

Stefanija

The first demonstrations for equal rights for women in America took 
/place in 1909, and^this beginning opened up the doors in other countries. 
^The official day of March 8, which is the day of honoring women throughout 
the world, was established by the Russians in 1914 when the workers there 
decided that March 8th would always have a special meaning. In 1920, after 
144 years of democratic government, the other half of our population, the 
women, were finally given the right to vote. The E-R-A-, the equal rights 
amendment bill has been passed in many states and women everywhere are 
still making their voices heard, battling for their equal rights. More and 
more, women are campaigning for positions of political office. Geraldine 
Ferraro pursued a very active campaign to become the first woman 
Vice-President running with Walter Mondale... having been in politics for a 
good many years... they did not win, but it was a start and it is still my- 
theory that some day, we will yet see a woman in the White House as 
President. Little by little and in some cases by great bounds, women are 
getting their foot in the door. There are now women High Court judges, 
many women; Mayors, women in Congress, in the House of 
Representatives, in the United Nations and women in all phases of political 
life and this is a step in the right direction. This has made the difficult 
struggle all worthwhile.

In America, we now have many more registered women physicians... not 
to forget the untiring researchers, technicians, nurses, aides, home health 
care workers and the many other women in the field of medicine working to 
help our senior citizens any way they can. As you observe on television, 
there are many capable women reporting local and national news, women 
sportscasters and much more opportunity for women to interview 
dignitaries from other countries. Here in the United States and abroad, we 
now have more scientists, engineers, lawyers, professors and now we even 
have lady pilots hired by major airlines... not to forget that we now have 
lady astronauts with husband and wife teams.

In all these fields, they do a very admirable job. There are now women in 
the Army and Naval academies, striving for careers in the Military where 
at one time, these academies were strictly male dominated. There are now 
so many women, all races and creeds, in the Olympic games, striving for 
achievement and many have won gold medals for their countries. In the 
field of sports which was once dominated by men, we now have ladies golf 
and tennis tournaments... competitions of all kinds. Women are definitely 
getting aggressive and intend to keep struggling until these various sports 
events achieve an equal pay scale as the men in the sports world.

One of the greatest paradoxes that confront our culture is the position of 
working women. More than three-fourths of the single, divorced or 
widowed women must work to support themselves and their children. 
Speaking of children, there is drug addiction, free love, stealing and 
violence... and there is much unrest among the young people today. We can 
only hope that they will not have to go through senseless wars such as the 
Vietnam battle.

Women everywhere must continue to fight not only for equal rights, but 
also against poverty, racism, war and for a better and stronger progressive 
movement. The world is changing, and we can all hope that a woman’s 
talents and capabilities will be used to their fullest degree... jsut as they are 
in our own Lithuania... working side by side with men, in politics, medicine, 
Universities; in the factories and on the farms. The arts, music and culture 
is very strong amongst women.

Today, I would like to set aside part of my talk to honor the progressive 
Lithuanian women. Where would we be without them? I am not purposely* 
excluding the men, but today being our celebration for International 
Women’s Day, I want to honor our women . . . first, the women who spend 
many hours working diligently to prepare delicious meals for members and 
guests, our waitresses, dishwashers, hostesses, our correspondents, 
secretaries, and last, but not least. . . our choral director and the women in 
the chorus. All of these mentioned help to make our Lithuanian Senior 
Citizens a fine and outstanding, working organization. Let us salute and pay 
tribute to these hard working women, for they deserve to be honored today 
and every day. These are some of the reasons why, on March 8th, we 
celebrate International Women’s Day with such honor, enthusiasm and 
pride. Let us make today, OUR day of great honor, enthusiasm and pride 
for our own women, all of the women of our country and all of the women 
throughout the world. May you all continue to work for world wide peace. 
We salute you all!

i 1 Helen Janulis

Vaizdas iš Vilniaus senamiesčio: pritaikinta tautiško folkloro stiliui, dekorą; 
tyvinė iškaba virš krautuvės.
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Paieškojimas
PETRO JERMOKO, PRANO JERMOKO AR JONO JERMOKO

Gimė Koninų Jegelonių kaime, Rietaviškio valsčiuj.
1914 - 1915 išvyko i JAV

Lietuvoje liko dvi seserys. Emilija Jermokaitė - Sabaliauskienė 
ištekėjusi už Vinco Sabaliausko. Gyveno Jegelonių kaime. 
Susirašinėjimas nutrūko prieš karą. Iš laiškų žinoma, jog Petras 

Jermokas gyveno Detroite. Andrius ar Jonas žuvo šachtoje.
Ieško giminės, Emilijos Jermokaitės sūnus, Jonas Sabaliauskas.

Adresas:
Vilnius 232051
Maršalo N. Krilovo 13-15
Sabaliauskui Jonui

Mirė prof. B. K. Kubilius

“LAISVU”

Uršulė Bagdonienė 
[Ramanauskaitė]
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“Laisvės” suvažiavimas ir 
banketas

Sekmadienį, balandžio 20 d. Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės [“Laisvės”] dalininkų suvažiavimas ivyks 10:30 vai. 
ryto, Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parkų' N.Y.

f,’

• • • t

Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs. Po pietų bus koncertas.
Turėsime pagarsėjusių svečių iš Tarybų Lietuvos.

Kviečiame visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti. Auka 
12 dol.

Ekskursija į Lietuvą

“Gruodžio 12 d. mirė pro/. 
Benjaminas F. Kubilius, pastaruoju 
laiku gyvenęs Hot Springs, 
Arkansas.

Buvo atvežtas i Chicaga: 
pašarvotas P. J. Ridiko koplyčioje, 
kur Julija Marazienė atsisveikinimo 
kalboje profesoriaus gyvenimą 
gražiai apibūdino, o Estelle Bogden 
pagiedojo velionio mėgtų giesmių. 
Velionis palaidotas gruodžio 18 d. 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, Jus
tice, Ill.

Benjaminas, gimtuoju vardu — 
Bronius, Kubilius, gimė 1891 m. 
rugsėjo 15 d. Eičiūnuose, Alytaus 
rajono Punios apylinkėje. 1910 m. 
imigravo i JAV. Sudėtingas buvo jo 
gyvenimo kelias. Dirbo anglies 
kasyklose prie Scranton, Pa. 
mokėsi, baigė vidurinę mokyklą. 
Siekė studijų: baigė chemijos ir 
fizikos kursus, Massachusetts 
technikos institute specializavosi 
šiluminės fizikos srityje, kolegijose 
ir urtiversitetuose dėstė fizinę 
metalurgiją. 1949 m., siaučiant 
reakcijai, apkaltintas kairumu ir 
turėjo pasitraukti iš darbo.

Studijuodamas Bostone, darbavo
si metodistų dvasininku. So.

Bostone E. 4-ojoje gatvėje net buvo 
paskirtas klebonu.

Kai veikė antifašistiniame ir 
lietuvių pažangiajame judėjime 
buvo priverstas iš dvasininko 
pareigų pasitraukti. Tada persikėlė 
į Chicagą, kur dirbo fizinės 
metalurgijos srityje, o žmona buvo 
įsigijusi restoraną.

Artėjant Antrajam pasauliniam 
karui, jo pavardė buvo dažnai 
sutinkama pažangioje JAV lietuvių 
spaudoje, kai minimi besidarbuo
jantys prieš fašizmą tautiečiai.

Atkūrus Lietuvoje Tarybų, val
džią, JAV pažangių lietuvių 
kongrese ją sveikino.

Karo metais aktyviai dalyvavo 
Tarybų S-gos žmonių šelpimo 
darbe. Po karo pasižymėjo kaip 
Nacionalinio antinacinio komiteto 
vicepirmininkas. Buvo Vilnies 
direktorių tarybos narys ir 
pirmininkas.

Nuo 1966 m. kelis kartus lankėsi 
Lietuvoje (pirmą sykį 1932 m.), 
palaikė pastovius kontaktus su 
Vilniaus universitetu, “Tėviškės” 
draugija, veikėjais.

Kurortiniame Hot Springs, Ark. 
mieste, B. F. Kubilius apsigyveno 
po pirmosios žmonos mirties, kai 
nusprendė ieškoti poilsio ir 
sveikesnių vietų.

Su Ona Krasauskaite-Kubiliene 
(1905-1972) jis drauge gyveno nuo 
1925 m. Ji buvo dainininkė, baigusi 
muzikos mokslus, dainavusi Kaune 
ir operinėse JAV grupėse, jos 
kūrybos plokštelė išleista Vilniuje. 
Kubilius vedė antrą kartą, abu su 
antrąją žmoną Mildred Žebraityte- 
Cesniene lankėsi Lietuvoj.

Benjaminas F. Kubilius — 
reikšminga asmenybė, nusipelniusi 
garbingo prisiminimo pažangiame 
lietuvių judėjime.

* Svarbus buvo Vlado Dubendrio 
gimtadienis

Vladas Dubendris gimė 1887-ai 
siais metais Juopėnų kaime, 
Šimonių rajone. Jų tėvai buvo 
vidutiniai ūkininkai. Išaugino 5 
sūnus ir vieną dukrą. Vladas buvo 
šeimos jauniausias. Būdamas 13 
metų jis Šimonyse pabaigė pradžios 
mokyklą. Kai sulaukė 30 metų 
amžiaus tėvų ūkyje dirbo sunkius 
darbus; vargo, gyvenimu nebuvo 
pasitenkinęs.

Kilus Rusijoj 1905-aisiais metais 
revoliucijai, jo širdyje užsidegė ko
vos jausmai. Nors dar būdamas 
jaunuolis, bet kiek galėdamas

dalyvavo su LSDP, platino išleistus 
lapelius. Dalyvavo susirinkimuose- 
mitinguose ir demonstracijose, 
klausydavo kalbų apie socialistines 
idėjas, palaikė ryšius su revoliucio
nieriais, norėdamas sužinoti dau
giau informacijų apie Marksizmą- 
Socialistinį mokslą.

Numatydamas, kad jam reikės 
eiti tarnauti į car ištinę kariuomenę, 
Vladas susitarė vykti į Ameriką pas 
brolį Jurgį į Rumford, Maine. 
Gavęs iš brolio afideivitą, 1907 
metais atvyko į Ameriką.

Čia ir prasidėjo jų savarankiškas

HAVERHILL, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
I

Vladas Račkauskas

Mirė 1978 m. sausio 27 d.

Jau suėjo aštuoni metai nuo jo mirties, bet vis dar negaliu 
pamiršti. Tik tiek galiu tarti: Ilsėkis gražiose Lietuvių kapinėse.

Tavo žmona — Antosė Račkauskienė
Miami, Florida

Mirė sausio 26 d., sulaukus 92 metų. Velionė buvo sukremuota ir 
jos pelenai bus sūnaus nuvežti į Tarybų Lietuvą pas tėvukus. 
Velionė paliko nuliūdime sūnų, marčią ir anūkę. Taip pat paliko 
Lietuvoje dvi seseris, Vilniuje Katrę Vaitkūnienę ir Oną 
Vosylienę, Kapsuke — Kostelienę ir daugiau giminių.

Velione gimė 1893 m., spalio 23 d., Išlandžių kaime, Gižų 
valsčiuj, Vilkaviškio apskrityj. Amerikon atvyko 1911 m. pas 
dėdes į Minersville, Pa., pas Juozą Ramanauską ir Vincą 
Ramanauską.

Visą laiką buvo Laisvės skaitytoja. Priklausė prie New Yorko 
Moterų Klubo. Mėgo meną — priklausė ir prie Liaudies teatro. Ji 
yra suvaidinus, daug veikalų. Buvo Aido Choro narė. Laike karo 
mokėsi būti slauge. Kol sveikata leido slaugė sergančius senelius.

Paskutinius kelis metus buvo senelių prieglaudoj. Ten ir mirė.

Sūnus — OSVALDAS 
Marti —GENE
Anūkė - GENOV AI1Ė

Skaudžiai ir liūdnai prabėgo 10 metų 

kai mus paliko mylimas mano vyras, tėvas ir senelis.

Juozas Babarskas,

miręs 1976 kovo 10 dieną

Mums amžinai paliko širdies skausmą, liūdesį ir nuobodumą.
Liūdinti žmona, duktė ir šeima.

gyvenimas. Darbą gavo popieriaus 
fabrike. Darbas buvo sunkus, ilgos 
valandos, atlyginimas mažas. Jam 
kilo mintyse, kad reikia gauti 
daugiau žinių. Pradėjo skaityti 
spaudą, socialistinius laikraščius 
“Keleivį”, “Kovą”, “Laisvę” bei 
kitus. Skaitė knygas.

1910 m. atvyko į Brockton, 
Montello, Mass. Čia jau buvo tvirta 
pažangiųjų lietuvių veikli kolonija. 
Gavęs darbą išmoko batams 
gaminti amatą. Tuoj pat įstojo į LSS 
17-ąją kuopą. Kai susiorganizavome 
LDLD 6-ąją kuopą, jis buvo išrink
tas protokolų sekretorium. Tada 
ruošėm piknikus ir prakalbas, taip 
pat buvo Ateities Žiedo vaikams 
draugijėlė. Abiejų draugijų sekre
torium buvo 5 metus. Tai buvo 
pirmieji Vlado žingsniai į pažangą, 
kovos kelią, ir jie vis gilino 
supratimą apie organizuotą visuo
menę.

1915-aisiais metais Vladas tapo 
Amerikos piliečiu, ir visuomet 
balsuodavo už pažangiuosius kandi
datus. Jis buvo įsitikinęs, kad 
Tarybų S-ga ir Amerika susitai
kys, ir vengs, branduolinio karo 
grėsmės, įgyvendins pastovią taiką 
visame pasaulyje.

Pagaliau Vladas persikėlė gyventi 
į daugiausiai apgyventą lietuvių 
koloniją Chicagą. Čia jau gyveno 
apie $100 tūkstančių lietuvių, čia 
veikti buvo didesnė proga. Buvo 
išrinktas skirtingų pažangiųjų 
organizacijų protokolų sekreto
rium. Jis jau buvo giliai įsitikinęs į 
pažangą, socialistinį ateities gyve-

1920-aisiais metais šalyje įvyko 
žiauri reakcija, buvo areštuojami 
pažangieji žmonės, sveturgimiai, 
deportuojami iš kur buvo atvykę, 
buvo sudarytas lietuvių pažangiečių 
komitetas, kad galėtų veikti su 
sveturgimių komitetu. Veikdami iŠ 
vieno, galėtų apginti nekaltus 
veikėjus. Vladas buvo vienas iŠ 
lietuvių kovotojų. Buvo suareštuo
ti A. Bimba, V. Andriulis, L. 
Prūseika, V. Paukštys, ir kiti. Buvo 
sukeltos didelės pinigų sumos 
pasamdyti advokatus jiems apgin
ti. Daugiausiai buvo areštuojami 
pažagiųjų laikraščių redaktoriai. Iš 
Antano Bimbos norėjo atimti 
pilietybę, tačiau Dubendris uždėjo 
užstato net $100,000! Teisme byla 
buvo laimėta. Tai V. Dubendrio 
pasiaukojimas, šlovė jam!

Vladas pensininku tapo 1960-ai- 
siais metais. Tad jis atvyko gyventi 
į St. Petersburgą, Fla., kadangi čia 
turėjo irgi draugų. Jis ir čia 
domėjosi pažangiečių veikla. Čia 
jau veikė LDLD draugijos 45-oji 
kuopa. Taigi visuomet dalyvavo ir 
mūsų renginiuose.

Iškilus minčiai, kad čia reikia 
organizuoti pažangiečių klubą, jis 
entuziastiškai stojo į darbą. 
Pravartu pasakyti, kad jis nuolat 
laikydavo posėdžius pas save. 
Taigi, klubas buvo suorganizuotas 
ir pavyzdingai veikia nuo 1973-čiųjų 
metų. Vladas Dubendris buvo 
pirmasis jo viceprezidentas. Ir yra 
klubui paaukojęs $6,000. Šiose 
pareigose išsitarnavo 7 metus su 
nuoširdumu.

nimą.
Kuomet 1919-iais metais įvyko 

socialistų partijos skilimas, Vladas 
nenuėjo su oportunistais. Nuėjo su 
kairiaisiais komunistais. Dirbo 
nuoširdžiai, liaudies gerovei. Kai

Su širdies skausmu liūdna 
prisiminti jo 88-tą gimtadienį. Jis 
mirė 1973-čiaisiais metais sausio 
20-tą dieną. Mielas, liūdžiu ir aš 
tavęs, iki būsiu gyvas.

Valys Bunkus

“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia tris ekskursijas į 
Lietuvą; gegužės, rugpjūčio ir spalio mėn. Pirmutinė išvyks 

gegužės 12 d. Lietuvoje bus 10 dienų.
Visais reikalais kreipkitės į;

“Laisvės” Administraciją
102-02 Liberty Avė.

Ozone Park, N.Y.,11417

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

BRIEFS
Leon Peace Ried writes in “The Sun”:
Editor: Again, the soviet Union has offered to relieve the world of its vo

latile nuclear burden and, again, we hear nervous rumblings from within 
the Reagan administration.

And again, as Reagan and his henchmen wriggle and squirm, faint praise 
and mouthings of peace and hope can be heard from the White House as a 
weary world watches with hope that this time some semblance of sanity will 
preserver our plagued planet.

But we will again hear of a Soviet “propaganda move.” We will dig up the 
same old alibis and excuses of the deadly past and go on our merry and men
dacious way until our firgid fingers slip off the edge of the cliff.

And we, as citizens, are expected to roll over, to ignore, to forget that we 
have again rejected an opportunity that could lead us onto a new path, a 
new beginning, a new world of peace and promise, a new sunrise.

Let us be prepared to demonstrate to the world that we can turn away 
from a record peacetime war machine to peaceful ventures.

Let us grasp the opportunity for our children and their children if we tru
ly desire a safe and peaceful world. Let us embrace, not erase a chance to 
achieve that which we have proclaimed to the world as our major objective.

Let us find a way to raise our glasses with the Soviet leaders and drink a 
toast to the dawning of a new day. Let us learn to breathe freely again.

We must not, we can not trust our fate to those who claim to represent us 
even as their plans lead inexorably to our destruction.

Let us be prepared to move from rhetoric to reality.
Only men of madness believe there is life after nuclear war.

Use

Lithuania's winter colors: Black and white.
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