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Kaip pasaulis minėjo 
Gegužės pirmąja

New York. — Prie milijonų 
pasaulio darbo žmonių, paminėjusių 
Gegužės pirmąją, prisidėjo ameri
kiečiai, šiemet švęsdami savo šimto 
metų sukaktį nuo 1886 metų 
Chicagos įvykių, privedusių prie tos 
šventės įvedimo.

Demonstracijos įvyko visuose 
Amerikos didmiesčiuose. Buvo 
eisenos, kalbos ir kultūriniai 
renginiai. New Yorke pagrindinę 
kalbą pasakė JAV Komunistų 
partijos gen. sekretorius Gus Hali.

Prieš pradėdamas, jis pirmiausia 
pareiškė protestą Amerikos spau
dai ir TV agentūroms dėl jų 
iškraipyto žinių pristatymo apie 
Cernobilio atominio reaktoriaus 
nelaimę. Jis sakė, kad visa 
civilizuotoji žmonija reiškė savo 
užuojautą ir susirūpinimą, o 
Amerikoje ryšium su tuo išvystyta 
neapykantos kampanija prieš Tary
bų Sąjungą. Ji esanti kur kas 
pavojingesnė ir už pačią radiaciją, 
prasiveržusią iš atominio reakto
riaus.

Ta kampanija sukėlė politinę 
radiaciją, kurios nebus galima 
sulaikyti jokiomis priemonėmis. 
Suprantama, kad Tarybų Sąjunga 
galėjo pateikti platesnę informaciją 
apie tą nelaimę, bet, anot Gus Hali, 
reikia turėti mintyje ir tai, kad nuo 
1970 metų Vakarų pasaulyje yra 
įvykę daugiau kaip pusantro šimto 
įvairių nelaimių atominiuose reak
toriuose, ir niekas apie tai 
nepranešinėjo. Toliau Gus Hali 
kalbėjo apie JAV darbo žmonių 
kovą už savo laisves ir teises.

Spauda plačiai rašė apie Gegužės 
pirmosios paradus Maskvoje, įvai
riose Europos šalyse, Lotynų 
Amerikoje ir kitur. Ypatinga diena 
tai buvo Pietų Afrikoje, kur 
apsijungė milijonai darbininkų, 
studentų ir tarnautojų, uždarydami 
pramonės įmones ir mokyklas, 
reikalaudami, kad Pretorijos vy
riausybė nutrauktų savo aparteido 
arba rasinės diskriminacijos politi
ką.

Winnie Mandela

šitaip atrodo viena naujausiųjų raketų, kokiomis bus atakuojama Libiją, jei 
jos vadovas pik. Qadaffi nesustabdysiąs savo “teroristinių veiksmų” prieš 
JAV ir jų interesus. CBS žinių agentūra paskelbė, kad tokiomis raketomis

bus aprūpinti Viduržemio jūroje stovintys JAV karo laivai. Tos raketos yra 
21 pėdų ilgio ir panašios į sparnuotas torpedas. Jos gali skristi 450 mylių 
greičiu per valandą ir taip žemai, kad jų negali pasiekti radarai.
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TAIP BUVO KIJEVE ŠIEMET GEGUŽĖS PIRMĄJĄ Tarybų Sąjunga pranešė 
Generalinei Asamblėjai apie 
atominio reaktoriaus nelaimę

1 i 4
i

f J

Nepaisant, kad dauguma Vakarų 
informacijos priemonių baugino 
pasaulį apie sprogimo ir gaisro

Tai tikrovėje buvo streikas, 
reikalaujantis, kad ši diena — 
gegužės pirmoji — visiem laikam 
būtų paskelbta oficialia švente. 
Įvairiuose miestuose įvyko gausin
gos demonstracijos, kurių vienoje 
kalbėjo ir jau daugiau kaip 
dvidešimt metų kalinamo nacionali
nio kovotojo advokato Nelson 
Mandela žmona Winnie. Soweto 
vietovėje, dalyvaujant 20,000 žmo
nių, ji kvietė kovai ir reiškė viltį, 
jog pergalė bus pasiekta ir 
Pretorijos vyriausybė turės kapitu
liuoti.

Kapitalistinio septyneto 
"ekonominė" 
konferencija

Tokyo. — Pasibaigė j čia kelias 
dienas užtrukusi eilinė septynių 
kapitalistinių šalių konferencija, 
kurioje dalyvavo JAV, Kanada, D. 
Britanija, Prancūzija, Italija, Fed. 
Vokietija ir Japonija. Tai buvo 
vadinama ekonomine konferencija, 
bet nedaug kas apie ekonomiją 
kalbėta bei nutarta. Daugiausia 
kalbos sukosi apie prezidento 
Reagano kovos su terorizmu 
priemonių koordinavimu.

Į šią konferenciją prez. Reagan iš 
Amerikos išvyko gana anksti, prieš 
tai aplankydamas Indoneziją, kur 
susitiko /u ASEAN bloko užsienio 
reikalų ministrais. Gi Japonijoje jo 
veikla išvystyta didžiausiu mastu, 
siekiant suderinti su sąjungininkais 
ir bičiuliais konkrečius būdus jo 
neoglobizmo doktrinai realizuoti.

padarinius Cernobilio atominiame 
reaktoriuje, Kijevo jaunimas entu
ziastingai žygiavo Gegužės pirmo

Daugiausia spaudimo prez. Rea
gan darė į konferencijos dalyvius 
dėl Libijos, siekdamas, kad tos 
industrinės šalys nutrauktų ekono
minius santykius su ja ir įsipareigo- 
jančiai pasisakytų už bendrą 
programą, numatančią veiksmus 
prieš Libiją, kuri prieš keletą 
savaičių tapo nusikalstamo JAV 
aviacijos antskrydžio auka. Šį 
punktą prez. Reagan vadino “kova 
prieš terorizmą”, kurį Libijos 
vadovas pik. Qadaffi, anot prez. 
Reagan, organizuojantis prieš JAV 
globaliniu mastu.

Dėl ekonominių ryšių nutraukimo 
su Libija konferencijos dalyviai 
nesutiko, bet pakankamai pritarimo 
prez. Reagan gavo dėl tos savo 
kovos “prieš terorizmą”. Konferen
cijos komunikate numatoma visa 
eilė priemonių, kurių ketinama 
imtis tarptautiniam terorizmui 
užgniaužti.

Dar prez. Reaganui tebesant 
konferencijos salėje, kai kuri JAV 
spauda pradėjo garsinti, kokiomis 
priemonėmis Amerika kovos prieš 
Libiją, ir jau rodė raketas, kuriomis 
Libija bus atakuojama, jei jos 
vadovas nesiliautų organizuoti ir 
remti teroristus.

Apsijungia Ispanijos 

kairieji

Madrid. — Ispanijos Komunistų 
partija sutiko dalyvauti koalicijoje 
su kitomis kairiojo sparno partijo
mis besiruošiant birželio 22 d. įvyk
siantiems parlamento rinkimams.

Jau prasidėjusios rinkiminė kam
panijos svarbiausiųjų šūkių tarpe 

sios parade. Ukrainos sostinė 
Kijevas yra šešiasdešimties mylių 
nuotolyje nuo Cernobilio.

Atominiame Cernobilio reaktoriuje gaisro paliestoji vieta rodoma 
didžiajame plane. Atskirai — aukštai bendras vaizdas TSRS ir Europos 
šalių, kurias palietusi radiacija pirmosiomis dienomis.

yra reikalavimas, kad Ispanija pa
sitrauktų iš NATO ir kad ji atšauk
tų savo 1953-uųjų metų sutartį su 
Amerika dėl jos karinių bazių buvi
mo jos teritorijoje.

Jungtinės Tautos. — Čia susirin
kusiai savo pernai nebaigtosios 
sesijos darbų tęsti Generalinei 
asamblėjai Tarybų Sąjungos amba
sadorius Jurij Dubinin gegužės 1 d. 
pranešė apie balandžio 26 d. 
įvykusią Cernobilio atominio reak
toriaus nelaimę.

Jis padėkojo visiems diploma
tams, kurie pareiškė užuojautą ir 
susirūpinimą, ir perskaitė Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiosios Tarybos 
komunikatą. Jame buvo dėstoma, 
kad tame keturių vienetų reaktoriu
je įvyko sprogimas ir buvo imtasi 
visų įmanomų žygių sumažinti 
gaisrui ir radiacijai, ėjusiai iš vieno 
vieneto. Kiti trys vienetai buvę 
uždaryti. Nelaimės metu žuvę du 
asmenys, imtasi priemonių padėti 
sužeistiesiems bei evakuoti visi, 
gyvenusieji radiacijos paliestoje 
zonoje. Tolimesni pranešimai infor
mavę apie tai, kad visų pritaikytų 
saugumo priemonių dėka sumažėju
si radiacija ir darbas tebetęsiamas 
siekiant sumažinti radiaciją visose 
paliestosiose zonose. Gyventojams 
tiekiama medicinos pagalba. Nelai
mės paliestųjų tarpe nėra užsienie
čių. Apie tą nelaimę buvę pranešta 
Maskvoje reziduojantiems Suomi
jos, Olandijos, D. Britanijos,

Pasaulinė Taikos taryba 
baigė sesija

Sofija. — Keletą dienų posėdžia
vusi, Pasaulinė Taikos taryba savo 
darbą užbaigė, priimdama deklara
ciją. Joje sakoma, kad Tarybų Są
jungos vadovo Michailo Gorbačiovo 
šių metų sausio 15 d. pareiškime su
formuluotos TSRS taikingos inicia
tyvos ir TSRS Komunistų partijos 
suvažiavimo paskelbtoji visuotinė 
saugumo sistema susilaukė pasaulio 
pripažinimo ir paramos. Susikom
plikavus tarptautinei padėčiai, Ta
ryba svarbiausiu savo uždaviniu ir 
toliau laiko kovą už taiką ir kovą 
prieš branduolinį ginklavimąsi.

Organizacijos, kuri apjungia dau
gelio šalių taikos kovotojus, prezi
dentu ir vėl perrinktas indas Ro- 
mesh Kandra, o į atkurtojo Tarybos 
generalinio sekretoriaus postą iš-
rinktas žymus Suomijos kovotojas 
už taiką Johannes Pakaslaht.

Tarp daugelio valstybių atstovų 
sveikinimų Tarybos konferencija 

Austrijos ir Prancūzijos diplomati
niams atstovams.

Ambasadorius Dubinin pareiškė, 
kad Tarybų Sąjunga turi materiali
nių, mokslinių ir techninių galimy
bių pati pasirūpinti tos nelaimės 
padarinių likvidavimu ir Šiuo metu 
nesanti reikalinga jokios pagalbos iš 
kitur.

Ambasadorius skundėsi, kad kai 
kurios Vakarų informacijos agentū
ros skleidė gandus apie tai, kad tos 
netoli nuo Kijevo esančio atominio 
reaktoriaus nelaimės metu žuvę 
tūkstančių tūkstančiai gyventojų. 
Dėl užsienio spaudos sensacingumo 
skundėsi ir Ukrainos atstovas 
Genadi Ouduvenko. Jis aiškino, kad 
toji spauda perdėjo ne tik savo 
pranešimus apie patį įvykį, bet ir 
apie aukas.

JT gen. sekretorius Javier Perez 
de Cuellar, gavęs TSRS ambasado
riaus Dubinino pranešimą atskirai, 
pareiškė pasitenkinimą, kad padėtis 
esanti stabilizuota. Jo atstovas 
vėliau informavo spaudą, kad jo 
įstaiga palaikanti glaudžius ryšius 
su Tarptautinės Atominės Energi
jos generaliniu direktorium Hans 
Blix, kuris kiek vėliau su savo 
padėjėju išvyko į Tarybų Sąjungą 
padėties ištirti vietoje.

Užuojautą Ukrainai ir Tarybų
Sąjungai dėl tos nelaimės atominia
me reaktoriuje reiškusiųjų tarpe 
buvo ir JAV ambasadorius gen. 
Vernon Walters. Jis, kaip ir 
Norvegijos atstovas Tom Erik 
Vraalsen, pageidavo, kad ateityje 
atominę energiją turinčiosios val
stybės apie nelaimes praneštų 
tuojau pat ir visoms kitoms šalims, 
nes tokios rūšies nelaimė esanti 
tarptautinis reikalas.

Tuo tarpu pačioje Amerikoje dėl 
tos nelaimės Cernobilio atominiame 
reaktoriuje buvo daug rašyta ir 
kalbėta. Kalbos turbūt negreit 
pasibaigs, nes ir čia kyla daug 
problemų, svarstant galimybes, jei 
koks gaisras ar sprogimas atomi
niuose reaktoriuose įvyktų. Daug 
kur gyventojai patys ir vietinė 
valdžia, ar net valstijos gubernato
riai kėlė saugumo reikalus. Pvz. 
New Yorko valstijos Mario Cuomo 
pareiškė, kad jis nenorįs y duoti 
leidimo pradėti veikti atominiam 
reaktoriui Long Island vietovėje, 
nes nesą galimybių gyventojams 
evakuoti nelaimės atveju.

Nors JAV viešosios informacijos 
priemonės beveik isteriškai garsino 
apie Cernobilio nelaimę ir radiaciją, 
kuri pasiekusi kitas šalis, kaip 
Lenkiją, Švediją, o į pačios 
Amerikos krantus vėjų srovių 
atneštoji radiacijos banga, moksli- 
ninikų tvirtinimu, nesanti pavojin
gesnė už radiaciją, kurią žmogus 
patiria, kai jis peršviečiamas 
Rentgenu. Ir tie amerikiečiai, ypač 
jaunuolių ekskursijos, kurios tos 
nelaimės metu buvo Kijeve, kai 
grįžo į Ameriką, patikrinus, 
neturėjo pavojingos radiacijos.

Tos Cernobilio nelaimės, be 
abejojimo, paliesta ir Lietuva. Jau 
po jos į Ameriką grįžę turistai 
pasakoja, kad nieko ypatingo jie 
Vilniuje nepajutę. Iš Amerikos 
besiruošiančiosios lietuvių ekskur
sijos savo planų nekeičia ir gegužės 
viduryje ar vėliau žadi keliauti į 
Lietuvą, Lenkiją ar kitur į Rytų 
Europą ir Tarybų Sąjungą.

buvo gavusi ir Tarybų Sąjungos va
dovo Gorbačiovo sveikinimą, kuria
me jisai pripažįsta, jog Taryba 
atlieka milžinišką darbą. Tarp kitų 
dalykų, Gorbačiovas pabrėžė: “Ma
sinis judėjimas už taiką turi didelių 
ir dar ne iki galo panaudotų galimy
bių įtvirtinti naują, antikarinį, 
antibranduolinį mąstymą pasaulio 
politikoje, kuri remtųsi ne “priešo 
paveikslu’’, skatinančiu konfronta
ciją, o įsitikinimu, jog yra būtinos 
bendros pastangos visuotinei tarp
tautinio saugumo sistemai sukurti’’.
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Jėgainė ir pasaulis
Nelaimė, įvykusi Cernobilio branduolinėje jėgainėje Tarybų Ukrainoje, 

neabejojamai buvo rimta: tarybiniai technikai, mokslininkai ir ekspertai 
susidūrė su kai kuriomis sunkiomis problemomis, su kuriomis dar niekad 
niekam neteko susidurti. Nestebėtina, kad per pirmąjį keliolikos valandų 
laikotarpį nebuvo pilnai žinoma, kokių priemonių imtis. Prie to prisidėjo kai 
kurių vietinių pareigūnų nelemta tendencija savo viršininkus nepilnai infor
muoti ir tuo pačiu laiku likusį pasaulį apie įvykio rimtumą. Iš kitos pusės pa-' 
čioje jėgainėje dirbusieji technikai, atvykę į pagalbą ugniagesiai ir tvarkai 
palaikyti pareigūnai bei aplinkiniai gyventojai parodė daug ryžto, atsidavi
mo ir drąsos, kovodami prieš pavojingojo sprogimo liepsnas.

Niekas niekad neabejojo, kad tarybiniai žmonės pajėgs tą nelaimę nugalė
ti. Reikiai prisiminti, kad Didžiojo Tėvynės karo metu tarybiniai žmonės 
įstengė nugalėti tūkstančius Cernobilių: tiesa, branduolinių ginklų tada dar 
niekas nenaudojo, bet rudiesiems fašistams įsiveržus į šalį, greitas evakua- 
vimas, pramonės perkėlimas į Sibirą, sužeistųjų ir sergančiųjų prieglauda 
nepaprastai sunkiose chaotiškose sąlygose iš tarybinių žmonių pareikalavo 
pasiaukojimo, kokio pasaulis retai regėjo.

Ko pasaulis dabar gali pasimokyti iš Cernobilio nelaimės, kuri galėjo tapti 
dar rimtesne katastrofą? Taikingos branduolinės energijos jėgainės sprogi
mas gali būti labai pavojingas aplinkiniams žmonėms ir žmonėms tolimes
niuose plotuose, jeigu oras, vanduo arba valgiai taptų užteršti. Bet vienas 
branduolinis sviedinys, pataikytas į didmiestį, kuriame gyvena milijonai 
žmonių, bematant sukeltų pragarą, su kuriuo, palyginant Cernobilį, tik 
juokas. Atrodytų, kad vi§į^turėtų rimtai apsigalvoti: pasaulyje dabar yra 
tūkstančiai ir tūkstančiai tokių sviedinių, branduolinių bombų. Jomis nu- 
sagstatyta Vakarų Europa; juos su savimi vežasi submarinai, lėktuvnešiai, 
juos gali pristatyti ilgos distancijos raketos ir iš lėktuvnešių pakilę lėktu
vai... Argi pasaulis nemato, kad dabar laikas nusiginkluoti?

Tarybų Sąjunga, Vakarų Europa ir likęs pasaulis tokio nusiginklavimo gi
liai pageidauja. To pageidauja ir Amerikos žmonės. Bet, atrodo, kad yra 
reakcinių jėgų, kurios Cernobilio nelaimę nori naudoti kaip tik atvirkščiam 
tikslui: kiršinimui prieš Tarybų Sąjungą, sėjimui nepasitikėjimo, neapykan
tos skleidimui - vis tikslams, kurie neišvengiamą nusiginklavimą atidėlioja.

Taikos jėgos pasaulyje dabar turėtų kiršintojams neleisti sustabdyti ju
dėjimo branduolinio nusiginklavimo linkme. Laikas baigti branduolinį pavo
jų, laikas baigti baimę apie nuodus ore, vandenyje, mūsų planetoje bendrai. 
Laikas pasaulį apšvarinti, kad žmonija galėtų gyventi ramybėje.

Waldheimo praeitis
Beveik pusė Austrijos balsuotojų atidavė savo balsus Kurtui Waldheimui, 

nors dabar jau aišku, kad jis turi nešvarią nacistinę praeitį ir, kad prie to, jis 
yra dar ir begėdiškas melagis. Norint suprasti, jog Waldheimas iki šios die
nos lieka pro-nacis, nereikia gvildenti net praeities. Kalbėdamas apie jo rolę 
Wermachte okupuotoje Jugoslavijoje, Waldheimas sako, kad “žiaurenybių 
buvo abiejose pusėse.” Kitaip sakant, jis lygina įsiveržėlių vokiečių ir pat
riotinių jugoslavu partizanų roles, laiko abi puses lygiomis. Jis taipgi teigia, 
kad jis biivo “doras karys”, ka&jis atliko savo “patriotines pareigas” ir 1.1.

Kokią iš to galima padaryti išvadą? Oficialiai Austrija teigia, kad ji buvo 
“pirmoji hitlerizmo auka”, kad priversdama Austriją prisidėti prie Vokieti
jos (per taip vadinamą “Anšlusą”) nacistinė Vokietija pravedė primąją agre
siją Europoje. Bet Waldheimas, kuris dabar nori tapti Austrijos prezidentu, 
teigia, jog tarnaudamas vokiškoje nacistinėje nacistinėje armijoje jis atliko 
“patrijotinę pareigą”. Bet, kurios šalies? Vokietijos? Jungtinės 
Vokietijos-Austrijos? Išvadas galima tęsti ir toliau: jeigu Waldheimas anuo 
metu stojo už suvienytąją Vokietiją-Austriją, gal jis už tą stoja ir dabar? Gal 
kaip tik dėl to Vakarų Vokietijos reakcinis kancleris Kohl taip užtaria 
Waldheimą, kaip “tikrą patrijotą”?

Rašant šiuos žodžius dar yra įvairiausių neišaiškintų dalykų apie Wald- . 
heimą. Jis pats pripažino, kad savo atsiminimų knygoje begėdiškai melavo, 
falsifikavo savo praeitį. Jis rašė kad tarnavo Vokietijos armijoje Rytų fron
te, ten buvęs sužeistas ir atleistas iš karinės tarnybos. Per vėliausius dvejus 
karo metus jis neva studijavęs Vienoje kaip civilis. Bet dabar jis 
prisipažįsta, kad per tuos metus dar buvo armijoje, tarnavo Jugoslavijoje. 
Iš karto jis sakė, kad buvo vien vertėju tarp vokiečių ir italų karinių štabų. 
Vėliau jis prisipažino, kad rašė ir analitinius pranešimus štabui apie kovas 
su partizanais jugoslavais... Jis taipgi buvęs Salonikoje, Graikijoje, iš kur 
naciai deportavo į mirties stovyklas trečdalį gyventojų žydų. Bet jis, 
apsišvietęs leitenantas, dirbąs štabe, apie tai net negirdėjęs...

Aišku, kad Waldheimas ir dabar tebemeluoja. Nestebėtina, nes jis vis dar 
tebebando išsisukti. Bet taipgi stebėtina, kad rašant šiuios žodžius Jugosla
vija tebetyli. Juk ten neabejojamai daugiau apie Waldheimą žinoma, negu 
bet kur kitur...

Rytprūsijos vokiškai kalbančiųjų 
gyventojų tarpe šovinizmas, ir vė
liau nacizmas, buvo giliai įleidęs 
šaknis. Kilmė nesudarė skirtumo. 
Žmonės su tokiomis pavardėmis 
kaip Bertuleit, Gireit, Laukeit (Be- 
rulaitis, Giraitis, Laukaitis), kurios 
rodė jų prūsiškąją kilmę, vis vien 
save skaitė grynais vokiečiais, jie 
buvo Drang Nach Osten avant-gar
de.

Vienas kitas Rytprūsijos kalbi
ninkas domėjosi senprūsių kalba, 
bet tai buvo abstraktus mokslinis 
domėjimasis, nieko bendro neturįs 
su kokiu nors savo senosios kilmės 
sentimentu. x

Bet dabar, kuomet šimtai tūks
tančių Rytprūsijoje gimusių 
žmonių gyvena Vakarų Vokieti
joje, jie staiga prisiminė savo kilmę, 
gvildena praeitį... “Akiračių” kovo 
mėn.
mann

laidoje tūlas Artūras Her- 
rašo:

Antrojo pasaulinio karoBet 
audros ir jo pasėkoje tėvynės 
praradimas privertė kai kuriuos 
rytprūsiečius permąstyti savo vo- 
kiškumą. Taip Heinrich Gerlach, 
patyręs, kad jo protėviai kilę iš 
Sūduvos ir tikriausia vartoję 
Girlaukio pavardę, pasivadino save 
prūsu ir parašė drąsią, sukrečiančią 
knygą apie senprūsius “Nur der 
Name blieb ubrig” [“Tik vardas 
išliko", Knaur, 1978 m. ir antra 
laida 1981 m.], Joje buvo pirmą 
kartą vokiečio iškeltas į viešumą 
senųjų prūsų brutalus išnaikinimas. 
Jų kovos vadinamos laisvės kovo
mis, o vokiečių atsikėlimas koloni
zavimu [šią knygą “Akiračiuose”, 
1981 m. 5-ame nr. pristatė K. 
Almenas]. Ši knyga sukėlė nedidelę 
audrą rytprūsiečių tarpe. Atsiliepė 
ir daugiau prūsų kilmės vokiečių. 
“Aš esu prūsė, nes galiu geneo- 
logiškai įrodyti, kad esu kilusi iš 
senos prūsiškos šeimos”, — prisi
statė man viena senyva moteriškė. 
Šios knygos įtakoje 1980 metais 
susibūrė Prūsų bičiulių draugija 
“Tolkemitą” [Preusen-Freundes- 
kreis Tolkemitą]. Draugijos [1] 
iniciatorė buvo Ruth Eleoriore 
Kauffman n, kilusi iš senos prūsų 
šeimos prie Tolkemitos prūsų 
piliakalnio ir dabar pasivadinusi 
Rūtele Kauffmann-Tolkmitt. Prie 
draugijos pradėjo šlietis vis daugiau 
rytprūsiečių, galinčių įrodyti savo 
prūsiškumą, kas yra įmanoma, nes
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Kauno IX forto muziejus. Paminklas fašizmo aukų atminimui.

Valstybės sekretorius Džor
džas Šulcas (įsižeidė. Naujas 
.įstatymas, kurį pasirašė pre
zidentas, numato melo de
tektoriumi .patikrinti visus 
valstybės departamento ' tar
nautojus bei diplomatus, tarp 
jų ir patį užsienio tarnybos 
vadovą. Faktiškasis Jungti
nių Amerikos Valstijų už
sienio reikalų ministras kaž
kodėl nenori sėsti į poligra
fo (taip Amerikoje oficialiai 
vadinamas melo detektorius) 
kėdę ir grasina atsistatydin
siąs, jeigu jam nebus pada- 
•ryta išimtis. O laikraščių ir 
televizijos korespondentai, 
darantys iš valstybės sekre
toriaus būsimo kamantinėji
mo nacionalinio masto sen
saciją, per spaudos konfe
renciją primygtinai klau
sinėjo prezidentą, kada ir 
kur bus tikrinamas valsty
bės sekretoriaus lojalumas 
valdžiai.

Ta proga Amerikos žur
nalistai atidžiau pasidomėjo 
valstybės sekretoriaus bio
grafija, tikėdamiesi surasti 
ten tokių dalykų, kuriuos 
ponas Šulcas norėtų nuslėp
ti. Tačiau šis valstybės vy
ras per savo gyvenimą ne
daug keitėsi.

Dar prieš gerą dvidešimt 
metų Dž. Šulcas buvo Či
kagos universiteto komerci
jos fakulteto dekanas. Uni
versitete aktyviai veikė Viet
namo karo priešininkai. Jie 
reikalavo uždrausti napalmą 
gaminančiai kompanijai „Dou 
kemikl" čia rinkti absolven
tus. Džordžas Šulcas uni
versiteto vadovybei nedvi
prasmiškai (pareiškė, jog, 
nusileidus karo priešininkų 
reikalavimams, j is demon
stratyviai atsisakysiąs posto 
universitete. Tokių dešiniųjų 
profesorių universitete bu
vo ne vienas, ir napalmo ga
mintojai buvo palikti ramy
bėje.

Nieko nebuvo galima pri
kišti misteriui Šulcui ir kad 
jis Ričardo Niksono prezi- 

ordinas skrupulingai vedė žemių ir 
žmonių sąrašus. Prisidėjo ir keletas 
mažlietuvių, kurie žinojo savo 
prūsišką kilmę.”

Aišku, kad tas staigus “suprūsė 
jimas” turi savo praktines šaknis, 
nors turi ir savo sentimentalinę pu
sę. Gal tie, kurie spiečiasi aplink 
“Tolkemitą”, svajoja, kad kaip 
“prūsams”, jiems bus lengviau grįž
ti į savo senuosius namus, negu kaip 
vokiečiams... Bet tas, kaip atrodo, 
nepatinka likusiems Rytprūsijos 
vokiečiams, kurie išsisklaidę po visą 
Vakarų Vokietiją. Hermann rašo:

“Tolkemitos” kitoks kryžiuočių ’ 
ordino, vokiečių kolonizavimo ir 
bendrai vokiškumo sąvokos verti
nimas, negu iki šiol vyravo 
Rytprūsių vokiečių tarpe, privedė 
prie konflikto su Rytprūsių vokiečių 
bendruomene. Jų laikraščiai atsisa
kė minėti “Tolkemitos” leidinius, 
pradėjo spausdinti kritiškus pasi
sakymus ir t.t. Užtai ‘‘Tolkemitą” 
susilaukė įvertinimo iš mokslininkų, 
net iš rusų ir lenkų. Be abejo, ne 
viskas, ką “Tolkemitą” išleidžia, 
yra, griežtai imant, moksliška, 
pvz., naujai perrašyti padavimai 
arba prūsų kalbos naujodara. Kai 
kurie jų tyrinėjimai yra mėgėjiško 
pobūdžio, nevisada reikiamai kritiš
kai perimti iš įvairių šaltinių. 
Galima jiems primesti, kad perma- 
žai remiasi naujais lenkų, lietuvių ir 
rusų iš Karaliaučiaus srities 
tyrinėjimais, ypač naujos archeo
logijos išdavomis. Bet tai būtų jau 
tik priekabių ieškojimas, nes 
aktyvių narių žinios apie prūsus 
tikrai stebina. Kiek čia įdėta jėgų, M , . . , .
laiko ir sumanumo, tegali įvertinti-^^naudotojų engimo, ir 
tik tie, kurie dirba panašų darbą.

“Akiračiai” taip lengvai atleidžia 
“Tolkemitai” už “mėgėjišką” (kas 
reiškia - netikrai mokslišką tyrinė
jimą.) Bet toks tyrinėjimas faktinai 
bevertis, nes, nors jis iškelia kai ku
riuos faktus, jis nepajėgia moksliš
kai analizuoti, derinti, daryti išva
das. Tą gali atlikti tik tikri kalbinin
kai, archeologai, istorikai, o tokių, 
kurie rūpinasi senprūsių palikimo 
tyrinėjimu, yra nemažai Tarybų 
Lietuvoje, Lenkijoje ir Rusijoje. 
Jeigu tie iš Rytprūsijos išvykę vo
kiečiai, kurie dabar ieško savo “prū
siškųjų šaknų” tikrai norėtų žinoti 
apie savo praeitį, jie virš visko tu
rėtų kreiptis į Lietuvos mokslinin
kus...

dentavimo laikais buvo fi
nansų ministras, kažkokiu 
■klausimu net nesutikęs su 
prezidentu. O kai R. Nikso- 
nas po Votergeito bylos at
sistatydino ir vis prisimena
mas kaip vienas negar
bingiausių prezidentų Ame- 

valstybės 
krauna

rikes istorijoje, 
sekretoriui tai tik 
politinį kapitalą.

Misteris Džordžas Šulcas 
neturi ko slėpti. Jis įsižeidč 
visai ne iš principo, o tik 
gindamas savo tarnybos pres
tižą.

ti oscilografo juostą ir .pažiū
rėti, kurioje vietoje tikrina
masis ėmė jaudintis.

Nors melo detektoriaus pa
rodymus vis dar pripažįsta 
kai kurių Amerikos valstijų 
teismai, jie nelabai ką reiš
kia. Tikrinamasis gali pasi
taikyti labai jautrus (ypač 
jeigu egzaminas svarbus jo 
tolesnei karjerai) ir prakai
tuos po kiekvieno klausimo. 
Kitas gal ir turi ką nuslėpti, 
bet yra abej ingas ar treniruo
tas, ir aparatas neparodys 
nieko.

MELO DETEKTORIUS 
VALSTYBĖS 
DEPARTAMENTE
Nuo 1983 metų visi JAV 

gynybos ministerijos, cent
rinės žvalgybos valdybos, ki
tų specialiųjų tarnybų tar
nautojai turi būti patikrinti 
polįgrafu. Toks egzaminas 
jau nuo seno rengiamas vi
siems, kas nori būti .priimtas 
į karinės pramonės firmas.

Poligrafo, t. y. melo detek
toriaus, veikimo principas ne
sudėtingas. Prie rankų, krū
tinės, pilvo pritvirtinti davik
liai fiksuoja kraujo spaudi
mo, kvėpavimo, prakaitavi
mo pakitimus. Tikrinimo 
metu egzaminuojamajam už
duodama daugybė klausimų 
— daugiausia nereikšmingų, 
tarp kurių nejučia įpinami ir 
klastingi. Išgirdęs juos žmo
gus, ypač jeigu jis turi ką 
nors nuslėpti, sulaiko kvapą, 
ima labiau prakaituoti. Ope
ratoriui vėliau tereikia paim-

Visas melo detektorius tel
pa į nedidelį lagaminėlį ir 
ne kartą buvo išbandytas 
JAV vajstybės departamen
te. Ten jau ketvirtis am
žiaus šiuo aparatu tikrina
mas pareigūnų lojalumas, ta
čiau tik ypatingais atvejais 
— kai į viešumą prasiskver
bia svarbi informacija ar 
profilaktiškai tikrinama apa
ratūra (tada egzaminuojami 
savanoriai). Per metus taip 
būdavo patikrinama apie tu
zinas diplomatų — palygini
mui gailimą (pasakyti, kad 
Pentagone per metus į me
lo detektoriaus kėdę sodina
mi maždaug 7 tūkstančiai pa
reigūnų. Jie apklausinėjami 
ne tik priimant į darbą, bet 
ir reguliariai pakartotinai.

Pastaraisiais mėnesiais 
Jungtines Amerikos Valsti
jas apėmė „šnipų gaudymo"
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Juozo Buyvydo plakatas

Solidarumas
Šimtus metų praėjo nuo tų dienų, 

kada Chicagos darbininkai, nebepa-

Smurto, paskelbė masinį streiką, 
vieningai išėjo į gatves, reikalau
dami aštuonių valandų darbo 
dienos, kada pirmą kartą su
plevėsavo ir pirmą sykį paraudo 
nuo taikių demonstrantų kraujo 
Gegužės 1-osios vėliavos.

Šimtas metų... Per visą šį laiką 
visuose žemynuose Gegužės 1-osios 
vėliava kilo vis aukščiau, skleidėsi 
plačiau, fies ją kėlė ir skleidė neįvei
kiama jėga - milijonų darbo žmonių 
solidarumas, jų auganti ir stiprė
janti vienybė.

Man savo gyvenime ne kartą teko 
pačiam patirti galingą, žmogiškai 
gaivią darbo žmonių solidarumo jė
gą. Iš atminties neišdyla pirmieji 
įspūdžiai, susiję su Gegužės 1-ąja, 
kai ją šventėme prieš penkiasde
šimt vienerius metus, 1935-aisiais.

manija. Atitinkamos JAV 
įstaigos, matyt, yra gavusios 
užduotį paremti šiaip ameri
kiečių sunkiai suprantamus 
užsienio politikos žingsnius. 
Antra vertus jos pačios nori 
pateisinti savo egzistavimą, 
milžiniškus asignavimus, pra
plėsti ir taip išpūstus eta
tus.

Naujoji „šnipų gaudymo" 
kompanija pągarsėjo po to, 
kai į federalinio tyrimų biu
ro tinklus pateko neįprastas 
laimikis. Pernai lapkričio 21 
dieną netoli Izraelio ambasa
dos Vašingtone federaliniai 
agentai suėmė JAV karinio 
laivyno žvalgybos pareigū
ną Džonataną Polardą, ku
ris, kaip paaiškėjo, jau dau
gelį metų pardavinėjo di
džiausias JAV žvalgybos pas
laptis Izraeliui.

Ne kam kitam, o JAV val
stybės departamentui teko 
nemaloni misija gėdinti ar
timiausius sąjungininkus, 
jog nevalia šnipinėti dran
gų, kurie ir taip nuo Tel Avi
vo nieko neslepia. Kol vals
tybės sekretorius tuo rūpi
nosi, po to dar važinėjo į 
Europą, prezidentas pasirašė 
potvarkį, įsakantį melo de
tektoriumi patikrinti daugiau 
kaip 180 tūkstančių feder ali
nių pareigūnų.

Dabar daug kas Ameriko
je rimtai ir juokais svarsto, 
ką darys JAV diplomatai, 
kurie retai kada sako tie
są. O spauda pastebi, kad 
dokumentas dėl valstybės 
departamento buvo pasirašy
tas tada, kai Dž. Šulco Ame
rikoje nebuvo, kad šiuo klau
simu prezidentas su juo Besi
tarė, o paklausė JAV gy
nybos ministro K. Vainber- 
gerio ir CŽV direktoriaus V. 
Keisio, kurie gerai žinomi 
savo „vanagiškomis" pažiū
romis.

Beje, pats valstybės sekre
torius gali nebijoti: išvykda
mas naujametinių atostogų, 
JAV prezidentas spaudos at
stovams pasakė, kad nuo lo
jalumo patikrinimo melo de
tektoriumi Džordžas Šulcas 
bus atleistas.

Vilius KAVALIAUSKAS!

Paudučių durpyne, netoli Kuršėnų, 
ruošėme kurą statomam Pavenčių 
cukraus fabrikui. Aš jau priklausiau 
pogrindyje veikusiai Komunistų 
partijai. Durpyne išplatinome mūsų 
partijos atsišaukimus, ir per Gegu
žės 1-ąją į darbą niekas neatėjo.

Kitą rytą ponų parankinis Juozas 
Švažas, berods darbų vykdytoju 
vadintas, puldinėjo nuo vieno darbi
ninko prie kito, keikdamasis ir už
gauliodamas, kol pagaliau užsipuolė 
mane ir pasakė, kad pašalina iš dar
bo. Tačiau darbininkai vienu balsu 
pareiškė: arba visi dirbsime, arba - 
nė vienasllr ponų tarnas nuščiuvo...

Solidarumo jėga pagelbėjo mums 
ir vėliau, kai gavome šiokio tokio 
darbo Pavenčių cukraus kombinate. 
Šakėmis iškraudavome vagonus su 
runkeliais. Darbas sunkus, o užmo
kestis - keli litai. Paskelbėme strei
ką, reikalaudami padidinti atlygini
mą. Veltui įkalbinėjo ponų tarnai, 
veltui policija ieškojo streiko vado
vų. Atvežė iš Kuršėnų būrelį 
streiklaužių - deklasuotų elementų, 
valkatų. Mes nesitraukėme iš darbo 
vietos, o valkatos išgaravo kaip 
kamparas, darbininkų apmėtyti 
runkeliais. Policijai ir šį kartą nepa
vyko rasti “chuliganų”. Streiką lai
mėjome.

Solidarumas, draugystė, morali
nė bei materialinė darbo žmonių pa
rama padėjo man, kaip ir daugeliui 
kovotojų, nepalūžti ir išeiti gyvam 
iš buržuazinės Lietuvos sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Ten pakliuvau pen- 
keriems metams, žvalgybai radus 
kelis nelegalius lapelius. Daug ma
no draugų buvo nuteisti dar rūs
čiau. Žmogžudį teisdavo pustrečių 
metų, o mūsų draugus - po 10-15 
metų. Ne vienas iš jų, būdami silp
nesnės sveikatos, kaip mano vien
metis draugas Bronius Grigas, Juo
zas Garelis ir daug kitų, kalėjime ir 
žuvo.

Kitiems manimi pasirūpinus, gy
vas likau ir po sunkaus sužeidimo 
Didžiajame Tėvynės kare. Atgavęs 
sąmonę, pirmiausia pamačiau ge
ras, bet labai išvargusias moters 
akis. Ji, kaip savanorė, kare visų 
saviškių netekusi.

- Perpylė kraujo - pasveiksi... - 
•tokie buvo pirmieji mano sąmonę 
pasiekę jos žodžiai.

Gera, kai kovoje ar darbe junti 
draugo petį.

Gera, kai nuolat jauti rūpestingas 
Tėvynės - Motinos rankas, kai ne
galioja kapitalizmo džiunglių įstaty
mas: žmogus žmogui - vilkas.

Ta draugystė, tas solidarumas 
palaiko mane ir dabar, senatvėje. 
Keli šimtai draugystės adresų sieja 
mane su kovų veteranais, su jauni
mu. Kaip brangenybę saugau tūks
tančius jų laiškų. Ir pats niekada 
nepamirštu jiems parašyti.

Skaisčiai plevėsuokite Gegužės 
1-osios vėliavos - darbo žmonių soli
darumo, tautų draugystės ir taikos 
vėliavos! Šiandien ir amžinai.

Julius Antanavičius



\

PENKTADIENIS, GEGUŽES [MAY] 30,1986

GERI VĖJAI PO SUVAŽIAVIMO
, Atrodo, nemaža dalis Vilniaus vi- 
s suomenės bus pradėjusi rimtą ginčą 

su miesto valdžia. Tas ginčas, gali
ma sakyti, kilo nuo vieno namo Tilto 
gatvėje, kuri siaurame tarpe tarp 
Lenino prospekto ir Neries upės tę
siasi nuo gedimino aikštės iki Ope
ros ir baleto teatro rūmų. Tai sena 
gatvelė su tokiais pat senais na
mais. Miesto centre trūksta vietos 
labai reikalingiems naujiems pasta
tams, ir todėl statybininkai pradėjo 
griauti, vieųą senųjų.

Jau sekančią dieną “Vakarinių 
naujienų” laikraštyje pasirodė 
straipsnelis, rekalaujantis griovimą 
sustabdyti, tas namas nors ir labai 
nusenęs bei sunkiai pritaikomas ko
kiam reikalui, visgi yra viso gatvės 
ansamblio dalis, įrodinėjo TSRS 
liaudies dailininkas profesorius P. 
Aleksandravičius ir Lietuvos TSR 
liaudies dailininkė profesorė S. Vei- 
verytė, todėl jo griauti nevalia. 
Juos palaikė Lietuvos TSR liaudies 
rašytojas J. Baltušis, kai kurie 
architektai, darbininkai, studentai.

Griovimą iš karto pristabdė. Pra
sidėjo diskusijos, kurios tęsiasi dau
giau kaip mėnuo. Iš esmės tai yra 
ginčas, koks turi būti Vilniaus sena
miestis.

Jis užima apie 300 hektarų. Tai 
vienas didžiausių senamiesčių Rytų 
Europoje. Užsienio specialistai, pa
buvoję Vilniuje, tvirtina, kad ir 
tvarkomas jis geriausiai. Vien per 
paskutinius dvidešimt metų šiam 
reikalui buvo išleista daugiau kaip 
200 milijonų rublių. Vyriausybės 
nutarimu įkurtas specialus institu
tas senamiesčiui restauruoti.

Vilniaus senamiestį, kaip žinia, 
griovė ir laikas, ir karai. Atstatinė- 
jamas ir tvarkomas jis tiktai Tary
bų valdžios metais. Kruopščiai res
tauruojamas ne vienas ar kitas na
mas, o ištisi kvartalai. Tikras mies
to pasididžiavimas dabar yra Uni
versiteto rūmų ansamblis, senosios 
Antokolskio, Rūdninkų, Trakų gat
vės. Iškelta nemažai dirbtuvių, 
įstaigų, o atidaryta parduotuvių, 
kavinių, parodų salonų.

Bet štai pastaruoju metu mieste 
smarkiai padidėjo automobilių skai
čius, ir senamiestis, esantis pa
čiame Vilniaus centre, pradėjo 
gerokai varžyti* jo komunikacijas. 
Atsirado projektų, kurie siūlė 
senamiestį perkirsti keliomis jud
riomis transporto arterijomis, 
menkaverčius pastatus nugriauti, 
daugiau aikštelių skirti automobi
liams.

Po vieno tokio jau minėto bandy
mo ir įsikišo visuomenė. Miesto 
vykdomasis komitetas kartu su 
architektais dabar iš naujo peržiūri 
tvarkymo planus.

Vilniečiai į senamiestį žiūri pir
miausiai kaip į architektūros ir tau
tinės kultūros paminklą, kokių kitų 
argumentų - ekonominių išskaičia
vimų, komercinių sumetimų - šiuo 
atveju jie nepripažįsta. “Gyvename 
ne vien šia diena” - sako jie. 
“Žmonės, kurie po mūsų gyvens, 
nedovanos mums skubotų sprendi- M mų .

Teatro sukaktis
mt penkeri metai 
dienos, kai Panevė- 
as dramos teatras, 
tą prie Nevėžio ne

Keturiasdeš 
prabėgo nuo tos 
žyje buvo įkurt 
išgarsinęs mies 
tik Lietuvoje, bet ir visoje šalyje. 
Per šį laikotarpį, šalia senosios kar
tos aktorių J. Miltinio, B. Babkaus- 
ko, V. Blėdžio ir kitų, išaugo gražus 
pulkelis jaunesnių scenos meistrų - 
D. Banionis, G. Karka, R. Zdanavi
čiūtė, S. Kosmauskas, A. Masiulis,

TSRS liaudies artistas J. Miltinis [dešinėje] 
meno veikėjas V. Blėdis.

Suprantama, senamiesčio niekas 
nesiruošia konservuoti. Jis ir toliau 
bus tvarkomas taip pat rūpestingai, 
kaip ir iki šiol. Bet miesto vadovams 
teks pasukti galvas.

Daug kam dabar reikia iš naujo 
pasukti galvas, ir ne tik Vilniuje, ne 
tiktai Lietuvoje. Kovo pradžioje pa
sibaigęs TSKP XXVII suvažiavi
mas smarkiai kritikavo pasenusius 
ūkininkavimo metodus, kai kurių 
valdininkų tarpe įsigalėjusį biurok
ratizmą, nesiskaitymą su visuome
nės nuomone, norą patiems viską 
spręsti ir daryti. Visoje Tarybų Są
jungoje imtasi ryžtingų pertvarky
mų.

Ir Lietuvoje, suprantama. Žemės 
ūkio reikalūs, pavyzdžiui dar nese
niai tvarkė septynios ministerijos. 
Ministrų, jų pavaduotojų, valdybų 
viršininkų teko vos ne po du kiek
vienam iš 44 respublikos rajonų. 
Vienas mokė, kaip sėti, kitas - kada 
pjauti, trečias kepė duoną, o sekan
tis darė iš jos girą. Bet užteko kai 
kurių iš jų atsisakyti, susikūrė vie
nas agropramoninis komitetas su 
gerais šeimininkais, ir reikalai ne
pablogėjo, o atvirkščiai. Tiesa, be 
pareigų liko apie 200 žmonių, bet ne 
be darbo. Visi jie sėkmingai dirba - 
kas agronomu, kas zoo-techniku ar 
inžinieriumi. Būtent dirba!

Niekad Lietuvoje nebuvo tiek li
goninių (45 tūkstančiai lovų), kiek 
dabar. Ir gydytojų ne tiek jau ma
žai, - beveik 15 tūkstančių. Bet štai 
eilės poliklinikose nemažėja. Vy
riausybė išleido potvarkį: Sveikatos 
apsaugos ministerijos vadovai, ligo- 
nininių vyriausieji specialistai pri
valo pastoviai atsiskaityti su visuo
mene. Būtent taip: akis į akį. Ir va
žiavo sveikatos apsaugos vadovai į 
kolūkius, įmones, įstaigas, klausėsi 
karčios tiesos apie savo darbą. Ir 
dar važinės.

Šiuo metu peržiūrima nemaža 
teisinių aktų, kurie yra aiškiai pase
nę ir kurie, kažkada gynę darbo 
žmogų, dabar daugiau naudingi biu
rokratui. Lietuvoje, pavyzdžiui, 
stipriai pradėti persekioti nesąži
ningi: prekybininkai, aptarnavimo 
darbuotojai, medikai.

TSKP CK Generalinis sekreto
rius M. Gorbačiovas pastaruoju me
tu ne kartą yra sakęs: daug nuvei
kėme, bet daug ko ir nepadarėme. 
Ir pripažinti šios tiesos mes nebijo
me nei pasaulio akyse, nei savo.

Gerus vėjus atnešė partijos suva
žiavimas...

B. Bučelis

Kurdamas pasakas, aš 
kovoju su blogiu — pasa
kose ir gyvenime,.. O di
džiausias blogis man — 
vergystė, pataikavimas, 
požiūris į save kaip į kaž
ką antraeilį. Dar — prisi
taikėliškumas. Pagrindiniu 
savo uždaviniu laikau ža
dinti ir ugdyti pilietį.

/ik Uspenskls

D. Melėnaitė, S. Petrdhaitis, E. 
Šulgaitė ir kiti.

Po daugelio metų TSRS liaudies 
artistas J.. Miltinis prisimfena:“Pir- 
masis naujai atidaryto teatro spek
taklis buvo N. Pagodino “Sidabrinis 
slėnis”. Pjesė pasirodė man labai 
žaisminga ir įdomi, todėl nuspren
dėme jos pastatymu atidaryti teat
rą. Visi repetavo entuziastingai, są
žiningai. Muziką spektakliui pritai- 

ir Lietuvos TSR nusipelnęs
J. Ambraškos nuotrauka

“LAISVĖ”
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J. Janonio paminklas Biržuose.
Z. Meškausko nuotrauka

JANONIS SU MUMIS

Gerbia ir brangina Juliaus Jano
nio atminimą jo kraštiečiai - Biržų 
rajono darbo žmonės. Biržuose poe
to vardu pavadinta vidurinė mo- 
kykla-internatas, gatvė ir aikštė, 
kurioje prieš dešimt metų pastaty
tas liaudies dainiui didingas pa
minklas (skulptorius Lietuvos TSR 
liaudies dailininkas K. Bogdanas ir 
architektas, Leinino premijos lau
reatas V. Brėdikis). Pastate, kur 
ankščiau buvo mokykla ir mokėsi J. 
Janonis, veikia poeto memorialinis 
kambarys. Poeto gimtinėje Berži
niuose pastatytas paminklinis ak
muo, poeto vardu pavadintas kolū
kis.

1915 metų liepos pradžioje pasku
tinį kartą Biržų gatvėmis praėjo Ju
lius Janonis. Nuo karo audros jis 
traukėsi į Rusiją, iš kur tikėjosi 
greit grįšiąs. Nenujautė poeto šir
dis, kad su tėviške atsisveikina 
amžinai - po nepilnų dvejų metų 
lemtis jam lėmė tragišką mirtį.

Tačiau dvasinė mirtis tokių žmo
nių kaip Janonis neliečia, nes 
idėjos, už kurias atidavė savo 
apgailėtinai trumpą ir pavydėtinai 
didį gyvenimą dainius, yra nema
rios.

Kiekviena epocha esmingiausiuo
se savo tautos gyvenimo lūžiuose 

kė M. Karka. Publika, miesto vi
suomenė, teatro kritikai labai šiltai 
priėmė jauno kolektyvo pirmąjį 
darbą.”

Rašytojas, literatūros kritikas J. 
Šimkus tuomet rašė: “Gražia švente 
Panevėžio ir visos Lietuvos scenos 
menui buvo ta įsimintina diena. Tą 
dieną gimė naujas teatras, tapo 
įmetrikuotas, ir savo sugebėjimais 
atkreipiąs didelį dėmesį. Tas 
nedidukas “gimnazistų” būrelis 
pirmąjį egzaminą išlaikė daugiau 
negu gerai. Ir tat nustebino ne tik 
panevėžiečius, bet ir svečius, 
atvykusius iš kitų Tarybų Lietuvos 
vietų”.

Per keturiasdešimt penkerius 
metus Panevėžio dramos teatre 
pastatyta daugiau kaip 160 spek
taklių. Didžiausio populiarumo, dė
mesio sulaukė B. Džonsono '‘Volpo- 
nė”, L. Pirandalo “Henrikas IV”, V. 
Šekspyro “Makbetas”, F. Diuren- 
mato “Frankas V”,- A. Strinbergo 
“Mirties šokis”, Sofoklio “Karalius 
Edipas”. Ir, žinoma, lietuvių dra
maturgų kūriniai - J. Grušo “Myko
las Glinskis”, V. Krėvės “Šarūnas”, 
K. Sajos “Devynbėdžiai”, A. Vie- 
nuolio-Žukausko “Paskenduolė” ir 
kiti spektakliai.

Teatro sukakties proga rampos 
šviesą Panevėžyje išvydo M. Frišo 
“Bydermanas ir padegėjai”, kurią 
pastatė jaunosios kartos režisierius 
J. Dautartas.

Vytautas Stašelis

ft

iškelia savo poetus. Petefį surado 
vengrų revoliucija, Potjė - Pary
žiaus komuna, Majakovskį - Spalio 
ugnys, o Janonį brandinio ir aukštai 
pamėtėjo kylančios Rusijos revoliu
cijos bangos, giliai širdimi įsiklau
sydamas epochos balso, poetas 
internacionalistas sugebėjo savo 
didžiulį talentą pajungti patiems 
tauriausiems žmonijos idealams. 
Todėl ir šiandien, praėjus daugiau 
kaip septyniems dešimtmečiams, jo 
kūryba užima įžymią vietą pasaulio 
proletarinės-revoliucinės poezijos 
lobyne, lieka tokia pat kovinga, 
uždeganti, tarnauja kuriančiam 
žmogui. Reta, pavydėtina ir pati 
kilniausia poeto dalia. Ji pasiekta ne 
vien ryškaus talento dėka. Tą talen
tą gaivino labai žmogiška širdis, 
nuoširdžiai mylinti žmogų, grožį, 
taurumą ir neapkenčianti smurto, 
priespaudos, niekšybės, atvira, 
suprantama visam pasauliui ir kar
tu labai lietuviška širdis.

Buržuaziniai Lietuvos vadeivos 
Janonį stengėsi ignoruoti. Net vie
nintelę visoje Lietuvoje poeto var
du pavadintą gatvę Kaune pakeitė. 
Patsai Smetona savo vardo negailė
davo gimnazijoms, alėjoms, karo 
laivams pavadinti, skatino kurti sa
vo garbei muziką, o tikrajam liau
dies dainiui tebeliko vietos net gat
vės lentelėje. Lentelę su gatvės pa
vadinimu nesunku buvo nuplėšti, 
tačiau bejėgė buvo Lietuvos bur
žuazija ištrinti liaudies širdyje re- 
voliucionizuojančią poeto posmų jė
gą. Kumetynuose, kaimų ir prie
miesčių pirkiose Janonis liko. Jis ir 
šiandien su mumis. Nedaug rasime 
pasaulyje tokio amžiaus poetų, ku
rių kūryba neblėstančiai šviestų 
kartų kartoms, kaip ir nedaug*"Tasi- 
me dvidešimt vienerių metų jau
nuolių, kuriems būtų statomi pa
minklai, apie kuriuos būtų kuriamos 
operos, pjesės, poemos, kino filmai, 
kurių vardu būtų pavadintos mo
kyklos ir fabrikai, kolūkiai ir laivai, 
gatvės ir aikštės. Julius Janonis - 
viena iš tokių retų išimčių.

Ypač brangus poeto atminimas 
mums, jo kraštiečiams. Juk nuo čia, 
nuo Beržinių kaimo lygumų, nuo 
negrįstų Biržų gatvių, prasidėjo Ja
nonio kelias į pažinimą, į literatūrą, 
į revoliuciją. Tas kelias buvo pa
ženklintas socialinės nelygybės, ku-' 
rios sunkią naštą teko pernešti kai
mo varguolių sūnui. '

Nuolatinis nepriteklius ir skurdas 
jaunąjį poetą lydėjo visus Biržuose 
pragyventus metus. Būdavo dienų, 
kada J. Janonis tiesiog badaudavo. 
Tik atkaklus, stebinantis ryžtas 
siekti mokslo ir dideli gabumai leido 
jam užbaigti keturklasę, toliau tęsti 
mokslą Šiaulių ir Voronežo gimnazi
jose.

Savo egzistencijai palaikyti J. Ja
nonis Biržuose buvo priverstas 
dirbti korepetitoriumi, mokyti tur

Kuršių nerijos kopos
Pažvelgę į Lietuvos žemėlapį, 

rasime tarsi atplyšusią respublikos 
žemės juostelę ir nusitęsusią į 
Baltijos jūrą. Tai Kuršių Nerija - 
šiandien vienas Jabaiausiai saugomų 
gamtos kampelių. Šis sausumos 
lopinėlis lituviui pirmiausiai asoci
juojasi su žaliųjų pušų kilimu, 
baltasmilčių kopų keteromis, kurių 
pačios aukščiausios viršūnės iškyla 
ties kurortiniu Nidos miesteliu. 
Būtent šia artimiausiu metu turi 
prasidėti kopų sutvirtinimo darbai.

— Šis smėlingas žemės lopinėlis 
“užgimė” prieš tūkstančius metų, - 
pasakoja Tarptautinės Baltijos 
jūros krantų tyrinėjimo komisijos 
pirmininkas, Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos geografijos skyriaus 
vadovas, Lietuvos TSR MA narys 
korespondentas Vytautas Gudelis. 
— Bangos suplovė seklumą, o vėjai 
supustė smėlio kalnus. Gražioje 
vietoje neturkus įsikūrė žvejų 
kaimai. Bet, pasikeitus geografi
nėms sąlygoms, tiek patys vėjai ir 
bangos ėmė ardyti kopas, .pamažu 
užpustydami gyvenvietes. Keliolika

J. Nekrošius

PASIŽADĖJIMAS

Šiai žemei kas metai 
Atnešim šakelę, 
Alyvos šakelę, 
Tarytum balandžiai, 
Iš savo širdies, 
Iš savo meilės, 
Iš savo lūpų.

Tegul ta šakelė
Mums pumpurą krauna,
Tegul ji byloja, 
Jog žmonės protingi.

Tegul ji byloja: 
Sukaustėme žvėrį, 
Sukaustėm kentaurą, 
Sukaustėm žiaurumą.

Šiai žemei kas metai 
Atnešim šakelę, 
Alyvos šakelę, 
Tarytum balandžiai, 
Iš savo širdies, 
Iš savo meilės, 
Iš savo lūpų.

M. Baranausko nuotraukaDidžioji kopa ties Nida.

tingųjų vaikus. Kada kiti bendra
klasiai laiką leisdavo vakaruškose 
ar šiaip pramuštgalviškų išdaigų iš
sigalvodavo, J. Janonis, spingsulei 
šviečiant, sėdėdavo išnuomotame 
kambarėlyje Vilniaus gatvėje prie 
knygų ar K. Januševičiaus knygyno 
sandėlyje, kur taip pat būdavo įsik
niaubęs į naują leidinį. Be gimtosios 
kalbos, jis mokėjo rusiškai, vokiš
kai, latviškai, truputį prancūziškai. 
Pasakojama, kad perskaitęs visas 
tuo metu Biržuose buvusias knygas.

Ne pagal metus išsilavinęs ir pro
tingas, susikaupęs, svajingas, jaut
rus - tokį Julių Janonį prisiminė jo 
bendraamžiai iš Biržų laikų. Beje, 
dar vienas būdo bruožas, lydėjęs 
poetą visą gyvenimą, - tai kuklu
mas. Kuklumas sau. Tačiau kai pra
bildavo apie darbininkų klasės prie
šus, J. Janonis iškart pasikeisdavo, 
tapdavo griežtas ir nepakantus. Jo 
prigimtyjeAryžiavosi iš tėvo - pas
laugaus, geraširdiško, darbštaus 
kaimiečio, ir iš motinos - šviesios, 
reiklios, nesitaikstančios su negero
vėmis ir niekad rankų nenuleidžian- 
čios moteriškės - paveldėti būdo 
bruožai.

Poetas nuo pat vaikystės buvo 
suaugęs su varguoliais, su išnaudo
jamųjų klase, ir jam nereikėjo išgal-
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kartų daugelio kaimų žmonės bi • > 
priversti palikti gimtąsias vietas, r 
tik praeitame šimtmetyje pavydo 
sustabdyti grėsmingąjį smėlį: n 
jūros pusės buvo supilta apsaug 
kopa, kurią dar labiau sutvirt 
pynučių tvorelės, specialūs že 
niai.

Tačiau dėl pačių didžiausių 
šiaurės Europoje kopų, kurių 
aukštis siekia iki 60 metrų, o plotis 
iki kilometro, rūpesčiai nesibaigia. 
Gamta smėlio kalnelius supylė, 
gamta juos ir lygina. Nors 
nežymiai, bet per metus gražuolės 
kopos pasislenka po kelis metrus į 
priekį, ir, kaip apsakičiavo 
mokslininkai, po kokių dviejų-trijų 
šimtų metų jų neliktų nė ženklo. 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos 
geografijos skyriaus specialistai 
sukūrė ir patikrino praktikoje jų 
sutvirtinimo projektą. Iš daugelio 
variantų buvo atrinktas šis...

...Galingi purkštuvai kopos pa
pėdėje susikaupusį smėlį ima 
pumpuoti ant kopos. Smiltys 
paskirstomos taip, kad kopa 
“paauga” kelis metrus ir praktiškai 
nepakeičia savo išvaizdos. Šį darbą 
teks atlikti kartą per ketverius 
metus.

Lietuvos geografams paruošti šį 
iš pirmo žvilgsnio nesudėtingą bei 
daugelį kitų Kuršių Nerijos 
apsaugos, jos panaudojimo poilsiui, 
turizmui projektų padėjo ilgamečiai 
tyrimai. Kuršių Nerijoje įsteigta 
viena seniausių Baltijos pakrantėje 
stebėjimo stotis, kuri fiksuoja visą 
pakrantės gyvenimą^ bangų veiklą, 
sroves, vėjo kryptis. Moksliniai 
duomenys labai praverčia ūkinei 
veiklai, nes krantas pati jautriausia 
jūros vieta, kuri po gero štormo gali 
pakeisti savo kontūrus. O juk čia 
statomi tiltai, tiesiami kanalai. Į tai 
reikia atsižvelgti plečiant Klaipėdos > 
uosto akvatoriją, statant prieplau
kas, ir pagaliau tvirtinant pačius 
krantus.

Lietuvos mokslininkų pakrantės 
tyrinėjimo darbai susilaukė plataus 
ne tik Baltijos jūros baseino šalių, 
bet ir Japonijos, Australijos, 
Argentinos, kitų jūrinių kraštų 
specialistų susidomėjimo. Juk 
nepaisant didelių atstumų tarp 
planetos kontinentų, galingosios 
gamtos jėgos - vanduo ir vėjas 
sukuria panašias kranto linijas, 
pridaro daug rūpesčių žmogui.

Rita Grumadaitė

voti nei tragedijos Darbininko, ra- 
dusio iš bado mirusius vaikus, nei 
dvaro Kumečio, elegiškai besiguod
žiančio savo nedalia bėručiui, nei 
pagaliau stipraus, galingo Kalvio su 
jo rūsčiu, grėsmingu, atgyvenusį 
pasaulį sukrečiančiu juoku. Visa tai 
buvo paties poeto širdies balsas, jo 
regėjimo laukas ir jo poezijos 
išeities taškas.

Poetas - ne žynys, 
smilkylus rūkinąs.

Kurs moka tik tyloj 
maldas kartoti.

Poetas - tai Šauklys, 
šaukiąs į kovą stoti.

Ir pirm visų į mūšį pats einąs.

Tai ne poza, ne gražūs žodžiai, ne 
duoklė madai ar akimirkos nuotai
ka, o vidinė poeto reikmė, jo be- 
kompromisinis kredo, kuriam liko 
ištikimas iki paskutinio ao. Julius 
Janonis kaip tik ir buvo tasai kovos 
šauklys, ėjęs į mūšį pirmas, savo 
jauną gyvenimą ir didžiulį poetinį 
talentą paaukojęs taems aukštiems 
idealams, kuriais šiandien gyvena
me, išaušus tėviškėje poeto išpra
našautam Naujam Rytui.

Petras Skodžius
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sietuvos kultūrinė kronika PLATŪS MOKSLO HORIZONTAI
V. MICKEVlClAUS-KAPSUKO 

PREMIJŲ LAUREATAI

Paskirtos kasmetinės V. Mickevi- 
iaus-Kapsuko premijos žurnalis- 
ims.
Už politinių feljetonų, pamfletų ir 

v,sė knygą “Dailogai” šių metų 
žurnalistinė premija paskirta 
“Komunisto” žurnalo vyresniajam 
moksliniam redaktoriui Kaziui Bag
donavičiui. Dirbdamas spaudoje 
drti 20 metų, jis sukūrė daug ir 
įdomios publicistikos. Pastaraisiais 
metais parašė per šimtą pamfletų, 
feljetonų, komentarų bei pastabų 
tarptautinėmis temomis, demas
kuojančių reakcinės lietuviškosios 
emigracijos tikrąjį veidą. Ne vieną 
šių kūrinių tulžingai puolė mūsų 
ideologiniai priešininkai, tuo pačiu 
patvirtindami, kad autoriaus sa
tyros strėlės veiksmingai pateko į 
taikinį.

Arnoldas Čaikovskis, “Tiesos” 
redakcijos karinio-patriotinio auklė
jimo ir reporterių skyriaus vedėjas, 
rašo kovų už Tarybų valdžią, 
Ginkluotųjų Pajėgų, jaunimo pa
triotinio auklėjimo temomis. Jis yra 
knygų “Mokomės ginti gyvenimą”, 
“Žygdarbis” autorius. Premiją pel
nė knyga “Kareiviško pašto balan
džiai”, skirta tarybinės liaudies 
Pergalės Didžiajame Tėvynės kare 
40-mečiui. Skaitytojai susidomėję 
skaito šio autoriaus ciklus straips
nių, apybraižų ir reportažų antimili- 
taristine tema.

Valerijus Koreškovas dirba foto
žurnalistu. Jis respublikinių, są
junginių ir tarptautinių fotoparodų 
dalyvis, prizininkas ir laureatas. 
Pastaraisiais metais sukūrė įdomias 
serijas “Darbas ir žmogus”, “Auk
sinis BAM-o ruduo”, “Publicistika. 
Muzika. Žmogus”, kurios ir įver
tintos V. Mickevičiaus-Kapsuko 
premija.

NAMAI, KUR SUSITINKA 
MŪZOS

Beveik kiekvieną vakarą gražiai 
restauruotuose Vilniaus meno dar
buotojų rūmuose vyksta įdomūs 
kultūriniai renginiai. Turiningai 
praleisti savo laisvalaikį čia renkasi 
ne tik kūrybinių sąjungų nariai, bet 
ir plačiosios visuomenės atstovai, 
gamybininkai, akademinis jauni
mas, atvyksta žemdirbiai.

Per dešimt savo gyvavimo metų 
Vilniaus meno darbuotojų rūmai 
surengė šimtus kūrybinių vakarų, 
literatūros ir muzikos švenčių, 
koncertų, kino filmų peržiūrų, 
susitikimų su žymiais Tarybų 
Lietuvos ir broliškų respublikų, 
taip pat užsienio šalių meno 
meistrais. Sistemingai meno dar
buotojų rūmuose rengiamos įvairios 
parodos - paveikslų, fotografijų, 
architektų kūrybinių darbų ir kitos. 
Baltoji rūmų $alė tarnauja repre
zentaciniams kultūriniams rengi- 4 
niams: čia vyksta kūrybinių są
jungų suvažiavimai, žymių sukakčių 
minėjimai.

Įdomiai veikia meno darbuotojų 
rūmų kūrybinio jaunimo klubas, 
novelės teatras. Sudaryta šefavimo 
sutartis su Molėtų rajono Balninkų 
kolūkiu.

MONUMENTALUS GROŽIS
y

Vilniuje, Dailės parodų rūmuose, 
atidaryta Tarybų Lietuvos liaudies 
dailininkės, TSRS ir LTSR valsty
binių premijų laureatės, Lietuvos 
TSR valstybinio dailės instituto 

Ilgai vakarais negęsta šviesos Ignalinos rajono Vidiškių kultūros namuo
se. Čia kelis kartus per savaitę repetioti renkasi melioracijos statybos man- 
tavimo valdybos saviveiklininkai - moterų ansamblis, kaimo kapela, jauni
mo šokių kolektyvas.

G. Svitojaus nuotraukoje: Repetuoja moterų ansamblis.

profesorės Sofijos Veiverytės tapy
bos paroda.

Daug S. Veiverytės darbų yra 
įsigiję didieji šalies muziejai, 
galerijos. Nėra ekspozicijoje garsių
jų “Chirurgų”, nėra smuikininko 
R. Katiliaus puikaus portreto. 
Tačiau plačiai ir gražiai išdėstyta 
beveik šimto portretų, figūrinių 
kompozicijų ir piešinių ekspozicija 
leidžia susidaryti vaizdą apie ryškią 
ir emocionalią dailininkės k.ūrybos 
visumą, meninį kelią, prasidėjusį 
daugiau kaip prieš 30 metų, kai 
baigė Kauno taikomosios dailės 
institutą, kur monumentaliosios 
dailės pagrindų mokėsi iš pro
fesoriaus S. Ušinsko. Sofijos 
Veiverytės darbuose ryškus jai 
artimo monumentalumo pradas. 
Didžiausias galimybes jam su
klestėti atskleidė sieninė tapyba, 
kurią pamėgo pati ir kurios mokė 
jaunąją kartą Dailės institute. 1981 
m. S. Veiverytė ir jos mokinės A. 
Banytė ir T. Daškova už freską 
“Mūsų kraštas” LTSR žemės ūkio 
ekonomikos institute Vilniuje ap
dovanotos TSRS valstybine premi
ja. Dabar dailininkė brandina kitus 
sumanymus, galvoja apie freskas 
naujam Konservatorijos pastatui.

PAVEIKSLAI - I KAIMĄ

Lietuvos TSR Dailininkų są
jungos kaimo šefavimo komisijos 
rūpesčiu Švenčionių rajono “Svir- 
kų” tarybiniame ūkyje surengta 
grupės respublikos tapytojų darbų 
paroda. Prie parodos stendų įvyko 
žemdirbių ir dailininkų pokalbis 
tema “Tarybinė dailė ir darbo 
žmogus”. Lietuvos TSR liaudies 
dailininkas S. Jusionis papasakojo 
susirinkusiems apie respublikos 
dailininkų darbus ir ateities planus.

Su naujais tapytojų A. Petrulio, 
J. Čeponio, Br. Uoginto, R. 
Bičiūno, taip pat grafikų P. 
Rauduvės ir E. Jurėno kūriniais 
savame miestelyje gali susipažinti 
Joniškėlio gyventojai. V. Dilkos 
drobė “Kolūkiečio portretas”, I. 
Piekurio “Pavasaris” ir kitų autorių 
drobės iškeliavo į dailininkų 
sąjungos šefuojamą Biržų rajono 
“Laisvosios žemės” kolūkį. Čia 
įrengta paveikslų galerija, kurios 
ekspozicija sistemingai atnaujina
nti. Šios parodos išsiųstos į kaimą 
pagal tradicinių Dailės dienų, 
rengiamų kasmet Lietuvoje, pro
gramą.

Šį pavasarį grupės Vilniaus 
dailininkų lankėsi Utenos, Varėnos 
rajonuose, Druskininkų mieste, 
susitiko su Panevėžio rajono 
Raguvos vidurinės mokyklos 
moksleiviais ir pedagogais. Su 
darbininkais, žemdirbiais, jaunimu 
susitiko taip pat Kauno, Klaipėdos, 
Šiaulių, Panevėžio dailininkai.

MUZIKOS PAVASARIS 
y KLAIPĖDOJE

Dešimt dienų jūreivių ir žvejų 
mięste skambėjo muzika. Klai
pėdiečius į koncertus kvietė 
respublikos nusipelnęs kolektyvas 
Kauno valstybinis choras ir Klaipė
dos liaudies operos teatras, respub
likos nusipelnęs kolektyvąsvilniaus 
M. K. Čiurlionio vidurinėspmeno 
mokyklos styginių orkestras, LTSR 
valstybinės filharmonijos pučia
mųjų kvintetas, svečiai iš Maskvos, 
kitų sąjunginių respublikų.

Muzikos pavasario renginiuose 
dalyvavo respublikos liaudies ar
tistai dainininkai G. Apanavičiūtė, 
V. Daunoras, smuikininkas R.

Katilius. Naujas programas pa
vasario šventei parengė LTSR 
valstybinės konservatorijos Klai
pėdos fakultetų kolektyvai: džiazo 
ansamblis “Dikselendas”, liaudies 
muzikos katedros orkestras ir 
folklorinis ansamblis.

LIAUDIES TEATRO SUKAKTIS

Reikšmingu Kauno kultūrinio 
gyvenimo įvykiu tapo Profsąjungų 
kultūros rūmų liaudies teatro 
dienos. Vienas seniausių Tarybų 
Lietuvos saviveiklos kolektyvų 
supažindino visuomenę su savo 
kūrybine veikla, parodė naujausius 
pastatymus.

Susikūręs pirmaisiais pokario 
metais, teatras savo gretose jungia 
įvairaus amžiaus ir profesijų 
žmones. Saviveiklininkai yra pasta
tę beveik pusę šimto scenos 
veikalų, Lietuvos miestuose ir 
kaimuose parodę apie tūkstantį 
spektaklių. Populiariomis tapo kas 
metai šio kolektyvo iniciatyva 
Kauno profsąjungų kultūros rū
muose rengiamos geriausių respub
likos liaudies teatrų šventės “Kauno 
rampa”. Teatras dalyvavo ne 
Viename saviveiklininkų festivaly
je. Pernai jis atstovavo Tarybų 
Sąjungai tarptautiniame mėgėjiškų 
teatrų festivalyje Čekoslovakijoje.

Rinkinį sudarė
V. Petkevičienė

Ypatingą vietą vaizduojamoje dailėje užima portretas. Kurdami žymių 
savo amžininkų atvaizdus, tapybos drobėse, grafikos lakštuose, skulptūros
darbuose, dailininkai tarsi tiesia tiltus tarp epochų, suartina žmones. Tiek 
mūsų, tiek ir ateities kartoms visada bus brangus L. Paškauskaitės raižinių 
ciklas “Tarybų Lietuvos mokslininkai”, S. Veiverytės daugiafigūrinės mo
numentalios drobės, įamžinuosios mūsų žymiuosius chirurgus, architektus, 
kino operatorius, scenos meistrus, V. Ciplijausko, V. Karatajaus nutapyti 
amžininkų portretai.
V. Gule vidaus nuotraukoje: Lietuvos TSR valstybinės premijos laureatas 
V. Ciplijauskas savo dirbtuvėje.

Tulpėms skirti gyvenimai
Tulpė... Jos pavadinimas kilo iš 

persų kalbos žodžio tiurban. Mat 
rytiečių galvos apdangalas tiurba- 
nas labai panašus savo forma į tul
pės žiedą... Čia, rytų tautose, tul
pės iš seno buvo labai vertinamos. 
Iš čia jos XVI amžiuje atkeliavo į 
Europą: pirmiau į Austriją, vėliau 
Vokietiją, Olandiją, Angliją. Ypač 
išpopuliarėjo Olandijoje XVII 
amžiaus pradžioje. Pasakojama, 
kad ten už naujai išvestos veislės 

> svogūną buvo plėšiamos pasakiškos 
kainos — iki 4 tūkstančių guldenų. 
Aišku, vėliau didysis tulpių “bu
mas” aprimo, palikęs tik daug naujų 
tulpių veislių. Dabar tulpių klasifi
kacijos ir veislių registruose įrašyta 
daugiau kaip 3000 veislių, iš jų per 
700 premijuotų.

Tulpės populiarėja ir Lietuvoje. 
Nuo 1965 metų iš Olandijos į mūsų 
respubliką nuolat įvežami labiausiai 
paplitusių tulpių svogūnėliai.

Pirmiausia jie atsiduria Kaišiado
rių introdukciniame kontroliniame 
karantininiame punkte. Tai savotiš
ki vartai, kuriuos turi pereiti tul
pės, prieš paplisdamos po respubli
ką. Jos čia specialistų prižiūrimos ir 
tikrinamos auga vienerius metus.

Dabar kasmet Lietuvoje išaugi
nama apie 10 mln svogūnėlių. Plo
tai, skirti tulpių auginimui jau pa
siekė 50 ha. Bene daugiausia jų au
gina Radviliškio rajono Beinoravos 
tarybinis ūkis, turintis kaip reta 
tinkamą žemę tulpių auginimui. Be 
to, čia dirba entuziastas agronomas 
Feliksas Malčiauskas. Buvo metai, 
kai tulpės žydėjo dešimtyje hekta
rų, vėliau jų plotai išaugo iki pen
kiolikos, o dabar jau viršija dvide
šimt penkis, t.y. sudaro pusę res
publikos tulpynų!

Tulpėms savo gyvenimą paskyrė

Tarybų Lietuvos mokslas užima 
vis tvirtesnes pozicijas, jis tampa 
vis reikšmingesne gamybos jėga. 
Tai patvirtino Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos visuotino susirin- 
mo sesija, kuri apsvarstė praėjusio 
penkmečio darbus ir numatė planus 
artimiausiems penkeriems metams.

Beveik septyni šimtai Mokslų 
Akademijos institutų darbų praėju
sį penkmetį buvo pritaikyti pramo
nėje ir žemės ūkyje, jie jau davė 
šimto milijonų rublių ekonomiją - 
triskart didesnę, negu per anksty
vesnįjį penkmetį. Štai tik keletas 
pavyzdžių, ryškiai rodančių didė
jančią mokslo įtaką gamybai. Dau
giau kaip 800 šalies gamyklų panau
dojo Chemijos ir cheminės technolo
gijos instituto sukurtus nikeliavimo 
ir chromavimo procesus. Kasmet 
gaunamas 15 milijonų rublių ekono
minis efektas, o išlaidos naujovėms 
sukurti tesiekia pusantro milijono 
rublių. Praktiškai beveik visi Tary
bų Sąjungoje gaminami automobi
liai nuo rūdijimo dabar padengiami 
šio instituto dangomis. Ne tik ša; 
lies, bet ir kitų socialistinių valsty
bių ekonomikai pasitarnaus darbai, 
atliekami Fizikinių-techninių ener- 
getikos'problemų institute. Čia 
sprendžiama labai svarbi problema, 
kaip iš vandens gaminti ateities ku
rą - vandenilį. Jau turime ir savus, 
lietuviškus lazerius. Juos kuriantys 
Fizikos instituto mokslininkai išmo
kė “stebuklingąjį spindulį” atlikti 
sudėtingiausius mikropasaulio tyri

Angelė Baliūnienė, Každada, dar 
Vilniaus S. Nėries vidurinėje mo
kykloje, pirmosios gamtos mokyto
jos Marcelės Bieliauskienės pastū
mėta į nuostabų augalų pasaulį, ji 
su juo jau nebesiskiria trečią de
šimtmetį. Dirbo sostinės Apželdini
mo treste, šiuo metu Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Botanikos 
instituto Kauno botanikos sodo la
boratorijoje. Ne taip jau paprasta 
atskleisti veiksnius, kurie reguliuo
ja tulpių augimą, vystymąsi ir prik
lausomai nuo jų atrinkti produkty
viausias, perspektyviausas veisles, 
labiausiai tinkančias respublikos są
lygoms. Vadovaujama M. Lomono
sovo universiteto botanikos sodo di
rektorės biologijos mokslų daktarės 
Ninos Bazilevskajos, apgynė kandi
datinę disertaciją. Po to dar ištisą 
dešimtmetį eksperimentavo, teik
dama tulpių augintojams vis naujas 
rekomendacijas. Ruošia daktarinę 
disertaciją. Ir daug keliauja rinkda
ma medžiagą, dalindamas! patirti
mi.

— Gėlininko darbas, — sako 
Angelė Baliūnienė, — reikalauja 
ištvermės, užsispyrimo. Juk tenka 
milijonus svogūnėlių rankomis pa
lytėti, pro mikroskopą ištyrinėti.

Ir viskas tam, kad nuostabi gėlė 
— tulpė — sužydėtų pačiais gra
žiausiais žiedais, prasiskleistų tuo-, 
met, kai gamta mums vien pilką 
monotoniją teikia. Ir kad tų gėlių 
būtų pakankamai.

Dar kartą pažvelkime į tulpių lau
ką, nusidriekiantį iki horizonto. Ir 
prisiminkime senovės romėnų posa
kį: “Jeigu tu turi dvi monetas, už 
vieną nusipirk duonos, o už kitą — 
gėlę”. Tegu tai būna tulpė...

Eimutis Balaišis 

mus. Bet lazeris tarnauja ne tik 
mokslui, jis tarnauja ir praktikai. 
Lazerinė technologija, “užgrūdi
nanti” metalo paviršių, tris-keturis 
kartui prailgi n ant i įrankių, įvairių 
mazgų tarnavimo laiką, jau naudo
jama Vilniaus “Komunaro” staklių 
gamykloje, “Sigmos” skaičiavimo ir 
organizacinės technikos įmonių ga
mybiniame susivienijime, Šiaulių 
televizorių gamykloje ir daugelyje 
kitų įmonių.

Mokslo ir gamybos ryšiams stip
rinti prie akademinių institutų stei
giamos eksperimentinės gamyklos. 
Štai tokia įmonė, veikianti prieFizi-/ 
kos instituto, pagal pramonės užsa
kymus ėmėsi gaminti lazerinę tech
niką, gamykla, įkurta prie Puslaidi
ninkių fizikos instituto, - mažąsias 
elektronines skaičiavimo mašinas. 
Neseniai pradėjo veikti ir Matema
tinės įrangos gamykla prie Mate
matikos ir kibernetikos instituto. 
Jos uždavinys - aprūpinti įmonių ir 
organizacijų skaičiavimo techniką 
matematinėmis programomis, kad 
jos galėtų spręsti daugiau uždavi
nių.

Eabai dideli darbai Lietuvos 
mokslininkų laukia dvyliktajame 
penkmetyje, kuris šaliai turi tapti 
ypač didelių permainų ekonomikoje 
penkmečiu. Jau artimiausiu laiku 
planuojama įkurti Mokslų Akade
mijos Mašinų gamyklos problemų 
institutą, kuris kartu šu tiksliųjų 
mokslų institutais, Vilniaus univer
sitetu, Kauno Antano Sniečkaus po
litechnikos institutu ir respublikos 
gamybinėmis Organizacijomis suda
rytų stambų tarpžinybinį moksli
nį-techninį kompleksą. Ši mokslo 
įstaiga padės kurti Lietuvoje auto
matizuotas gamyklas, išleidžiančias 
tarptautinio lygio mašinas ir įrengi
mus. Pertvarkant žemės ūkį, dide
lis vaidmuo teks biologams, botani
kams. Jų nuomone, 40-50 centnerių 
grūdų ar 300 centnerių bulvių iš 
hektaro riba yra peržengiama, juo 
labiau, kad mokslo jau pasiūlyta, 
kaip galima išauginti ne visą augalą, 
o tik žmogui reikalingus lapus, grū
dus, šakniavaisius. Nemaža der-

Istorijos tyrinėtojų darbai

“Mokslo” leidykla Vilniuje išleido 
dvitomės “Lietuvos TSR istorijos” 

‘ pirmąją knygą. Joje apžvelgiami 
svarbiausieji lietuvių tautos istori
jos faktai nuo seniausių laikų iki 
1917 metų.

Ši plačiajai visuomenei skirta 400 
puslapių didelio formato knyga pra
bangiai išleista, gausiai iliustruota. 
Tiražas - 30 tūkstančių egzemplio
rių.

Dvitomį veikalą parengė Lietu
vos TSR Mokslų Akademijos Istori
jos institutas. Autorių kolektyvo 
vadovas - instituto direktorius, 
Akademijos narys-korespondentas 
Bronius Vaitkevičius.

- Ne pirmą kartą išleidžiame 
“Lietuvos TSR istoriją”, - pasakė 
jis. Dabar išėjusiam veikalui pasi
telkėme naujos literatūros ir šalti
nių, patikslinome kai kurių proble
mų mokslinį sprendimą.

Lietuvos istoriografijoje niekad 
anksčiau nebuvo tokios turtingos 
krašto praeitį atskleidžiančios ir 
analizuojančios literatūros, kaip kad 
dabar. Tarybų Lietuvoje išėjo keli 
šimtai knygų istorijos klausimais, 
tarp jų - akademinė keturių tomų 
“Lietuvos TSR istorija”, keturios 
“Lietuvos TSR istorijos šaltinių” 
knygos. Lentynoje rikiuojasi dvito
mė “Vilniaus miesto istorija”, trito
mė “Vilniaus universiteto istorija”.

Daugelis monografijų, straipsnių 
bei dokumentų rinkinių skirta įvai
riems istorijos laikotarpiams. Pami
nėtini mokslininkų parengti leidi
niai - “Gedimino laiškai”, “Lietuvos 
pilys”, veikalai apie valstiečių suki
limus, Lietuvos Tarybų respublikos 
susikūrimą 1918 bei Tarybų vald
žios atkūrimą 1940 metais, apie mū
sų krašto valstietiją ir darbininkiją, 
dešimtys monografijų, pasakojan
čių apie Didįjį Tėvynės karą, hitle
rinę okupaciją, lietuvių tautos kovą 
su fašistiniais grobikais.

Veikalu apie Vilnių atverstas 
naujas Tarybų Lietuvos miestų 
praeities tyrinėjimų puslapis. Insti
tuto planuose - serija darbų apie 
mūsų miestų istoriją. Šiemet mini
mos 750-osios Šiaulių metinės. Ta 
proga pasirodys knyga ‘‘Šiaulių 
praeitis ir dabartis“.

Prieš keletą metų iš spaudos išėjo

J. SUBAČIUS

Baublys

Baublio muziejų, medžio muziejų 
Kaip eksponatą mokykla saugo;

Čia atsispindi amžiai senieji — 
Tūkstantis metų, kol medis augo.

Ąžuolas augo tūkstantį metų, 
Plėtė ir plėtė storą kamieną;

Ašarų, vargo marias jis matė, 
Regėjo klaikų karą ne vieną.

Apie ne vieną karą byloja 
Čia sukabinti šarvai ir ginklai, 
Monetos, knygos, žagrė artojo — 

Tūkstančio metų gyvi paminklai.

Daugel paminklų baublys šis globia, 
Baltai mokyklai šiandien jie brangūs, 

Turistą kviečia regėt šį lobį 
Praviros durys, atdaras langas.

Durys ir langas praeitį gražią 
Ąžuolo didžio vaizdingai mena; 
Jisai pavirtęs muziejum medžio 
Amžių dar vieną naujai gyvena.

liaus dalis dabar prarandama dėl ja
vų išgulimo. Mokslininkai kuria re- 
terdantus - chemines priemones, 
reguliuojančias augalų stiebo augi
mą. Tokiems javams nebaisios nei 
liūtys, nei vėtros... O kovai prieš 
augalų kenkėjus bus sukurtos prie
monės, kurios nekenks nei žmogui, 
nei įvairiems naudingiesiems 
vabzdžiams, gyvūnams.

Plėsdami perspektyvias tyrimų 
kryptis, Tarybų Lietuvos moksli
ninkai gilina bendradarbiavimą su 
užsienio šalių - Švedijos, Anglijos, 
Prancūzijos mokslo centrais. Ypač 
glaudūs ryšiai palaikomi su Čekos
lovakijos, Vengrijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Vokietijos Demokrati
nės Respublikos mokslininkais. 
Tarp svarbiausiųjų problemų, 
sprendžiamų drauge, - matematinė 

.statistika ir tikimybių teorija, me
talų apsauga nuo korozijos ir bran
duolinė fizika. Sritys, labai svarbios 
ne tik Tarybų Sąjungai, bet ir dau
gelio pasaulio šalių ekonomikai.

Romualdas Cėsna

įžymaus teisės paminklo - "Lietuvos 
statuto” pirmoji knyga. Tai - didžiu
lis, daug pastangų pareikalavęs lei
dinys. Įkandin jo seks kitos Statuto 
knygos. Drauge su kitų tarybinių 
respublikų ir Lenkijos mokslinin
kais spaudai ruošiama daugiatomė 
“Lietuvos metrika” - didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių kanceliarijos 
XIV-XVII amžių dokumentų rinki
niai. Leižiamos senosios kronikos, 
įvairių laikų ir tautų autorių litera
tūriniai-istoriniai kūriniai apie mū
sų kraštą.

Svarų žodį yra tarę archeologai, 
etnografai. Visuomenė gavo jų 
apžvalginio pobūdžio veikalus^- 
“Lietuvos archeologijos bruožai”, 
“Lietuvos etnografijos bruožai”. 
Išėjo knygos apie Nemuno krašto 
piliakalnius, archeologijos pamink
lus. Pasirodė keturifr tomų archeo
logijos atlasas. Pradėtas leisti dau
giatomis “Pabaltijo etnografijos” 
atlasas, neseniai išėjo jo pirmoji 
knyga - “Žemdirbystė”.

Istoriniams darbams skelbti turi
me kelis tęstinius mokslinių žurnalų 
tipo leidinius - “Iš lietuvių kultūros 
istorijos” (eina nuo 1958 metų), “Iš 
mokslų istorijos Lietuvoje” (1960), 
“Kraštotyra” (1963), “Lietuvos isto
rijos metraštis” (1971).

Istorijos žinių lobyną kaupia gau
sus mokslininkų būrys, susitelkęs 
mūsų institute, taip pat Vilniaus V. 
Kapsuko universitete, kitose aukš
tosiose mokyklose, - pasakė B. 
Vaitkevičius.

Plačią vagą verčia Partijos istori
jos institutas prie Lietuvos Komu
nistų partijos Centro Komiteto, pa
ruošęs kapitalinius veikalus apie re
voliucinį judėjimą, kovą už Tarybų 
valdžią Lietuvoje, tarp jų - “Lietu
vos Komunistų partijos istorijos 
apybraižą”. Neseniai išėjo šio parti
jos kovų ir darbų metraščio trečia
sis tomas.

Tarybų Lietuvos istorikai tyrinė
jimus, paieškas atlieka ne tik savo 
krašte, bet ir kitose sąjunginėse 
respublikose, užsienyje - Lenkijoje, 
Vokietijos Demokratinėje Respub
likoje, Švedijoje ir kitur. Dėdami 
grūdą prie grūdo, jie nuolat papildo 
žinių apie Lietuvą aruodą.

Saliamonas Vaintraubas
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JUBILIEJUS
Musų “Laisvė” - seniausias lietu

vių pažangus laikraštis pasaulyje. 
Šiais metais švenčia istorini jubilie
jų. Prieš 75 metus Bostone, Mass, 
išėjo pirmas numeris. Sis laikraštis 
gimė audringoj epochoj, kuri prasi
dėjo šio šimtmečio pradžioj.

Nevykusi 1905 metų Rusijos re
voliucija išbaškė daug Lietuvos re
voliucionierių, kurie bėgo nuo caro- 
bausmės. Jauni Lietuvos revoliu
cionieriai pasipylė po Škotiją, Pietų 
Ameriką, Kanadą ir Jungtines 
Valstijas. Neužilgo kiti jaunuoliai, 
vyrai ir merginos, pasekė jų 
pėdomis, vyko pas savuosius. 
Šiandien mūsų pasididžiavimui kyla 
mintis, kad per ši 75 metų 
laikotarpi, sunkiose gyvenimo 
grumtynėse, plačioms lietuvių 
išeivijos masėmis mūsų pažangi 
spauda visuomet teikė tiesos 
žodi. Visa, kas svarbiausia vyko 
šioje epochoj, atsispindėjo mūsų 
“Laisvėje”.

Didžiuma tos išeivijos tuo metu 
buvo mažai apsiskaitę ir beveik be
raščiai. Tad šios mūsų spaudos po
žymis buvo raginimas siekti apšvie- 
tos. Tas pagelbėjo išvystyti darbi
ninkų klasės veiklumą, galimybę 
susipažinti su ekonominiais mūsų 
klasės reikalais, Įkvėpti jiems soli
darumo, įrodant teisingą klasių ko
vos kelią. Ši mūsų spauda lošė svar
bią rolę ne tik lietuvių tarpe, bet ir 
visos šalies gyvenime, kaip tai ir 
tarpe darbininkų angliakasių, lieji
kų, tekstilininkų, kitose tuo metu 
augančiose pramonės srityse. Ame
rikos lietuvis darbininkas visų 
kitų darbininkų akyse užsirekomen
davo kaipo ištvermingas drąsus ko
votojas. Tai šviesus šios lietuvių 
spaudos vaidmuo, kuris šiandien 
įrašytas Amerikos klasių kovos 
istorijoje. Mūsų spauda buvusi 
“Kova”, “Laisvė” ir “Vilnis” buvo 
vadas tose kovose, pagelbėdama 
organizuoti profsąjungas, savo raš
tais ragindami kovoti prieš ateivių 
diskriminavimą, už juodveidžių ly
gias teises.

Žinoma neapsiėjo be to, kad įvai
rūs reakcionieriai nebūtų puolę 
mūsų spaudos ir redaktorių. Ne vie
nas redaktorius, kaip Leonas Pru- 
seika, Vincas Andrulis, A. Bimba 
buvo užpulti, apstumdyti ir apmuš
ti.

Mūsų spaudos buvo išvystytas 
platus kultūros ir apšvietos judėji
mas. Šiandien daug mūsų sūnų ir 
dukrų įsitraukę į šalies kovotojų ei
les už pasaulinę taiką ir t.p.

1916 m., ištrūkęs iš Rusijos kalė
jimo, į JAV atvyko Lietuvos'žino
mas revoliucionierius V. Kapsukas 
(Mickevičius). Jis ėmė redaguoti 
LSS organą “Kova” ir vėliau “Nau
jąją Gadynę”. Tuomet ir “Laisvė” 
paėmė daug kairesnę poziciją ir 
griežtai stovėjo su Spalio revoliuci
ja Rusijoje, kuomet ten įvyko per
versmas.

1917 m. pergyvenom karą, kuris 
nuvertė carą ir jo režimą Rusijoje, 
ir ten įsisteigė Tarybų valdžia, kuri 
teigė viltį, kad su tuo pagerės sąly
gos ir Lietuvoje. Bet deja tai neįvy
ko. Tuomet V. Kapsukas nerimavo 
ir grįžo į Rusiją pagelbėti revoliuci
jai.

1917 m. valdžia uždarė “Kovą” ir 
“Naująją Gadynę”. Jų vietoje tūlą 
laiką LSS leido periodinius praneši
mus ir laikiną laikraštuką. Tuomet 
“Laisvė” liko pagalbiniu žinių orga
nu.

1918 m. sužinojome ir “Laisvė” 
gausiai su džiaugsmu rašė, kad įsi
kūrė Tarybų valdžia Lietuvoje su 
V. Kapsuku, kaipo šalies preziden
tu. Bet deja ir čia teko vėl apsivilti, 
kuomet fašistai nuslopino Lietuvos 
revoliuciją ir įkūrė fašistinį režimą. 
Daug Lietuvos revoliucionierių įka

lino, kiti kaip V. Kapsukas spėjo pa
bėgti į Rusiją.

1936-39 metais mūsų pažangi 
Amerikos spauda, kaip ir “Laisvė” 
ir “Vilnis” bendrai su Kom. Partija 
rėmė Ispanijos žmonių didvyrišką 
kovą prieš kylantį fašizmą. Daug 
apie tai rašė. Tas įkvėpė ryžtą jau
niem vykti savonoriais į Ispaniją ir 
stoti į pagalbines kariaunas, kovo
jančias prieš pakilusį fašizmą. Įsi
steigė pagalbos komitetai JAV, Ka
nadoj, Pietų Amerikoj ir kitose ša
lyse. Mums buvo žinoma, kad 
lietuviai į Ispaniją atvyko iš 
daugelio pasaulio šalių ir įstojo į 
skirtingas Internacionalines briga
das. Amerikiečiai ir Kanadiečiai 
daugiausiai įstojo į Linkolno briga
dą. Iš “Laisvės” į tą brigadą bene 
pirmas atvyko Vytautas Zablackas, 
kuris buvo angliško skyriaus 
redaktorius. Jis ten gaudavo 
“Laisvę”, tad mūsų spauda patek
davo į Ispanijos lietuvių karių 
rankas. Ten mūsų spauda teikė 
jiems raminantį jausmą.

Reikia prisiminti tuos mums žino
mus “Laisvės” ir “Vilnies” rėmėjus. 
Juozas Sakalas, P. Kisielis, Povilas 
Venta (vėliau dirbęs “Laisvės” 
bendrovės direktorium), Juozas 
Nedvaras, Antanas Litvinas, A. 
Pažanskas, A. Mazurka, J. Baub
lys, E. Mičiulis, R. Volkas, B. Alks
nis, B. Butrimas, J. Malickas, J.] 
Grigaravičius. Jų buvo daug dau
giau ir eilė jų paguldė Ispanijoj savo 
galvas, kovodami prieš fašizmą.

“Laisvės1 pastangomis buvo su
rinkta nemaža lėšų, kovojantiems 
Ispanijoje patriotams. ,

1939-40 metais Amerikoje siautė 
MacArtizmo gadynė. Pažangiųjų 
persekiojimas. Mūsų laikraščius 
“Laisvę” ir “Vilnį” visokie lietuviški 
kvizlingai traukė į teismus, arešta
vo ir persekiojo redaktorius ir kitus 
veikėjus. Buvo materialiai sunkūs 
laikai, bet mūsų spauda atlaikė tuos 
antpuolius.

1939-40 metais su giliu jausmu 
džiaugėmės, kad mūsų tėvynės kru
vinasis Smetona ir jo diktatūra Lie
tuvoj buvo nušluota. Ten įsikūrė 
Tarybinė Respublika, kuri greitu 
laiku įstojo į Tarybinių tautų šeimą. 
“Laisvė” ir “Vilnis” sveikino tą žy
gį. Mūsų spauda sveikino Lietuvos 
liaudies pergalę ir kovojo prieš įvai
rius buržuazinių nacionalistų prasi
manymus.

Nesigailėjome jokių pastangų ka
rą laimėti. Rėmėm Raudonosios 
Armijos lietuvišką diviziją. Mūsų 
spaudos raginimu įsikūrė veiklus 
Lietuvą gelbėti komitetas, kurio 
paskatinti pažangieji lietuviai su
rinko pinigų, aukojo įvairių daiktų, 
moterys mezgė kojines, pirštines, 
megztinukus. “Laisvės” ir “Vilnies” 
skiltyse plačiai atsispindėjo pagal
bos veikla. ‘^Laisvės” redaktorius 
Antanas Bimba buvo išrinktas Lie
tuvos pagalbos teikimo pirminin
ku. Jis po karo aplankė Lfetuvą ir 
parašė labai vertingą knygą apie 
Lietuvos atsikūrimą.

Dabar reikia kalbėti apie tai, ko
kios perspektyvos prieš mus ir kaip 
baigsime aštuntą dešimtmetį. Mūsų 
senosios kartos gretos žymiai pra
retėjo dėlei mūsų skaitytojų ir rė
mėjų aukšto amžiaus kiekio. Mūsų 
spauda sunkiai remiasi ant jų.

Mums džiugu, kad tuojau po ka
ro Lietuvps rašėjai siuntė Amerikos 
lietuviams informacinę medžiagą, 
ir, kad šiandien didžiuma bendra
darbių mūsų spaudoj mirga vardais 
iš Lietuvos. Taipgi ir skaitytojų ti
ražas jau siekia lygsvaros su Lietu
vos skaitytojais.

Kol dar Amerikoje gyvena Lietu
vių, tad gyvuok mūsų “Laisvė”, su
laukus gražaus 75 metų amžiaus.

Ksavera B. Karosienė

Viešnagės dienomis
Vienas po kito Vilniaus 

aerouoste nusileidžia lėk
tuvai, ir dažnas jų laukia
mas kažkaip ypatingai. Di
desnis šurmulys, gėlės, ku
rios slkintos, galima sakyti, 
po visą Lietuvą. Žmonės 
dzOkuoja, žemaičiuoja, 
aiikštaičiuoja, ir netrunki 
įsitikinti, kad jie čia subu- 
vo pasitikti svečių, atvyks
tančių iš užsienio šalių.

Su obelų žydėjimu pra
sideda intensyvus turizmas, 
o dažnas pas mus iš už
sienio atvykstantysis — 
mūsų tautietis. Susitinka 
tėvai ir vaikai, broliai ir 
seserys, tolimesni giminai
čiai, draugai ir pažjstami. 
Vieni čia pirmąkart, kiti, 
kaip sakom, seni pažįsta
mi — suspėję pasisvečiuo
ti po keletą ir net kelioli
ka kartų, ir tai, anot Juo
zo Antanavičiaus, tik pa
rodo, kad „yra šalis, j ku
rią kelią parenka žmogaus 
širdis". Ji kelią j Lietuvą 
parodo daugeliui turistų — 
ir bene dažniausiai iš 
Jungtinių Amerikos Valsti
jų, iš kur atvyko ir J. An
tanavičius.

Notėtai svečiai pasako, 
kad jiems Vilnius, o ir vi
sa Tarybų L’etuva praside
da nuo Gedimino pHies. 
Nuo jos bokšto atsiveria 
plati panorama, ir girdi, 
kaip smalsaujantiems sve
čiams gidai rodo miestą, 
pasakoja apie Lazdynus, 
Viršuliškes, Karol in iškęs, 
Šeškinę... Paskui, sugrįžę 
j daugiaaukštį „Lietuvos" 
viešbutj, svečiai jau patys 
mėgina surasti, kas kur. O 
kiek įspūdžių suteikia se
nasis Vilnius savo archi
tektūra, restauruotais pasta
tais. .. Siauros, kreivos 
gatvelės, ir patiki, kad štai 
jomis nudardės karieta su

architektu Laurynu Stuo
ka-Gucevičiumi ar kita se
nų laikų garsenybe. Kal
bėdami apie senąjį Vilnių, 
svečiai, žiūrėk, ima ir pa
sako, jog tai lyg „mažas 
Paryžius".

Vilniui svečiai nesako 
„sudie”, sako „iki pasima
tymo". Plačiai jj išvaikšti- 
nėja dailininkai ir fotogra
fai. Neužsiveria nuo smal
suolių muziejų durys, 
džiaugiamasi susitikimais 
teatruose, užsibūname 
skveruose, prie paminklų.

Iš Vilniaus turistiniai 
maršrutai nusitęsia į Kau
ną, Trakus, Pirčiupiui, Rum
šiškes, Druskininkus, Elek
trėnus, ir neteko girdėti, 
kad kas po šių kelionių 
pasakytų, jog pailsėjo. 
Džiaugėsi ne poilsiu, o 
kad gerai „padirbėjo" — 
pamatė, kaip gyvena 
miestai, kaimai, kurortai...

Kalbant apie tautiečius, 
gyvenančius užsienyje ir 
apsilankančius Lietuvoje, 
būtina prisiminti „Tėviškės" 
draugiją. Daug jos svečių 
kasmet aplanko Tarybų Lie
tuvą. Šiemet jų kur kas 
gausiau. Jau paviešėjo 
moksleivių grupė iš Vokie
tijos FR Hiutenfeldo lie
tuviškos gimnazijos, „Vie
nybės" laikraščio organi
zuota grupė iš JAV. Su 
gražiais įspūdžiais po de
šimties dienų viešnagės j 
JAV sugrįžo Gintaro Karo
so ir Evangelinos Kungie- 
nės grupės. Nužydės so
dai, prinoks vaisiai — to
li dar iki turistinio sezo
no pabaigos. Ir toks sve
čių gausumas pasiliks gra
žiu Tarybų Lietuvos šven
tiškų metų prisiminimu.

PRANAS KARIŪNAS

TURISTAI APIE TARYBŲ LIETUVĄ

DAN VERBEK, radijo reporteris (JAV):

— Gimiau, augau, jnbkiausi Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Mano seneliai gimė ir augo Lietuvoje, todėl Iš tė
vo daug girdėjau apie šj kraštą. Svajojau aplankyti sene
lių žemę. Lietuvon atvykau pirmą kartą su tėvais Ir dviem 
tetom. Susitikom nemažai artimesnių Ir tolimesnių giminių. 
Tėvas man buvo vertėju. Lankėmės Kaune, Trakuose, kur 
labai patiko, viskas buvo netikėta Ir nauja.

Vilniaus apylinkės man kažkuo primena Šveicariją. Vil
nius palyginti su Kaunu atrodo modernesnis. Nesitikėjau 
Vilniuje Ir Kaune išvysti tokius ,architektūros paminklus, 
kurie Lietuvai daro didelę garbę. Man tai buvo nelaukta 
staigmena.

Lankiausi Dainų šventėje, kuri paliko neišdildomą Įspū- 
>dj. Ypač patiko jūsų žmonių santykiai, Jų nuoširdumas, 
draugiškumas Ir vaišingumas.

Dirbu radijo reporteriu. Tikiuosi papasakoti pažįsta
miems ir draugams Amerikoje, (koks gražus tas kraštas Lie
tuva.

V. Kapočiaus nuotr.

J. SUBAČIUS
I

Dainelė apie 
voveraitę

Voveraite, šokinėti ko nerimsti 
Ošiančiam aukštam pušyne? 
Kas išmokė tave krimsti 
Kietus riešutus lazdyno?

Kas pasakė tau, žiemos nemačius, jaunai, 
Jogei riešutų aruodą 
Voverės į drevę krauna, 
Kad nealktų šaltam gruody?

Kaip žinai, kad ėmus girioj siausti vėjams, 
Tas tiktai išliks gyventi, 
Kas iš anksto paplušėjęs 
Speigą pasitiks nelemtą?

Kaip atspėt jaunystėj neramiojoj mano, 
Ką aruodan reikia krauti, 
Kad nestigtų meilės peno 
Ir netekt be jo badauti?

ĮKURTUVĖS NAUJUOSE 
NAMUOSE

Naujas „Tiesos" redakcijos adresas — 
Kosmonautų prospektas 60

Spaudos rūmai Vilniuje.

, Vilnius, „Tiesos” gatvė, 1 
— trisdešimt penkerius me
tus šis adresas buvo rašo
mas ant laiškų, kuriuos „Tie
sos" redakcija gaudavo iš 
savo skaitytojų. Nūnai mūsų 
dienraščio metrikose — nau
jas adresas: Vilnius, Kosmo
nautų prospektas 60. Juo pa
žymėti dvidešimties aukštų 
SĮpaudos rūmai. Čia įsikuria 
visų pagrindinių respublikos 
laikraščių redakcijos, LKP 
CK leidykla.

Iš Spaudos rūmų septinto
jo arba aštuntojo aukšto, ku
rie priklauso „Tiesos" redak
cijai, matyti į objektyvą ne
besu telpanti Vilniaus panora
ma Ypač ji kerinti giedrą 
dieną. Ir būtent tada, dešiniau 
Gedimino pilies, gali akimis 
paieškoti patamsėjusių kaip 
ir visi senamiesčio .stogai 
kraigo. Jo kontūras,^^vaini
kuotas bokšleliu, pažįstamas 
ištisai žurnalistų kartai. Sis 
namas pažymėtas „Tiesos" 
gatvėje pirmuoju numeriu. 
Čia buvo „Tiesos" redakcija, 
čia buvo skubama iš koman
diruočių su. pilnu naujienų 
bloknotu, ‘čia vakarais budė
davo brigada, leidžianti „Tie
są". . . 7

1944 rugpjūčio 9 dieną 
„Tiesa"/pradėjo eiti išvaduo
tame Vilniuje. Redakcija ta
da įsikūrė dabartinėje Pionie
rių gatvėje, laikraščiai buVo 
spausdinami „Tiesos" spaus
tuvėje — buvusios Zavadskių 
spaustuvės cechuose.

Zavadskių spaustuvė — 
viena seniausių Vilniuje. Ji 
įkurta 1803 metais. Čia die

nos šviesą išvydo knygos ir 
leidiniai beveik visomis Va
karų Europos, taipogi — lo
tynų, hebrajų, arabų kalbo
mis, čia ant balto popieriaus 
lapo buvo ainiams įamžinti 
J. Lelevelio, G. Grodeko, A. 
ir J. Sniadeckių, D. Poškos, 
L. Ivinskio, M. Valančiaus 
kūriniai.

Pokario metais spaustuvės 
techninis arsenalas pasitarna
vo leisti laikraščius. Greta 
cechu buvo atstatinėjamas 
triaukštis pastatas, kur netru
kus ir įsikūrė „Tiesos" re
dakcija — 1950 metų balan
džio 11 dienos laikraščio nu
meryje jau įrašytas kitas ad
resas: „Tiesos" 1. 1964 metais 
prasidėjo spaustuvės rekon
strukcija, iškilo nauji korpu
sai. Bet laikas bėgo — tai, kas 
vakar buvo nauja, paseno. 
Tad tarp Karoliniškių ir Vir- 
šuliškių buvo pastatytas laik
raščių spausdinimo komplek
sas, kuriame spausdinama pa
žangiu ofseto būdu. Greta 
komplekso iškilo šiuolaikiniai 
Spaudos rūmai — 71 metro 
aukščio vertikalė.

Vilnius įgijo dar vieną ar
chitektūrinį štrichą, bet svar
biausia yra kitkas Npašto fur
gonų maršrutai ir laiškanešių 
takeliai nenutrūkstamu ryšiu 
sieja ją su visa respublika, 
šalimi, su užsieniu. Tai keliai, 
kuriais į redakciją keliauja 
laiškai, pranešimai, tai keliai, 
kuriais pas skaitytoją keliau
ja laikraštis.

Viktoras ARMALIS

Maskvos žurnalas 
rašo apie
Joną Jokubką

Maskvos savaitraštis “Novoje 
vremya” (“New Times”) šių metų 
17-ame numeryje, skirtame Gegu
žės Pirmajai, vieną iš straipsnių 
paskyrė Amerikos darbininkų judė
jimo veteranui, Chicagos “Vilnies” 
laikraščio vyr. redaktoriui Jonui 
Jokubkai.

Apie J. Jokubką parašė šio 
žurnalo korespondentas Amerikoje 
Andrei Arkhipov, kuris buvo 
nuvykęs į Chicagą, miestą, kuriame 
gimė darbininkiško solidarumo 
tarptautinė diena, ten apsilankė ir 
mums broliškoje “Vilnies” redakci
joje. Andrei Arkhipov pasakoja 
apie Amerikos darbo žmonių kovą 
už teises ir taiką, pasakoja Chicagos 
darbininkų judėjimo istoriją. Daug 
kas perteikiama Jono Jokubkos 
lūpomis, prisimenamas ir jo gyveni
mas bei veikimas Brazilijoje.

Žurnalas “New Times” - vienas 
stambiausių Tarybų Sąjungoje. Jis 
leidžiamas rusų, anglų, prancūzų, 
vokiečių, ispanų, portugalų, italų, 
lenkų ir čekų kalbomis. Jo 
vienkartinis tiražas - daugiau kaip 
penki milijonai. “New Times” 
pardavinėjamas daugelyje pasaulio 
šalių, tame tarpe ir Amerikoje. 
New Yorke šitą numerį galima 
nusipirkti Kamkin’o knygyne (Fifth 
Av. ir 18th St. kampas).

Laisv.

TRUMPAI.

“Tiesos” g., 1 — trisdešimt penkerius metus čia 
dirbo “Tiesos” redakcija. A. Gylio nuotraukos

Manila. — Tarybų Sąjungos už
sienio reikalų ministro pavaduoto
jas Michail Kapica buvo specialiai 
atvykęs susitikti su Filipinų prezi
dente Corazon Aquino ir pasitarti 
dėl abipusių santykių praplėtimo. 
Kapica pastebėjo, kad TSRS esanti 
priešinga bet kokios svetimos 
valstybės karinių bazių buvimui 
Filipinų teritorijoje.

Ottawa. — Canadian Broadcasting 
Corporation agentūra paskelbė, jog 
JAV Centinė Žvalgyba rengiasi žy
giams, kurie mestų kaltinimą Nika
ragvai, kad ji verčiasi terorizmu. 
Esą Centrinė Žvalgyba planuojanti, 
kad jos remiamieji kontrai surengtų 
užpuolimą ant JAV .diplomatinių 
įstaigų kurioje nors Centrinės Ame
rikos šalyje, ir paskui už tai būtų 
apkaltini sandinistai. Tuo pretekstu 
ir Nikaragva tada būtų įtraukta į 
JAV vadinamų “teroristų” sąrašą.

Lisbon.—Čia lankydamasis Brazi
lijos prezidentas Jose Sarney pa
reiškė, kad Brazilija, kurios trečda
lis gyventojų yra kilę iš Angolos, 
pilnai remia ir reikalauja Angolai 
nepriklausomybės ir teritorinio 
neliečiamumo.

Karachi. — Benazir Butto, aštuo- 
nių partijų, siekiančių atstatyti de
mokratiją Pakistane, pirmininkė, 
apkaltino šalies diktatorių Zia už 
tai, kad jis blogina santykius su Af
ganistanu ir Indija. Ji reikalauja, 
kad diktatorius perleistų valdžią 
civiliams. Ji yra dukra valstybinin
ko Butto, kurį Zia valdžia pakorė 
neva už “valstybės išdavimą".

Spaudos šventė Vilniuje
| Spaudos Šventę atvyko 

net septynių Vilniaus, Kauno, 
Ukmergės, Širvintų, Alytaus, 
Trakų, Utenos rajonų prekybi
ninkai, joje dalyvavo daugelis 
miesto parduotuvių, restoranų, 
kavinių. Gedimino, Kutuzovo 
aikštėse, Jaunimo sode Jjle įren
gė barus, kioskus, parduotuves.

Tik jėjus Į Jaunimo sodą, de
šinėje pusėje, buvo Ukmergės 
rajono vartotojų kooperatyvų 
sąjungos valdos. Daug skanėstų 
siūlė ukmergiečiai, net kaimiš
kos ruginės duonos. Visiems 
patiko tešlainiai, kuriuos ke
pė Kristina Baranauskienė Ir 
Eugenija Petkevičienė, o pre
kiavo Angelė Podyllna.

Kur tik bežengsi, kur akis be
kreipsi, vis ilradinglau, Įdo
miau.

Stabtelkime prie kauniečių kie
mo. Gardžių riestainių siūlė 
Kauno pardavėjos M. Grigalie
nė, M. LiklSklenė, kitų skanėstų 
— virėjai 1. Romlkaltė, č. Ste
ponavičius.

Turbūt labiausiai vieni kitus 
nurungti stengėsi šašlikų meist
rai. Kas teisingiausia |uos (ver
tinsi Atiku, pirkėjai.

Bene gausiausiai mažųjų Šven
tės dalyvių suviliojo prekybi
ninkai Ii Utenos. Mergytė

niekaip negali Išsirinkti sausai
nio — ar su pauklčluku, ar su 
gėlyte...

Nestigo tądien gaivinančių 
gėrimų. Vien tik Lietkoopsąjun
gos prekybos organizacijos tą
dien pardavė 80 tūkstančių bu
telių {vairių vaisvandenių.

Vilniaus miesto prekybos or
ganizacijų valdybos vlrilnlnkas 
Petras Kukenys Ir valdybos pre
kybos organizavimo skyriaus 
viriininkė Regina Lukoievlčlenė 
sakė, kad iventės dalyvius ap
tarnavo per tris Šimtus jų par
davėjų. Jie pardavė Šimtą tūks
tančių porcijų ledų, dvylika to
nų konditerijos gaminių.

Už sklandžią ir turtingą Liet
koopsąjungos prekybą Spaudos 
šventės dieną buvo atsakingi 
Lietkoopsąjungos valdybos pir
mininko pirmasis pavaduotojas 
Petras Slmanskas, visuomeninio 
maitinimo valdybos viršininkė 
Angelė Samullonlenė Ir vyriau
sioji technologė Valerija Za- 
bulienė. Prekyba pnvyko. Bu
vo parduota du tūkstančiai kilo
gramų rūkytų gaminių, septyni 
šimtai kepalų naminės ruginės 
duonos, dvidešimt tūkstančių vie
netų konditerijos gaminių, šven
tės dalyviai suvalgė šimtus por

cijų šašlikų. Išgėrė tūkstančius 
stiklinių kvapniosios arbatos...

— Kitais metais mes, prekybi
ninkai, ieškosime dar {vairesnių 
prekiavimo formų —> pasa
kė respublikos prekybos ministras 
Pranas Mickūnas.

Panašius žodžius pasakė ir 
Lietuvos vartotojų kooperatyvų 
sąjungos valdybos pirmininkas 
Vytautas Ramanauskas.

Spaudos šventėje gražiai Ir 
Išradingai padirbėjo sostinės ko
munalinio ūkio ir buitinio ap
tarnavimo įstaigos, milicijos tar
nyba.

Visiems, kurie padėjo su
rengti Spaudos šventę, tariame 
nuoširdų „Ačiū!“

A. Gylio nuotr.
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TSRS—-JAV: dvišalis seminaras Vilniuje
Visiems laikams neblėstančio ryškumo raidėmis įrašyta istorijon 

1945-ųjų pavasario diena — gegužės 9-oji. Kiekviename planetos 
kampelyje, visomis pasaulio kalbomis aidėjo tada žinia: nugalėtas 
hitlerinis fašizmas. Šiandien lygiai keturiasdešimt metų nuo šios isto
rinės datos, kurios vardą rašome didžiąja raide ir vadiname Perga
lės švente. 1418 dienų ir naktų tarybiniai žmonės jkovojo prieš fašis
tinius grobikus, kol pagaliau suskambo tiek ilgai lauktas jstabus žo
dis — Pergalė! Nė vienai iš Antrajame pasauliniame kare dalyva
vusių antihitlerinės koalicijos valstybių neteko atremti tokios jėgos 
priešo antpuolio, pakelti tokios naštos, sudėti tiek aukų, kaip Tarybų 
SąjungaL

(tikėjęs savo armijų nenugalimumu Vakaruose, Hitleris susidoro
ti su Tarybų Sąjunga planavo per 2—3 mėnesius. Istorijos faktai 
žinomi: sulaužiusi nepuolimo sutartj, fašistinė Vokietija 1941-ųjų 
birželio 22-ąją įsibrovė j TSRS, auštant krito agresoriaus bombos ant 
Kauno, Minsko, Kijevo, Odesos, Sevastopolio, kitų miestų. Prie Ta
rybų šalies sienų buvo sutelkta 190 divizijų — pusšešto milijono 
hitlerinių kareivių Ir karininkų, iki 5 tūkst. karo lėktuvų, apie 4300 
tankų, 42 200 pabūklų Ir minosvaidžių... Vienas Iš anglų parlamen
tarų 1941 m. rugpjūtį rašė: „Mane Ima drebulys tik pagalvojus, 
koks likimas būtų ištikęs Didžiąją Britaniją, jeigu prieš mus vieni
šus būtų pulta tokiomis jėgomis..."

Planuodama „žaibišką karą" prieš TSRS, hitlerinės Vokietijos va
dovybė laikė viena Iš Tarybų šalies silpnybių jos daugiatautiškumą. 
Bet fašistai apshriįko. Pavojaus akivaizdoje TJIS įvairių tautų ir tau-

Tarybiniai “kareiviai žino geriau negu vi
si kiti pasaulio kareiviai, už ką jie kovo
ja, jie supranta, jog nuo jų priklauso ne 
tifcvjų. gimtosios šalies laimė ir nepriklauT 
somybė, bet taip pat pažanga ir civilizaci
ja visame pasaulyje. Tarybinė Armija — 
tai armija, kuri kaunasi už amžiną taiką 
ateityje, už visuomenės tvarką, kai armi
jos tebebus reikalingos ir taps galimas 
visuotinis nusiginklavimas.

KORLISAS LAMONTAS 
JAV—TSRŠ* draugystės nacionalinės 

i tarybos pirmininkas

tyblų gyventojai dar labiau /susitelkė. Tarybinė Armija tapo neįvei
kiama. Kaip čia neprisiminsi broliškos pagalbos mūsų respublikos 
žmonėms, pasitraukusiems nuo priešo Į Tarybų šalies gilumą ir ra
dusioms čia namų šilumą. Kaip neprisiminsi 16-osios Lietuviškosios 
divizijos, kurios kariai petys petin grūmėsi už Tėvynės laisvę drau
ge su rusų ir kitų tarybinių tautų kariais, žygdarbių Pergalės priarti
nimo vardan. Galima prisiminti taip pat, jog Tarybų Sąjungos Did
vyrio vardas už žygdarbius Didžiajame Tėvynės kare suteiktas 60- 
ties TSRS tautų ir tautybių žmonėms — IŠ viso vienuolikai tūkstan
čių.

Kai karo pradžioje hitlerinė kariuomenė priartėjo prie Tarybų ša
lies sostinės, tarp fašistų kareivių buvo platinamas lapelis: „Karei
viai! Prieš jus Maskva! Per dvejus karo metus visos žemyno sosti
nė nusilenkė jums, jūs pražygiavote puikiausių miestų gatvėmis. Li
ko Maskva. Priverskite ją nusilenkti, parodykite jai savo ginklo ga
lią, praeikite jos aikštėmis. Maskva — tai karo pabaiga. Maskva — 
tai poilsis. Į priekį!"

Tačiau pasidarė kitaip — atgal. Ir pabaiga buvo, žinom, ne 
Maskva, o Berlynas.

Gegužės 9-oJI.. 
voje prieš fašizmą, 
mas. Tai ir nemirtina 
jo krašto, už kitų ta 
ti skirtingų visuomeninių santvarkų Šalys, kad pažabotų karo avan
tiūristus. \

. Tai ir dešimčių milijonų žmonių, žuvusių ko- 
nukankintų hitlerinėse mirties stovyklose, atmlni- 
ga šlovė didvyriams, kovotojams už savo glmto- 
utų laisvę. Ir pavyzdys, kaip gali bendradarblau-

Būdami jūsų sąjungininkai kare, mes ža
vėjomės jūsų žmonių jėga, ištverme, soli
darumu, didvyriškumu ginant savo Tėvy
nę nuo fašistinės agresijos .. Jokia kita 
šalis taip nekentėjo nuo karo. Jokia kįya 
šalis nesigrūmė kare didvyriškiau, nė vie
na šalis neatlaikė karo suirutės tvirčiau ir 
ryžtingiau.

EDVARDAS VITLEMAS
Australijos ministras pirmininkas

Mes visiškai suvokiame, kaip svarbu hit- 
lerizmo pralaimėjimui didvyriškas ir tvir
tas Tarybų Sąjungos priešinimasis.

FRANKLINAS D. RUZVELTAS 
JAV prezidentas, 

VlNSTONAS ČERČILIS 
Didžiosios Britanijos 

ministras pirmininkas 
t A

Nėra nė vieno sąžiningo prancūzo, kuris 
nesveikintų Rusijos pergalės. . .

SARUS DE GOLIS 
Generolas, Kovojančlosios 

Prancūzijos vadovas

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu aš 
įteikiu šį raštą Leningrado miestui, kad 
būtų prisiminti jo šaunūs kariai ir jo išti
kimi vyrai, moterys ir vaikai, kurie, būda
mi užpuolikų izoliuoti nuo likusios savo 
tautos dalies ir nepaisant nuolatinių bom
bardavimų bei neregėtų kančių nuo šalčio, 
Bado ir ligų, sėkmingai gynė savo mylimą 
miestą kritiniu laikotarpiu nuo 1941 m. 
rugsėjo 8-osios iki 1943 m. sausio 18-osios 
ir taip siihbolizavo nesugniuždomą Tarybi
nių Socialistinių Respublikų Sąjungos tau- 
tų ir pasaulio tautų pasiryžimą priešintis 
agresijos jėgoms.

FRANKLINAS D. RUZVELTAS

>. Tarybinių Ginkluotųjų Pajėgų 
nų žygdarbiai, tarybinių civilių 
savosios Tėvynės gynimo darbai 
įeis į istoriją visiems laikams.

ANTONIS IDENAS 
Didžiosios Britanijos 

užsienio reikalų ministras

ir partiza- 
gyventojų 
ir kančios

Šiandien tiesiog kiekvienas žino, jog jei 
nebūtų buvę Tarybų Sąjungos, nebūtų bu
vę ir hitlerinės Vokietijos pralaimėjimo, 
nebūtų buvę ir Europos išvadavimo iš hit
lerinės vergovės.

KLEMENTAS GOTVALDAS 
Čekoslovakijos KP pirmininkas, 

Čekoslovakijos Respublikos prezidentas

Amžina pagarba ir šlovė didvyriams
J"'

VILNIUS
Pergalė! Sis žodis lyg var

pas kiekvieno tarybinio žmo
gaus širdyje sužadina atmi
nimą ir begalinę padėką 
tiems, kurie su ginklu ran
kose nuožmiose kovose su 
hitleriniais grobikais apgynė 
mūsų Tėvynės laisvę ir ne
priklausomybę. Kiekviename 
respublikos kampelyje tary
binių karių, komunistinio 
pogrindžio ir partizaninio ju
dėjimo dalyvių, žuvusių Di
džiojo Tėvynės- karo metais, 
kapinės, jų atminimui skir
ti paminklai ir memorialai 
visada skendi gėlėse ir vai

nikuose. Ypač jų gausu ta- 
lybinės liaudies Pergalės Di
džiajame Tėvynės kare me
tinių dienomis.

. . .Antakalnio memoriali
nės kapinės. Gegužės 9 die
ną čia susirinko tūkstančiai 
vilniečių. Prie Amžinosios 
ugnies garbės sargyboje sto
vi kariai, merginos tautiniais 
drabužiais. Plazda TSRS ir 
sąjunginių respublikų vėlia
vos. Terasoje — Vilniaus 
įgulos kariai, Didžiojo Tėvy
nės karo veteranai, kalnų at
šlaitėse — Vilniaus įmonių, 
įstaigų ir organizacijų atsto
vai, jaunimas.

Pagerbti didvyrių (atmini

mą atvyko draugai P. Griš
kevičius, V. Astrauskas, J. 
Bernatavičius, A. Brazauskas, 
N. Dybenka, A. Ferensas, 
A. Kairelis, V. Mikučiauskas, 
J. Petkevičius, V. Sakalaus
kas, R. Songaila, P. Šileikis, 
V. Beriozovas, J. Šerys, Lie
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo ir Minis
trų Tarybos pirmininkų pa
vaduotojai, kiti atsakingi par
tiniai ir tarybiniai darbuoto
jai.

10 valanda. Iškilmingam 
maršui aidint, įnešamos ko
vinės vėliavos. Karinis or
kestras groja V. Maršalovo 
muzikinę poemą ..Didvyrio

žygdarbis". Prasideda iškil
minga eisena su vainikais 
prie Amžinosios ugnies,

Padedami vainikai nuo Lie
tuvos KP Centro Komiteto, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo, Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos, 
Didžiojo Tėvynės karo vete
ranų, Lietuvos KP Vilniaus 
miesto komiteto ir miesto 
vykdomojo komiteto, Lie
tuvos Respublikinės Profsą
jungų Tarybos, Lietuvos LKJS 
Centro Komiteto, Vilniaus 
įgulos ^arių.

Skamba eilės, skirtos did
vyrių atminimui. Valstybinės 
konservatorijos mišrus cho
ras atlieka E. Balsio dainą 
E. Matuzevičiaus žodžiams 
„Tylos minutė".

I iškilmių dalyvius kreipia
si Lietuvos TSR karinis ko
misaras pulkininkas A. Vi
sockis. Jis kviečia pagerbti 
žuvusiųjų atminimą tylos mi
nute. Palinksta vėliavos, pri
klaupia kariai.

Tylos minutę skaičiuoja 
metronomo dūžiai.

Atliekami TSRS ir Lietu
vos TSR valstybiniai himnai. 
Aidi saliutas.

Grojant maršui, išnešamos 
kovinės vėliavos. Skamba 
V. Solovjovo-Sedojaus dai
na „Lakštingalos". Lietuvos 
Komunistų partijos ir res
publikos vyriausybės vado
vai padeda gėlių prie revo
liucionierių, partizanų, karių 
kapų.

Gėles ir vainikus deda Vil
niaus miesto darbo žmonių 
atstovai.

Iškilmingoje aplinkoje gė
lės taip pat buvo padėtos 
prie • paminklų V. Leninui, 
dukart'Tarybų Sąjungos Did
vyriui armijos generolui L. 
Cerniachovskiui, partizanams 
ir pogrindžio dalyviams.

Vakare įvyko dūdų orkest
rų maršas-paradas.

Lietuvos draugystės ir kultūrinių ryšių su užsienio ša
limis draugijoje Š. m. balandžio 16—20 d., kaip jau e$a 
me pranešę, vyko TSRS—JAV visuomenės atstovų semi
naras atfiejų šalių santykių problemoms aptarti. Seminarą 

surengė TSRS—JAV draugija ir „Amerikos draugei , vi
suomenės tarnyboje" komitetas, pastarasis atstovauja JAV 
kvakeriams. Tai religinė pacifistinė organizacija, kuri tra
diciškai daug dėmesio skiria taikos išsaugojimui.^
y seminarą atvyko JAV delegacija, vadovaujama Har- 

vąirdo universiteto profesoriaus E. Mendelsono (Averett 
Mendelson). Delegacijoje — „Moksllnlnkų-atomlninkų biu
letenio" vyriausiasis redaktorius L Eklendas (Len Ock- 
land), Amerikos verslininkų instituto mokslinė bendradar
bė J. Kiper (Judith Kipperį, žymus JAV visuomenės vei
kėjas, „Krizių likvidavimo centro" organizacijos Filadel-

. . . ] Lietuvos draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio šalimis drau
gijoje prasidedantį TSRS—JAV se
minarą jo dalyviai rinkosi neįprastu 
momentu: JAV vėl pademonstravo 
karinę jėgą, užpuldama Libiją. Su
griovimai, civilių- žmonių aukos. 
Spaudoje paskelbtas Tarybinės vy
riausybės pareiškimas, kuriuo smer
kiama įvykdyta agresija. Tad ir pir
mieji žurnalistų interviu su ameri
kiečių delegacijos vadovu E. Men- 
delsonu, delegacijos nare J. Kiper 
kaip tik buvo apie įvykius Libijoje, 
amerikiečių požiūrį j juos.

Seminarą atidarė Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsienio 
šalimis draugijos prezidiumo pirmi
ninkas R. Petrauskas. TSRS delega
cijos vadovas V. Zolotuchinas ir 
JAV delegacijos vadovas E. Men- 
delsonas savo įžanginėse kalbose 
pabrėžė, kad dabartiniu metu, kai 
pasaulyje tai vienoje, tai kitoje vie
toje atsiranda konfliktinės situacijos, 
keliančios atominio karo pavojų, vi
sus klausimus būtina spręsti diplo
matiniu keliu. TSRS ir JAV — di
džiosios pasaulio valstybės, pažy
mėjo jie, gyvena vienoje planetoje 
ir jos išsaugojimas nuo karo turi 
tapti bendru siekiu.

Seminaras truko penkias dienas. 
Jo metu buvo keičiamasi nuomonė
mis dėl naujų tarybinių taikių inicia
tyvų, teisingo Artimųjų Rytų krizės 
sureguliavimo, kosmoso militarizavi
mo išvengimo. Ženevos susitikimo 
rezultatų poveikio abipusiam ben
dradarbiavimui vystyti, dėl ginklavi
mosi varžybų poveikio gamtinei ap
linkai, ginklavimosi apribojimo pro
ceso ir šiuolaikinio pasaulio ekono
minių problemų bei kitais klausi
mais.

Tarybinės delegacijos vadovas V. 
Zolotuchinas, dalydamasis mintimis 
apie seminaro darbą, pažymėjo:

— Mūsų Seminaras ypatingas tuo, 
kad susitikome susidarius sudėtin
gai tarptautinei situacijai, kada iški
lo nemažai negatyvių reiškinių*, ke
liančių didelį pasaulio visuomenės 
susirūpinimą, tokių, kaip Jungtinių 
Valstijų agresijos akcija prieš Libi
ją. Šie klausimai seminare taip pat 
buvo liečiami. Amerikiečių pusės 
nuomonė dėl JAV akcijos — nega
tyvi, nors esama ir tam tikrų prieš
taravimų. Tačiau piktybišką muskulų 
demonstravimą, jėgos politiką jie 
smerkia, kaip ir dauguma amerikie
čių delegacijos narių neigiamai žiū
ri ir j „žvaigždžių karų" programą.

Mes susitikome ne pirmąkart. 
Mūsų visuomeninėms organizacijoms, 
visų pirma, Draugystės draugijų są
jungai, TSRS—JAV draugijai, kvake- 
rių organizacija, arba kaip jie save 
vadina — komitetas „Amerikos 
draugai visuomenės tarnyboje" — 
senas mūsų partneris. Susitikimai ta
pę tradiciniais. Ankstesnis vyko 
Jungtinėse Valstijose. Mes manome,

f įjoję vadovai M. Simonsas (Michael Simmons), nusigin
klavimo klausimų specialistas F. Yolkeris (tau! f, Wai* 
ker), sociologijos profesorė Iš Niujorko S. Njun (Shirley 
Hune).

Tarybų Sąjungai atstovavo TSRS Mokslų Alunta atf|o> 
JAV Ir Kanados instituto vyresnysis mokslinis bendradar
bis, profesorius V. Zolotuchinas (delegacijos vadovas). 
Tarybinių draugystės draugijų sąjungos JAV skyriaus ve
dėjas V. Ciblsenkovas, TSRS Mokslų Akademijos orien
talistikos skyriaus vyresnysis mokslinis bendradarbis R. 
Andriasianas, Tarptautinio valdymo problemų instituto 
mokslinė bendradarbė O. Ivanovskaja, LKP CK propa
gandos Ir agitacijos skyriaus vedėjo pavaduotojas R. Ma
lišauskas, kiti mokslo ir visuomenės veikėjai.

čia mūsų — ir tarybinių, ir ameri
kiečių — nuomonės sutampa: mūsų 
susitikimai — svarbus komunikacijų 
kanalas. Ir tai reikia palaikyti. Rei
kia pažymėti, kad netgi JAV—TSRS 
santykių atšalimo laikotarpiu kvake- 
rių organizacija stengėsi palaikyti 
ryšius su mumis. Nors mūsų požiū
riai kai kuriais klausimais ir nesu
tampa, su kvakeriais mus jungia jų 
didelis susirūpinimas taikos išsaugo
jimu, ginklavimosi varžybų nutrau
kimu.

Amerikiečių delegacijos vadovas 
E. Mendelsonas pasakė:

— Mes esame patenkinti, kad 
amerikiečiai ir tarybiniai atstovai to
kiu lygiu gali susikoncentruoti prie 
labai svarbių problemų. Mes labai 
suinteresuoti bandymais kontroliuo
ti ir mažinti branduolinę ginkluotę. 
Mes suinteresuoti Amerikos ir Tary
bų Sąjungos santykių stabilumu ir 
reguliarumu. Mes neabejojame, jog 
tai reikalauja abiejų šalių pastangų 
ir dėmesio.

E. Mendelsonas pabrėžė apsvars
tytos Artimųjų Rytų problemos tai
kaus sureguliavimo svarbą, plačiau 
apsistojo prie santykių tarp išsivys
čiusių ir besivystančių šalių, šalių tre
čiojo pasaulio.

— Mes pripažinome, — pažymė
jo jis, — kad didžiosios valstybės 
neturi karinėmis priemonėmis kištis 
j trečiojo pasaulio valstybių reika
lus, ir pabrėžėme, kaip labai svar
bų dalyką, kad iškylantys konfliktai 
būtų sprendžiami politinėmis ir dip
lomatinėmis priemonėmis.

Kalbėdamas apie seminaro darbo 
sąlygas, E. Mendelsonas pasakė:

— Seminaras buvo labai gerai su
planuotas. Mūsų šeimininkai pateikė 
mums gerai apgalvotą programą. 
Mums, JAV piliečiams, buvo labai 
malonu su tarybiniais kolegomis 
svarstyti tokius opius klausimus pui
kiame mieste Vilniuje.

Lietuvos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugija 
svečiams parengė plačią kultūrinę 
programą. Susitikimo Vilniuje die
nomis ir pasibaigus pokalbiams sve
čiai turėjo progų pakeliauti po Vil
niaus senamiestį ir naujuosius rajo
nus, jie lankėsi Istorijos ir etnogra
fijos muziejuje, Valstybinėje filhar
monijoje klausėsi Mendelsono sty
ginių kvarteto iš Vokietijos DR, 
Akademiniame operos ir baleto 
teatre žiūrėjo H. Liovenšioldo bale
tą „Silfidė".

Daug įspūdžių svečiams paliko iš
vyka j Kauną. Būdami IX forte, ta
me buvusiame hitlerininkų mirties 
fabrike 1005-B, kur fašistinės oku
pacijos metais buvo nužudyta 80 
tūkst. įvairių tautybių žmonių — 
lietuvių, žydų, rusų, lenkų, belgų, 
olandų, prancūzų ir kt., — svečiai

su dideliu dėmesiu žvelgė j čia ka
lėjusių kančias primenančius daili
ninko K. Morkūno vitražus, susikau
pę stovėjo prie išlikusių pasmerktų
jų laiškų, asmeninių daiktų, skaitė, 
fotografavo įvairiomis kalbomis pa
liktus jrašus mirtininkų kameroje, 
pagerbė fašizmo aukų atminimą prie 
neseniai pastatyto monumento.

Seminaro dalyviai taip pat susipa
žino su M. K. Čiurlionio dailės ir 
A. Žmuidzinavičiaus muziejais. Ilgo
kai jų viešnagė užtruko Zigmo Ja
nuškevičiaus širdies ir kraujagyslių 
sistemos fiziologijos ir patologijos 
mokslinio tyrimo institute. Instituto 
direktorius prof. J. Blužas su savo 
bendradarbiais supažindino svečius 
su svarbiausiomis instituto darbo 
kryptimis, papasakojo apie institutą 
kaip respublikinį mokslinį ir prakti
nį kardiologijos centrą. Svečiai tu
rėjo progos pamatyti čia esančias 
laboratorijas, darbo kabinetus, tyri
mams naudojamą medicininę apara
tūrą, skaičiavimo centrą.

Tad baigiantis seminarui, papra
šytas tarti žodj svečias iš JAV M. 
Simonsas kalbėjo:

— Labai malonu, šeimininkai ne
mažai padirbėjo, kad mūsų vieš
nagę ^čia padarytų malonia. Mums 
buvo sudarytos sąlygos aplankyti 
muziejus. Mes buvome ir nedidelė
se Vilniaus kavinukėse, restoranuo
se. Susipažinome su miestu. Ir, be 
jokios abejonės, sąlygos, kuriose 
vyko mūsų susitikimas, pasitarnavo 
vaisingam dialogui. Svarbu buvo ir 
tai, kad tie, kurie dalyvavo šiame 
seminare ir mus priėmę draugai iš 
Lietuvos, buvo vieningi savo drau
giškumu kolegoms amerikiečiams.

Pats Vilniaus miestas ir jo žila is
torija, be abejonės, padarė labai 
didelj jspūdj. Mes tiesiog buvome 
truputį nusivylę tuo, kad Jungtinės 
.Valstijos — valstybė gyvuoja vos 
200 metų, kai tuo tarpu lietuvių tau
tos istorija, turtinga istorija, ją len
kia kelis kartus.

Aš pažinojau nemažai lietuvių 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. To
dėl man buvo labai įdomu atvykti 
j Lietuvą, susipažinti su jūsų tautos 
kultūra, tradicijomis, istorija, su Lie
tuvos respublika.

Seminaras baigėsi. Svečiai jo me
tu ir prieš išvykdami davė interviu 
Lietuvos radijui, televizijai, jų atsa
kymai į žurnalistų klausimus iš
spausdinti įvairiuose respublikos lai
kraščiuose. Vykusi diskusija, pasak 
tarybinės delegacijos vadovo žo
džių uždarant seminarą, duoda nau
ją impulsą tolesniam dvišaliam dia
logui, bendriems siekiams geres
nių abiejų šalių tarpusavio santykių, 
kovai prieš ginklavimosi varžybas, 
už pasaulinę talką.

JUOZAS KUCKAIUS

V. KAPOČIAUS NUOTRAUKOSE - TSRS - JAV 
SEMINARO, PAŽINTIES SU TARYBŲ LIETUVA 
MOMENTAI:

JAV delegacijos vadovo prof. E. Mendelsono ir 
delegacijos narės J. Kiper interviu Vilniaus radijui. Pažintis su Vilniaus senamiesčiu.
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Ką rašo Vilniaus spauda apie nelaimę Ukrainoje:

Kas būta ir ko nebūta Černobylyje
TASS-o specialieji korespondentai Vladimiras ITKINAS ir Levas ČERNENKA 

gegužės 7 dieną praneša iš avarijos Černobylio atominėje elektrinėje rajono

Mes žiūrėjome spaudos 
konferenciją, TSRS užsienio 
reikalų ministerijos sureng
tą Maskvoje Tarybų Sąjun-* 
gos ir užsienio žurnalistams 
apie avariją Černobylio ato
minėje elektrinėje, būdami 
už keleto dešimčių kilomet
rų nuo atominės elektrinės. 
Mūsų televizorius buvo ne
giliame gelžbetonio bunkery
je. Mes atidžiai klausėmės 
žurnalistų klausimų ir Tary
bų Sąjungos oficialių atstovų 
atsakymų viešbučio kamba
ryje, už kurio langų vakaro 
miestas gyveno savais pra
einančios dienos ir ateinan
čios dienos rūpesčiais. Jau 
praėjo keletas dienų nuo to 
momento, kai mums buvo 
suteikta galimybė apsiįpn- 
kyti arvarijos rajone. Susiti
kome su dešimtimis žmo
nių — balandžio 26 dieną 1 
valandą 23 minutės įvykusios 
tragedijos liudytojų. Buvo
me, taip sakant, prie pat „zo
nos”, kurioje dabatr vyksta 
tikras žmonių mūšis su sti
chija. Planingas mūšis, pa
remtas mokslininkų bei spe
cialistų apskaičiavimais ir 
įkūnijantis narsą žmonių, 
apie kuriuos, esame tikri, 
praėjus kiek laiko, dar bus 
papasakota. Per -tas dienas 
daug pamatėme, į daug su
pratome.

Klausantis to, apie ką bu
vo kalbama spaudos konfe
rencijoje, o prieš tai pers
kaičius dešimtis Vakarų laik
raščių, radijo, televizijos, in
formacijos agentūrų vadina
mųjų „pranešimų", „pa
tvirtinimų", „pareiškimų", 
„patarimų", kur Černobylyje 
atsitikusi nelaimė buvo iš 
žmonių tragedijos įvykio 
paversta politinio šantažo 
prieš TSRS problema, kilo 
noras kaip tik iš čia, prie 
Kijevo, tiesiog pasakyti: „Ga
na! Išsiaiškinkime!"

.. .Kai praėjus pusantros 
valandos po avarijos aliar
muojančiu telefono skambu
čiu iškviestas į įvykio vietą 
atskubėjo Ukrainos TSR vi
daus reikalų ministro pava
duotojas milicijos generolas 
majoras Genadijus Berdovas, 
jis suprato, kad prasideda 
mūšis, kuris truks ne valan
das, o galbūt ir ne parą. Ta
da jis ir įsakė pradėti rašy
ti „kovos veiksmų žurnalą", 
panašų į borto žurnalą laive, 
ir kuo griežčiausia chronolo
gine tvarka registruoti jame 
visa, kas vyksta atominėje 
elektrinėje ir energetikų 
mieste.

Mes matėme šį žurnalą 
su skirtingų rašysenų įrašais. 
„Ugniagesiai prislopino lieps
ną 30 metrų aukštyje". „Te
ka išsilydęs bitumas". „Liep
snai neleista persimesti į tre
čiąjį bloką". „Nustatytos vie
tos ugniagesių grupėms". „Iš 
gaisro zonos žmonės išvež-'

ti". . . Vėliau žurnale atsirado 
įrašas — ^radiacija“.

Nei generolas Berdovas, 
nei šimtai žmonių, esančių 
darbo vietose ir ateinančių 
čia pagal nelaimės signalą, 
tada dar nežinojo, atvirai 
kalbant, negalvojo apie tai. 
Jie visomis jėgomis narsiai, 
pasiaukojamai kovojo su ug
nimi. Klimpdami skystame 
bitume, juodais nuo pelenų 
veidais, jie gelbėjo draugus, 
gelbėjo elektrinę. Nei šie 
žmonės, nei atvykę po kelių 
valandų kartu su vyriausy
binės komisijos nariais žy
miausi tarybiniai mokslinin
kai negalėjo tada žinoti, ko
kios avarijos priežastys, ko
kie jos padariniai. Reikėjo 
laiko išsiaiškinti, kas atsitiko.

Praėjus kelioms valan
doms, kaip pasakoja mačiu
sieji ir kaip dokumentaliai 
patvirtina žurnalas, situa
cija elektrinėje jau buvo 
kontroliuojama. Bet kalbėti 
apie avarijos mastą dar bu
vo anksti ir tiesiog neįma
noma.

Tai čia, Černobylyje...
O šit Londone „Deili mi- 

ror" nė kiek nesidrovėdamas, 
pažiūrėti toks susirūpinęs ir 
supratingas, pranešė: „Ma
noma, kad pirmajame etape 
jau žuvo 2000 žmonių". 
„Taim": „Tam tikrų Ameri
kos žvalgybos sluoksnių duo
menimis, gaisras Cemobylio 
atominėje elektrinėje ne
kontroliuojamas". Ir dar — 
„Taim". Laikraščio korespon
dentas Maskvoje K. Vokeris, 
remdamasis Rona Branson, 
viena iš maždaug šimto Bri
tanijos piliečių, „kurie pas
kubomis evakuojami iš Uk
rainos", teigė, kad „Kijeve 
vyriausybinė ligoninė pilna 
katastrofos aukų".

O štai ką pareiškė Tarybų 
Sąjungos oficialus atstovas 
spaudos konferencijoje: „Mes 
siekiame, kad informacija 
būtų atsakinga, objektyvi, 
patikima, apgalvota, vienu 
žodžiu — sąžininga".

Sąžininga! Jau pirmosio
mis minutėmis po avarijos ' 
prie ketvirtojo bloko buvo 
Pripetės Liaudies deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto 
pirmininkas V. Vološka. Jis 
ilgą laiką dirbo elektrinėje. 
Apie jį kalbama kaip apie 
gerą, kvalifikuotą specialis
tą. Jis ir pradėjo vadovauti 
vietiniam operatyviam šta
bui, įkurtam atomininkų 
mieste.

— Apie kokius du tūkstan
čius žuvusiųjų galima kal
bėti, — piktinasi Vladimiras 
Vološka. — Tai melas. Juk 
buvo naktinė pamaina, be 
to, bloko planinio sustabdy
mo laikas.

•Kaip dr visose pasaulio 
elektrinėse — energetikai tai 
puikiai žino, — tuo metu ir 
žmonių į pamainas išeina ma
žiau, juo labiau naktį. Pasa

kysiu apie kitą dalyką. Ava
rijos momentu kiekvienas iš 
tų, kurie buvo elektrinėje, at
stojo šimtą. Ką nuveikė šie 
žmonės, tik dabar, ir tai ne 
visiškai, galima suprasti. Jie 
— didvyriai. Pasitiko ugnį 
lygiai taip, kaip didvyriai ją 
pasitinka per karą. Nebijau 
retoriškų žodžių. Šie žmo
nės daugiausia nukentėjo. 
Daugelis jų dabar yra ge
riausiose šalies specialiose 
klinikose. Dėl jų sveikatos 
grumiasi geriausi gydytojai. 
Aš .žemai nusilenkčiau jiems, 
tarybiniams, Amerikos arba 
Japonijos medikams, jeigu 
jie .padarys visa, kas įma
noma ir neįmanoma, kad bū
tų išgelbėti mano draugai.

Elektrinės partinio komite
to sekretoriaus pavaduotojas 
G. Kariaka ir dabar poste. 
Komunistai budi prie 1, 2, 3 
blokų.* Susitikome su jais 
kaip tik prie to paties „zo
nos" pakraščio, kurį jau mi
nėjome.

Balandžio 26-osios rytą Ge
nadijus Berdovas taip pat bu
vo elektrinėje.

— Tik dabar galima atkur
ti tai, kas įvyko avarijos mo
mentu,— sako jis. — Reak
torius sugedo, iš dalies suiro 
jo aktyvioji zona, dalis ra
dioaktyvumo buvo išmesta 
oran, reaktoriaus kritiškumas 
buvo prarastas. Mes žinome, 
jog mūsų nedraugai Vakaruo
se tvirtina, kad, ir dabar to
liau didėja radioaktyvumas. 
Tai — irgi prasimanymas. 
Reaktorius buvo užslopintas 
dar avarinės apsaugos mo
mentu, kai galia buvo mini
mali. Dabar sprendžiama 
daug kitų techninių klausi
mų, kaip likviduoti avarijos 
padarinius, bet grandininės 
reakcijos — nėra.

Paskubėjo išvažiuoti iš Ki
jevo ir Rona Branson. Ar ji 
pati pareiškė norą^ ar ją 
privertė? To pasakyti negali
me. O štai Kijevo ligoninėse 
mes vis dėlto apsilankėme. 
Pasidomėjome: ar daug da
bar gydoma radiologinių li
gonių? Mums atsakė Ukrai
nos sveikatos apsaugos mi
nistras A. Romanenka, kuris, 
beje, kalbėjo per televiziją ir 
papasakojo srities gyvento
jams apie operatyvinę radia
cinę situaciją.

— Tiesioginio pavojaus Ki
jevo ir srities gyventojų svei
katai nėra. Meteorologinės 
sąlygos, iš pradžių susidariu
sios po avarijos Černobylyje, 
neleido radioaktyviosioms 
medžiagoms plisti miesto 
link. Elektrinėje atliekami 
darbai įgalino žymiai apribo
ti jų skverbimąsi į aplinką. 
Bet .pastarosiomis dienomis, 
pasikeitus vėjo krypčiai ir 
stiprumui, šiek tiek padidėjo 
radioaktyviojo fono lygis 
mieste ir kai kuriuose srities 
rajonuose. Tokia , radiacija 
nepavojinga sveikatai ir nė

ra kliūtis įprastiniam darbui.
Šiuo metu Kijeve susida

riusi radiacinė būklė nereika
lauja, kad gyventojai varto
tų profilaktikos medikamen
tus. Maža, to, nekontroliuoja
mai vaitojant įvairius prepa
ratus, tai yra „gydantis pa
tiems", gali sutrikti sveikata. 
Visus klausimus, susijusius 
su aplinkos įtaka gyventojų 
sveikatai, respublikos Svei
katos apsaugos ministerija 
nuolat kontroliuoja.

O štai miesto infekcinėse li
goninėse mums iš tikrųjų bu
vo pi a nešta apie atvejus, su
sijusius su įvykiais Černo
bylyje. Gyvenimas yra gy
venimas, pasitaiko ir panikie- 
rių. Naudodamiesi neapgal
votais patarimais, kai kurie 
žmonės vartojo preparatus, 
tariamai turinčius apsaugoti 
juos nuo radiacijos. O atsiti
ko priešingai — apsinuodyta. 
Šit nuo to dabar ir gydosi.

Šiomis dienomis Černoby
lio rajone mes, kaip sako
ma, įvykių sūkuryje. Ma
tome, kokį titanišką darbą 
dirba respublikos partiniai, 
tarybiniai organai, kad eva
kuotos šeimos būtų aprūpin
tos darbu, galėtų normaliai 
gyventi. Dar kartą įsitikino
me galbūt paprasta, bet to
kia didžia tiesa — kokia pui
ki mūsų liaudis! Kokie auk- 

•siniai žmonės — jauni ir pa
gyvenę, miestiečiai ir vals
tiečiai, išauklėti mūsų sant
varkos, visos mūsų gyveni
mo sanklodos. Geriausia, ką 
turi, jie atiduoda evakuotie
siems, geriausia vieta na
muose skiriama svečiams. 
Atvykę vaikai mokyklose 
mokosi tik pirmąją pamainą, 
o savi — antrąją..'.

Niekas neslepia, kad Čer
nobylyje įvyko nelaimė. Tai, 
kas atsitiko, dar kartą įtiki
na, jog atomas, net taikus, 
reikalauja didelio atsairgumo. 
O jeigu jis sudėtas į bom
bas, raketas, kurios nukreip
tos žmonėms naikinti/ tai ši
tai — žmonių beprotybė! 
Taip dabar kalba žmonės 
daugelyje sueigų, susirinki
mų, kurie vyksta čia, ' prie 
Kijevo.

Dar kartą patvirtiname: 
Ukrainos sostinėje ir greti
muose rajonuose vyksta nor
malus, ramus gyvenimas. 
Dirba visos įmonės. Žino
ma, esama ir susirūpinimo. 
Ypač tėvai susirūpinę dėl 
savo vaikų. Ateina vasaros 
atostogos. Geležinkelio ir 
civilinio oro laivyno kasose 
atsirado eilių prie bilietų. 
Dabar skiriama dešimtis pa
pildomų tolimųjų traukinių, 
priemiestinių elektrinių, dy
zelinių traukinių, neplaninių 
oro laivyno reisų. Visi vai
kai iš evakuotų rajonų pir
mieji bus išvežti į pionierių 
stovyklas, sanatorijas ir po
ilsio namus.

... Pateikę šią informaci
ją, mes vėl rengiamės į 
Černobylio rajoną. Dabar 
ten dirba vyriausybinė ko
misija, ten nuostabūs žmo
nės kas minutę atlieka žyg
darbius, ten dabar priešaki
nė kovos linija.

Gandai ir autoritetinga nuomonė

I Cftrnobylį, kurio pavadinimai 
šiandien žinomas visam pasauliui 
palaipsniu grįžta šiokiadieniai, 
čia ištisą parą dirba štabas, vy
riausybinė komisija, kuria vado
vauja avarijos padarinių likvida
vimui atominėje elektrinėje. Ko
lektyvinėmis partinių ir tarybinių 
organų, mokslininkų, specialistų, 
įvairiausių šakų darbuotojų pas
tangomis nelaimei pastotas ke
lias. Atėjo persilaužimo momen
tas kovoje su atomu, ištrūkusiu 
iš kontrolės. Pasiaukojamai/ ir 
drąsiai dirba atominės elektrinės 
eksploatacininkų kolektyvas. 
Atkurtas darbo ritmas rajonuo
se, į kuriuos laikinai evakuoti 
gyventojai iš 30 kilometrų zo
nos aplink atominę elektrinę.

Naują impulsą tų, kurie ryžosi 
pažaboti grėsmingą jėgą, pas
tangoms davė TSKP CK Genera
linio Sekretoriaus M. Gorbačiovo 
kalba per Tarybų Sąjungos tele
viziją, kurioje jis ramiai, nuo
dugniai, apgalvotai papasakojo 
apie įvykusią nelaimę, skaudžiai 
palietusią tarybinius žmones, su
jaudinusią tarptautinę visuomenę, 
papasakojo, kad šiomis dieno
mis mūsų liaudis, daugelis užsie
nio piliečių ypač akivaizdžiai reiš
kia žmoniškumą, tikrą humaniz
mą, didį dorovingumą. Ir 
tai negali nejaudinti.

Ukrainos, Kijevo srities parti
niai, tarybiniai organai, visuome
ninės organizacijos gauna tūks
tančius laiškų, telegramų. Juose 
reiškiama užuojauta ir parama 
nukentėjusiesjpms, tarybinių žmo
nių pasiryžimas prisiimti dalį 
materialinių ir kitų rūpesčių, pa
dėti žmonėms iš Černobylio zo
nos, atsiskleidžia kiti patriot!-* 
niai, nuoširdūs jausmai. Daugelis 
darbo kolektyvų ir pavienių pi
liečių siunčia savo įmokas černo- 
byliečių šalpos fondui.

Iki šiol, pažymėjo TSRS vals
tybinio banko Ukrainos respubli
kinės kontoros valdytojas V. Bu- 
riakas, į 904-ąją sąskaitą, dabar 
žinomą visai šaliai, jau pervesta 
keliasdešimt tūkstančių rublių. 
Ir kilnumo bei humaniškumo įmo
kos vis siunčiamos. Tuo tarpu 
Vakaruose nuo pirmųjų avarijos 
dienų prasidėjo nežabota antita
rybinė kampanija. Mūsų liaudis 
susidūrė su melo — paties įžū
liausio ir piktanoriškrausio — 
srautu. Taip įsismaginta, kad Ita
lijos policijai teko suimti kažko
kį Tomą Garinką, provokacinės 
klastotės — vadinamojo „doku
mentinio filmo apie avariją Čer
nobylio atominėje elektrinėje" 
— autorių. Sj „filmą" išplatino 
žymiausios JAV televizijos kom
panijos ir Italijos televizija.

Garinkas, kaltinamas piktybiš
ku klastojimu, prisipažino, kad 
mėgėjiška kino kamera jis nu
filmavo Triesto pramonės zonos 
rajoną, kuriame labai daug dū
mų. Sukčiui nerūpi nei nelaimės 
ištiktų žmonių skausmas, nei jų 
sunkumai. Jo nepasotinamas troš
kimas pasipelnyti, tų, kurie tuo
jau pat „nupirko" šį „kūrinį", 
antitarybiškumas — štai šios 
bjaurios istorijos užkulisiai.

— Šio provokatoriaus, kaip ir 
kitų šmeižikų, niekšiškas išpuolis 
manęs visiškai nenustebino. Nuo 
pirmųjų Černobylio tragedijos 
dienų Vakaruose, taip pat Ita
lijoje, prasidėjo piktybiška kam
panija ryšium su tuo, kas jvyko 
Ukrainos žemėje, — pasakė, kal
bėdamasis su TASS-o korespon
dentu, laikraščio „Unitą" bendra
darbis Kjeza Džulijas, apsilan
kęs Černobylio rajone. — To
dėl aš savo kelionę į Kijevą 
laikau labai naudinga. Ne tik to
dėl, kad daug ką mačiau savo 

akimis. Jau pats faktas, kad aš 
čia, nuramins Italijos skaitytojus. 
O objektyvi informacija padės 
daugeliu atžvilgių paneigti bur
žuazinės spaudos spekuliacijas, 
susijusias su Černobylio atomi
ne elektrine. Aš jau parašiau sa
vo laikraščiui tris koresponden
cijas, ir jos išspausdintos.

Vykstant pokalbiui partijos 
Borodiankos rajono komitete, pa
sakoja Italijos žurnalistas, aš pri
miniau, kas buvo kalbama jūsų 
partijos XXVII suvažiavime, pa
sakiau, kad pasaulyje viskas su
siję. Ir tuo, mano nuomone, pa
brėžta: mes turime suprasti vie
ni kitus. Suvienyti pastangas, kad 
būtų galima išspręsti svarbias 
problemas, kurias įveikti viena 
šalis ne visada pajėgia. Tokios 
problemos, be atominės energe
tikos, taip pat yra ekologijos ir 
tarptautinio saugumo klausimai. 
Tai, kas įvyko Černobylio ato
minėje elektrinėje, verčia susi
mąstyti, kaip žmonija ateityje 
bendradarbiaus. Tam reikia daž
niau susitikti, plačiau keistis in
formacija, taip pat ir technine. 
Jūsų žmonės man padarė labai 
didelį įspūdį, sudėtingomis są- 

•į lygomis jie parodo ištvermę, or
ganizuotumą, drąsą. Mes taip 

‘ pat įsitikinome: Tarybų Sąjungos 
vadovavimo organai, specialistai 
ir mokslininkai daro viską, kad 
avarijos padariniai būtų greičiau 
pašalinti.

— Ypač stengėsi, platindami 
■melagingas versijas, JAV masi
nės informacijos priemonės ir 
politiniai veikėjai. Aš seniai ži
nau, kas yra antitarybiškumas 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
— įsitraukė į pokalbį Maiklas 
Davidou, laikraščio „Piplz deili 
vorld" korespondentas. Naujų 
piktų išpuolių prieš TSRS dingsti
mi tapo avarija Tarybų Sąjungos 
atominėje elektrinėje. Supranta
ma, šio eilinio triukšmo tikslas 
visiškai aiškus: parodyti, kad Ta
rybų Sąjunga, atseit, negalima 
pasitikėti taip pat mokslo ir 
technikos klausimais.

Man, kaip ir mano kolegoms 
iš kapitalistinių šalių komunistų 
partijų centrinių organų, buvo su
teikta galimybė pamatyti vaizdą 
tokį, koks jis yra. Nuo mūsų ne
buvo slepiamas tas faktas, kad 
tai — rimta. Todėl, kad radiaci
ja išėjo už įmonės ribų. Tai su
kėlė būgštavimus ir už jūsų ša
lies ribų. Tuo nedelsiant buvo 
pasinaudota buržuazinėje spau
doje. Sąžiningai, tiesiai, draugiš
kai mums buvo papasakota apie 
tai, kas atsitiko. Ir mes dėkingi 
už tai. Mane, pažymėjo M. Da
vidou, ypač sujaudino susitikimas 
su žmonėmis, kuriuos tiesiogiai 
palietė incidentas: su tais darbi
ninkais, kurie ir šiandien dirba 
atominėje elektrinėje. Juos gali
ma pavadinti tikrais didvyriais. 
Aš kalbėjausi su Vladimiru Lys- 
kinu. Jam 41 metai, jis dirba 
techniku elektriku. Aš paklausiau 
jj, kaip jis žiūri j nutarimą pa
didinti darbo užmokestį tiems, 
kurie dirba atominėje elektrinė
je. Ir išgirdau: „... Dabar pini
gai — ne svarbiausia, mes da
rome tai, ką turi padaryti tokio
je situacijoje kiekvienas tarybinis 
žmogus". Jeigu aš parašysiu apie 
tai, tai Amerikos piliečiai manęs 
nesupras.

Tas jaunas darbininkas, jo pa
žiūra į darbą man padeda su
prasti visą jūsų šalies istoriją. 
Šiandien jis elgiasi taip, kaip ir 
jo tėvas karo metu prie Staling
rado ir Kursko lanke, kaip sene
liai — Pilietiniame kare, ginda
mi Tarybų valdžią.

Man sunku įsivaizduoti, kaip 
būtų Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, jeigu įvyktų tokia avari
ja. Žinoma, niekas to niekam ne
linki. Bet jeigu ten tektų eva
kuoti apie 100 tūkstančių žmo
nių, kaip tai buvo čia, kur atsi
rastų tiek darbo vietų perkel
tiems žmonėms įdarbinti. O situa
cija su butais, juk pas mus buto 
nuoma labai didelė? Kas pri
glaustų nemokamai evakuotuosius, 
kuriuos reikia maitinti, rengti. 
Kas duotų lėšų naujų butų sta
tybai? Vidutiniškai mūsų darbi
ninkai už butą moka 40 procentų 
atlyginimo. Aš labai abejoju, kad 
visas išlaidas, susijusias su šia 
sudėtinga problema, padengtų 
firmos ar valstybinė valdžia.

Mano nuomone, įvykiai Čer
nobylio atominėje elektrinėje 
suvaidins savotiško bumerango 
vaidmenį, žmonės atskiria tiesą 
nuo melo. Būtų gerai sukurti do
kumentinį filmą apie Černobylį, 
apie jūsų žmonių narsumą, jų 
organizuotumą ir parodyti šį fil
mą visose šalyse. Jis padėtų 
mums taip pat susimąstyti apie 
tai, kad atomo taikaus įsisavini
mo klausimais reikia bendradar
biauti sutelkti pastangas. Juk 
yra žinoma, kad ir Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ne kartą bu
vo avarijų tokiose atominėse 
elektrinėse. Mūsų mokslininkai 
turi bendradarbiauti dviejose 
svarbiausiose sferose: kelio 
užkirtimo branduoliniam karui 
ir taikaus branduolinės energi
jos naudojimo klausimu. Tai 
daryti nuolat ragina draugas M. 
Gorbačiovas, tai jis pažymėjo ir 
savo kalboje per televiziją ge
gužės 14 d.

O štai ką pasakė žurnalo 
„Mesemagazin infernaciortal" 
bendradarbis Hubertas Kušni- 
kas (VFR):

— Kelionės į Kijevą išvaka
rėse aš pabuvojau tėvynėje. Ir 
pats galėjau įsitikinti, koks pro
pagandinis triukšmas buvo sukel
tas Vokietijos Federatyvinėje 
Respublikoje ryšium su įvykiais 
Černobylio atominėje elektrinė
je. Aš įsitikinęs: ši negraži kam
panija aiškiai buvo parengta iš 
anksto. Buvo ieškoma tik dings
ties jai pradėti.

Nepamiršiu kelionės į Boro
diankos rajono profilaktoriumą 
„Lesnaja poliana", kur ilsisi pa
mainos, dirbančios atominėje 
elektrinėje. Jų optimizmas ir ra
mumas tokioje sudėtingoje si
tuacijoje, pasisakymai apie tai, 
kas jvyko, rodo, kad tarybiniai 
žmonės visiškai pasitiki savo par
tija ir vyriausybe. Aš jau daug 
metų dirbu Tarybų Sąjungoje Ir 
pripratau prie jūsų žmonių. Bet 
ir mane nustebino jų drausmingu
mas ir organizuotumas, įsitikini
mas, kad jie būtinai grįš į savo 
darbo vietas prie AE pultų.

VFR buržuazinė spauda teigė, 
kad dėl avarijos atominėje elek
trinėje Tarybų Sąjungos lau
kia badas, skurdas. Kad čia jau 
tūkstančiai žmonių žuvo, kad 
jie iš čia bėga. O mes pamatė
me kitokį vaizdą. Didžiulis pui
kus Kijevas gyvena ramų gyve
nimą, visur, kur tomis dienomis 
teko lankytis, žmonės dirba sa
vo darbą. Kaip ir mano kolegos, 
aš gavau Ukrainoje daug naudin
gos informacijos ir tikiu, kad sėk
mingai bus likivduoti avarijos 
padariniai.

V. ŽUKOVSKIS,
V. ITKINAS, 

L ČERNENKA
TASS-o specialųjį 

korespondentai — ELTA

Kijevas

Kaip kovos situacijoje 
veikia medikai Černobylio 
atominės elektrinės rajone

Antrą parą nemiegojo sanato- 
rijos-profihėctoriumo „lesnaja 
poliana" vyriausiasis gydytojas 
Vitalijus Melničenka. Sanatorija 
priėmė ilsėtis rezervinę Cemo
bylio AE darbuotojų grupę. Vei
ksmai «krtremalinė|e situacijoje, 
šeimų evakavimas — visa tai, 
žinoma, atsiliepė žmonių būklei. 
Todėl reikia sudaryti jiems visas 
sąlygas, reikia, kad čia jie jaus
tųsi kaip namie, — tokį uždavinį 
medicinos personalui iškėlė vy
riausiasis gydytojas. Ištisą parą 
budėjo gydytojų brigados, padi
dėjo apkrovimas ir laboratorijai, 
kuri turėjo atl&ti dešimtis krau
jo analizių.

Taip sutiko „Lesnaja poliana" 
tuos, kuriems netrukus teks toliau 
dirbti Černobylio atominėje 
elektrinėje. Juk nors reaktoriai 
ir sustabdyti, juose reikia palai
kyti reikiamą režimą. Geros for
mos turi būti ir žmonės, kuriems 
patikėtas toks atsakingas darbas. 
Tai ir stebi medikai.

— Tyrimų rezultatai rodo, 
kad mūsų pacientai visiškai svei
ki ir pailsėję galės dirbti savo 
darbą, —- mano vyriausiasis gy
dytojas. — Sanatorijos alėjose 
įprastine figūra tapo dozimet- 
ristas. Radiacinis „patrulis" ati
džiai seka oro ir dirvos būklę. 
Slą sau naują specialybę taip pat 
jsisav'mo medikai.

Pavyzdžiui, jaunas Teterevo 
ligoninės felčeris Vasilijus Kor- 
čevskis stetoskopą pakeitė j do- 
zimetrinio prietaiso ausines. Jis 
supranta, kokia atsakinga jo mi
sija, įdėmiai „išklauso" savo 
pacientus, tiksliai atskirdamas fo
ną nuo mažiausių nukrypimų, 
žinoma, nelabai malonu, kai ta
ve „čiupinėja" prietaiso zondas, 
ausinėse girdėti nedidelis ūže
sys ir vos pastebimai svyruoja 
rodyklė. Tuo mos patys įsitiki
nome, kai buvome tikrinami!

— Pavyzdžiui, Vasllkovo rajo
ne sanitarijas tarnybos organiza
vo radiacinius postus. Jie kont
roliuoja oro ir dirvos būklę. Du 
kartus tikrinama violos pie
no kombinato produkcija. 
Padaugėjo darbo ir Vasilkovo 
rajono poliklinikos medikams. 
Čia profilaktiškai apžiūrimi žmo
nės, evakuoti Iš pavojingos zo
nos, — sako poliklinikos vyriau
siasis gydytojas Vladimiras Po- 
lunejovas. — Apžiūrėti Ir po to 
mediciniškai stebėti juos mums 
padeda gydytojai, atvykę iš ki
tų sričių. Medikai dabar veikia 
kaip kovinėje situacijoje.

Daugiau kaip 1300 gydytojų, 
medicinos seserų, laborantų, do- 
zimotristų, 240 greitosios pagal
bos mašinų — toks medicininis 
desantas veikia Cemobylio ato
minės elektrinės rajone, — pa

sakoja UTSR sveikatos apsaugos 
ministro pirmasis pavaduotojas 
A. Zelinskis. Jo rankose — su
vestinė, rodanti, kur apgyven
dinti evakuoti gyventojai. Štai, 
pavyzdžiui, Peskovkos kaimas. 
Čia priimta daugiau kaip du 
tūkstančiai žmonių iš pavojingos 
zonos. Jų medicininiam aptarna
vimui organizuoti mes atsiuntėme 
dvylika gydytojų brigadų iš kitų 
sričių į talką vietos medikams.

i Ukrainos TSR sveikatos ap
saugos ministerija nuolat gauna 
pareiškimus, kuriuose prašoma 
komandiruoti j Černobylio AE 
zoną, — sako ministro pava
duotojas. — Daugelis medicinos 
darbuotojų nuo pirmųjų dau
giausia nerimo sukėlusių dienų 
pradėjo kovą už avarijos pada
rinių likvidavimą. Ukrainos TSR 
sveikatos apsaugos ministerija 
viena iš pirmųjų gavo signalą 
apie nelaimę atominėje elektri
nėje. Iš karto buvo imtasi prie
monių, kad tuojau pat būtų 
suteikta medicinos pagalba nu
kentėjusiesiems, kad būtų pa
tikrinta aplinkos būklė. Nepraė
jus nė valandai j Černobylį 
nuskubėjo greitosios pagalbos 
mašinos iš Kijevo ir kitų mies
tų. 1 avarijos rajoną išvyko ži
nomi respublikos Sveikatos ap
saugos ministerijos specialistai.

Pačioje elektrinėje dozimet- 
ristai matavo radiacijos lygį, 
gydytojai apžiūrinėjo ligonius. 
Tie, kuriems reikėjo suteikti 
skubią pagalbą, hospitalizuoti. . 
Juos priėmė Kijevo srities ligo
ninė, kitos specializuotos Uk
rainos sostinės klinikos. Labiau
siai nukentėję atominės elektri- ( 
nės darbuotojai ir ugniagesiai Į 
lėktuvu buvo nugabenti j Mask- ' 
vą — j specializuotas TSRS 
sveikatos apsaugos ministerijos 
klinikas.

Konsultuoti ir teikti pagal
bos į Kijevą atvyko žymiausi 
specialistai iš Maskvos ir Le
ningrado. Tarp jų — TSRS MMA 
viceprezidentas, TSRS MMA 
akademikas L. Iljinas, profeso
riai L. Romanovas, J. Goginas, 
V. Charitonovas, O. Pavlovskis 
ir kiti. Kijevo ir srities gydymo 
įstaigos aprūpintos visais rei
kiamais preparatais.

Dirbamas didelis sanitarinio 
švietimo darbas. Per Ukrainos ' 
televiziją ir radiją kalbėjo UTSR 
sveikatos apsaugos ministras A. 
Romanenka, kuris papasakojo 
apie profilaktikos priemones, 
reikalingas, esant susidariusiai 
situacijai.

Beveik pusė pacientų, atvež
tų į ligonines po avarijos ato
minėje elektrinėje, dabar jau 
išrašyta. Medikų pastangomis 
žmonėms grąžinama sveikata, 
partinių ir tarybinių darbuotojų, 
įvairių specialistų pastangomis 
gyvenimas Černobylio rajone 
grįžta į normalias vėžes.

L ČERNENKA, 
V. ITKINAS, 

V. ŽUKOVSKIS,
TASS-o spec. kore«p. — ELTA

HUMANIŠKAS 
POŽIŪRIS

(vykus avarijai Cemobylio 
atominėje elektrinėje, tary
binė vyriausybė, įvairios mū
sų šalies organizacijos ir ži
nybos gauna iš užsienio tele

gramas ir laiškus, kuriuose 
užsienio piliečiai, visuomeni
nės organizacijos, privačios 
kompanijos reiškia užuojau
tą ir siūlo savo pagalbą. Nau
josios Zelandijos gydytojų, 
stojančių už kelio užkirtimą 
branduoliniam karui, telegra
moje, kurią pasirašė daktaras 
J. Prajoras, sakoma: „Siūlo
me savo paramą ir pagalbą, 
jeigu tai reikalinga. Tikimės, 
jog tai, kas įvyko, padės su
vienyti visus žmčnes Žemė
je, kad būtų pasiekti tie tiks
lai, kurie mums visiems yra 
aktualūs". Amerikos įtakin
gos organizacijos „Gydyto
jai už socialinę atsakomybę" 
prezidentas Dž. Gaigeris, 
taip pat Amerikos sveikatos 
apsaugos organizatorių aso
ciacijos vadovas daktaras 
Zaidelas telegramoje, atsiųs
toje akademikui J. Ciazovui, 
kuris atstovauja Tarybų Są
jungai kaip vienas iš tarptau
tinio judėjimo „Pasaulio gy
dytojai už kelio užkirtimą 
branduoliniam karui" pirmi
ninkų, rašo: „Reiškiame sa
vo užuojautą tarybiniams 
žmonėms šiuo sunkiu metu, 
esame pasirengę suteikti vi
sokeriopą paramą". Tai — tik 
dvi telegramos iš daugelio, 
gaunamų šiomis dienomis iš 
užsienio. Toks pagarbos ver
tas, humaniškas požiūris į 
tai, kas įvyko, negali nesu
kelti nuoširdaus tarybinių 
žmonių dėkingumo.

TASS-ELTA Nauji Vilniaus namai
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Profesorė L. Griciūtė pasakoja... Apie dūmus ir rūkymą

Susirinko visa šeima. Kaip visa
da: tokia jau Lietuvoje tradicija. 
Dabar gal niekas ir nebeprisimena, 
kada tai prasidėjo, tačiau visi tvir
tai laikosi nusistovėjusios tvarkos - 
kiekvieno gimimo dieną pažymėti 
jaukiame šeimos ratelyje.

Seniai nebėra tėvo - žymaus lie
tuvių rašytojo Augustino Griciaus, 
ir motinos jau nebėra, tačiau jų bu
tą Vilniuje, pačiame miesto centre, 
kur tebegyvena tik vyriausiasis sū
nus Jonas, visi savo namais vadina. 
Ir renkasi visi savo šeimos švenčių 
švęsti.

Balandžio 15 dieną kuklių iškilmių 
kaltininkė buvo profesorė Laima 
Griciūtė. Su gražiu šešiasdešimt
mečio jubiliejumi įžymiąją savo se
serį čia sveikino visi trys broliai - 
kino opratorius Jonas, smuikinin
kas ir muzikos pedagogas Algis, 
chirurgas - vaikų urologas Kastytis, 
sveikino jų žmonos, vaikai.

O kiek kalbų būna visiems prie 
gardaus pyrago, prie puodelio ka
vos... Visi rašytojo Griciaus vaikai 
užaugo gerais žmonėmis, puikiais 
savo profesijos specialistais. Visi 
myli savo darbą ir moka apie jį įdo
miai papasakoti. Bet, turbūt, už vis 
įdomiausiai susiklostė Laimos Gri
ciūtės gyvenimas. Baigusi Kauno 
medicinos institutą, ji toliau tobuli
nosi Leningrado onkologijos institu
to aspirantūroje, parašė ir apgynė 
medicinos mokslų kandidato, vėliau 
ir medicinos mokslų daktaru diser
tacijas. Pasirinkusi eksperimenti
nės onkologijos sritį, įvairiais 
aspektais tyrė plaučių vėžį, paskel
bė reikšmingų mokslinių išvadų.

Šešerius metus Laima Griciūtė 
vadovavo aplinkos kancerogenų vė
žį skatinančia medžiaga, skyriui 
Tarptautiniame vėžio tyrinėjimų 
centre, Lijone Prancūzijoje, o 
sugrįžusi į Vilnių, buvo paskirta 
Lietuvos TSR onkologijos mokslinio 
tyrimo instituto direktore. Dabar 
bet kurią dieną mokslininkę galime 
sutikti jos kabinete didžiuliuose 
Onkologijos centro rūmuose, šiau
riniame Vilniaus pakraštyje, San- 
tariškių sveikatos miestelyje. Ži
noma, jei koks pasaulinis kongresas 
nebus jos iškvietęs į tolimą šalį. Juk 
mokslinių komandiruočių keliai 
žymiąją Lietuvos mokslininkę veda 
per įvairius kontinentus, per

didžiųjų pasaulio valstybių sostines, 
medicinos centrus... Paryžius, 
Geneva, Florencija, Buenos Aires, 
Monte Karlo, Milano, Neapolis, 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Ja
ponijos miestai.

Šių kelionių įspūdžiai seniai išpa
sakoti, parvežti suvenyrai - seniai 
išdalyti, o kasdieninis Onkologijos 
centro vadovo darbas vargu ar gali 
labai sučtolfitnti, nebent tik jauniau- 
siąjį brolį Kastytį, gydytoją. Tačiau 
ir šį kartą visiems drauge susėdus, 
sesuo - mokslininkė neapvylė. Vėl - 
Prancūzija, vėl - Lijonas: nauji 
įspūdžiai. Juk šis miestas tam tikra 
prasme yra tapęs visos šeimos 
miestu. Ir visiems įdomu pamatyti 
skaidres, kaip jis pasikeitė nuo to 
laiko, kai Laima Griciūtė ten dirbo, 
gyveno.

Ne taip seniai, rodos, buvo spau
doje paskelbta žinia, kad Lietuvos 
TSR onkologijos instituto direkto
rė, profesorė Laima Griciūtė išrink
ta Lijono tarptautinio vėžio tyrinė
jimų centro mokslo tarybos nare, o 
ji, pasirodo, spėjusi ir savas senas 
vietas aplankyti, tarybos posė
džiuose dalyvauti. Ketverius metus . 
- tokia yra šios tarptautinės mokslo 
tarybos kadencija - lietuvaitė 
mokslininkė ten atstovaus TSRS 
onkologijai. Taryba renkama tik iš

dvylikos skirtingų valstybių narių. 
Kartą per metus, - šiaip gi 
kiekvienas dirba savo darbą savoje 
mokslinėje įstaigoje, - tarybos 
nariai yra sukviečiami į Lijoną 
apibendrinti tarptautinių onkologi
jos pasiekimų, numatyti generalinę 
tolesnių tyrimų kryptį. Iškilus 
kokiam skubiam reikalui, eksperti
zės klausimais, visa taryba ar 
atskiri jos nariai gali būti kviečiami 
į Lijoną ir dažniau.

Beje, Lijone profesorė Laima 
Griciūtė turėjo reikalų ir kaip Lie
tuvos onkologijos instituto direkto
rė. Dar jai ten bedirbant, buvo pra
dėtas eksperimentas. Penkioms la
boratorijoms - Maskvoje, Berlyne, 
Sofijoje, pačiame Lijone ir Vilniuje - 
pavesta ištirti mažo intensyvumo 
kancerogenų poveikį atskirai ir į- 
vairiose kombinacijose. Eksperi
mentas tęsiamas. Reikia sistemin
gai referuoti apie jo eigą ir rezulta
tus.

Įspūdžiai iš kelionės - kuo nuosta
biausi. Tiek sutikta senų draugų, 
tiek įdomaus sužinota apie jų dar
bus. 0 seniausias medicinos tradici
jas turįs prancūzų miestas Lijon dar 
auga, vis plečiasi. Jame įkurtas įdo
mus medicinos muziejus...

Vida Petrauskaitė

Gintariniai krantai ties sena Palanga...

Mano pažįstamas profeso
rius iš Brukdeilo medicinos 
centro Brukline sutinka be
maž visus savo pacientus 
panašiu klausimu: „Ar rūko
te? Jeigu taip, tai ko krei
piatės į gydytoją?.

Rūkymas, Jungtinių Ame
rikos Valstijų federalinių 
įstaigų duomenimis, ameri
kiečiams ir socialinėms pro
gramoms kasmet kainuoja 
daugiau kaip 60 milijardų 
dolerių. Šios sumos išleidžia
mos ne cigaretėms pirkti, o 
gydyti rūkymo sukeltoms 
plaučių, širdies ir kitų orga
nų ligoms. Didesnius nuosto
lius šaliai daro nebent nar
komanija ir... Pentagonas, 
kasmet suryjantis jau daugiau 
kaip 300 milijardų. Šiurpi ir 
mirtingumo statistika: Ame
rikos medicinos asociacijos 
žiniomis, kasdien Jungtinėse 
Amerikos Valstijose nuo ni
kotino miršta vidutiniškai 
tūkstantis žmonių. Taigi ta
bakas kasmet nusineša į ka
pus 350 tūkstančių amerikie
čių — bemaž tiek, kiek jų 
krito kautynių lauke per 
visą Antrąjį pasaulinį karą.

Rūkymas ne tik Ameriko
je, bet ir daugelyje kitų ša
lių yra tapęs ne tik sveika
tos apsaugos, bet ir sociali
ne problema. Ką tik JAV 
sveikatos apsaugos naciona
linis statistikos centras pas
kelbė duomenis apie rūkan
čius amerikiečius pagal jų 
profesijas. Iš vyrų daugiau
sia rūko statybininkai dažy
tojai ir remontininkai (55,1 
proc.), sunkvežimių vairuo
tojai (53,6 proc.), dailidės 
(50,8 proc.), automechanikai 
(50,5 proc.), sargai (50,5 
proc.). Iš moterų daugiausia 
rūko padavėjos (51,1 proc.), 
kasininkės (44,2 proc.), ma
šinų operatorės (41,0 proc.), 
pakuotojos (40,0 proc.).

Mažiausiai iš vyrų rūko 
elektronikos inžinieriai (16,2 
proc.), advokatai (21,9 proc.), 
aukštesniųjų klasių mokyto
jai (24,9 proc.), fermeriai 
(28,1 proc.). 'Iš moteriškų 
profesijų mažiausiai tabaku 
mėgaujasi pradinių klasių 
mokytojos (19,8 proc.), mais
to įmonių darbininkės (24,6 
proc.), vyresniųjų klasių mo
kytojos (24,8 proc.), bankų 
kasininkės (25,7 proc.);

Amerikos tabako institutas 
po ilgų tyrimų paskelbė iš
vadas. Jo mokslininkai tyrė, 
kaip rūkymas veikia įvairias 
socialines bei rasines gy
ventojų grupes. Nustatyta, 
kad darbininkams rūkymas 
kur kas pavojingesnis svei
katai nei tarnautojams, nes 
dažniausiai rūkoma darbo 
vietose, kur ir taip aplinka 

riepalanki sveikatai. Darbi
ninkai paprastai pradeda rū
kyti anksčiau už tarnauto
jus, jiems kur kas sunkiau 
atsisakyti žalingo įpročio. 
Juodaodžiai Amerikos fabri
kų darbininkai rūko dažniau 
ir daugiau negu jų baltieji 
kolegos.

Rūkymo žala pastaruoju 
metu ėmė rūpintis ir Ameri
kos profsąjungų — ADF- 
GPS vadovybė, tačiau no
rint nors kiek sumažinti ją, 
reikia nužengti nepalygina
mai toliau, negu vien tik 
nerekomenduoti savo na
riams rūkyti ar gąsdinti ta
bako sukeliamomis ligomis.

Antinikotininė kampanija 
Amerikoje gana plati, nors 
dažniausiai tai tėra gydytojų 
pagraudenimai, mokslininkų 
išvados.
yra kur kas didesnė nei kitai 
gyventojų grupei.

Ne ką gelbsti rūkorių per-

Vilius KAVALIAUSKAS

dOnai ne tik 
AKIS GRAUŽIA

f

JAV medikai labai lęAte- 
goriškai įspėja dėl vadina
mojo „pasyvaus rūkymo" 
pavojaus. Juk dauguma rū
korių mano, kad dūmo po
mėgis — tai jų asmeninis 
reikalas ir nuo plaučių ligų 
kentėsiu tik jie patys. Tuo 
tarpu gydytojai ir sociolo
gai tvirtina, jog vaikai, iš
augę rūkorių šeimose, visa
da būna silpnesni už savo 
bendraamžius, dažniau už 
kitus serga kvėpavimo ta
kų ligomis, neatsparūs bron
chitui bei plaučių uždegi
mui. Tyrimai Amerikos mo
kyklose patvirtino, kad vai
kai, kurių namuose nuolat 
tvyro dūmai, dažniau pralei- 
dinėja pamokas dėl negala
vimo, dažniau už draugus pa
kliūna į ligoninę. JAV svei
katos apsaugos tarnybos va
dovas Everetas Kūpąs per 
televiziją net kreipėsi į tė
vus: „Jeigu jums nors kiek 
rūpi vaikų sveikata ir atei
tis, nerūkykite prie jų, nerū
kykite namuose. .."

Lygiai taip pat amerikiečiai 
gydytojai įspėja dėl rūkorių 
sutuoktinių sveikatos. Api
bendrinę kelių valstijų ligo
ninių statistiką, mokslininkai 
nustatė, kad tikimybė su
sirgti plaučių vėžiu rūkan
čiųjų žmonoms (ar vyrams) 

siorientavimas nuo cigarečių 
prie cigarų ar pypkių. Nors 
plaučių ligomis pypkių ar ci
garų rūkytojai serga 50— 
60 procentų rečiau už rūkan
čius cigaretes, bet tokie „per- 
simetėliai" pypkę kemšasi 
gerokai dažniau nei įprasta, 
o dūmus iš įpratimo traukia 
giliai į plaučius.

Pradėjus rūkymą aktyviai 
pulti, tabako kompanijos pa
bandė operatyviai persiorien
tuoti. Imta gaminti ir akty
viai reklamuoti uostomąjį ir 
kramtomąjį tabaką. Kadangi 
valdžios nutarimu šiai, pro
dukcijai negalioja reklamos 
ir vartotojų amžiaus su
varžymai; firmos pabandė 
paversti naujus produktus 
jaunimo pomėgiu. Šiuo me<- 
tu tabaką uosto ir kramto 
apie 10 milijonų amerikiečių, 
me. Keli įtakingi senatoriai 
net turi nemažas tabako plan- 

iš jų — trys milijonai pa
auglių. Tokio tabako rekla
mai kviečiami Amerikos jau
nosios kartos stabai — garsūs 
aktoriai, profesionalaus spor
to žvaigždės.

Dabar gydytojai norėtų su
stabdyti ir šią jaunimo epi
demiją: nore dūmai jau ne
beėda plaučių, kancerogeni
nės medžiagos prasiskverbia 
į kitas žmogaus organizmo 
vietas. Tyrimai Šiaurės Ka
rolinoje parodė, kad moterys, 
uostančios ar kramtančios ta
baką, 4,2 karto dažniau su
serga gerklės vėžiu. . .

Nuo 1971 metų įstatymas 
uždraudė reklamuoti ci^Je- 
tes per Amerikos radiį^?^ ir 
televiziją. Dabar Afrikos 
medicinos asociacija bando 
panaudoti visą savo įtaką, 
kad įtikintų kongresą už
drausti tokią reklamą laik
raščių ir žurnalų puslapiuo
se, ant namų sienų ir dangu
je .(gal tik JAV būdinga re
klamos rūšis, kai tekstus dan
guje spalvotais dūmais išra- 
šinėja lėktuvai). Lygiai taip 
pat prašoma uždrausti bet 
kokią „bedūmio" tabako re
klamą.

Kongreso koridoriuose vei- 
kia ir tabako kompanijų sta
tytiniai, kurie apdoroja kon
gresmenus sau reikiama link- 

tacijas ir, savaime supranta
ma, prieš savo interesus ne
balsuos.

Cigarečių industrija nėra 
didžiausia Amerikos spaudos 
aprūpintoja reklama: laikraš
čiai ir žurnalai kasmet iš jos 
gauna apie 900 milijonų. Pa
lyginti su maisto produktų t 
(2,9 milijardo) ir automobilių 
(2,7 mlrd.) reklama, tai nėra 
daug, tačiau cigarečių rekla
ma bei pardavimu suintere
suota ir valstybė. Federalinė 
ir valstijų valdžia iš kiekvie
no parduoto cigarečių pa
kelio pasiima sau bemaž pu
sę dolerio. Tabakas — tai di
džiulis biznis, kurio sustabdy
ti niekas nedrįsta.

Neseniai visos Jungtinės 
Amerikos Valstijos su dideliu 
susidomėjimu sekė neįprastą 
bylą Santa Barbaros (Kalifor
nija) teisme.

1982 metais čia nuo plau
čių vėžio mirė užkietėjęs rū
korius Džonas Gelbraitas. Ve
lionis visą gyvenimą rūkė tik 
koncerno „Reinolds tobako 
kompani" produkciją. Miru
siojo įpėdiniai pabandė pa
traukti šią antrą pagal apim
tį tabako firmą teisman, kal
tindami nuvarius į kapus 
jiems artimą žmogų ir reika- 
'audami kompensacijos — 
nilijono dolerių. Pirmosiomis 
'.usio dienomis dvylika pri

siekusiųjų, tarp kurių buvo 
vienas rūkorius, keli metę 
rūkyti, o likusieji — nepra
dėję, po devynių valandų di
skusijų ieškinį atmetė.

Kitokio finalo sunku buvo 
ir tikėtis. Nuo 1950 metų ta
bako kompanijoms buvo iš
keltos 147 tokios bylos, bet 
nė vienos jų ieškovai nelai
mėjo. „Reinoldso" koncernui 
dar teks atsakyti 45 kitoae 
bylose, betJO advokatai, jau 
turintys x nemažą patyrimą, 
tvirtina, kad lygiai taip pat 
gali būti traukiamos teisman 
sviesto kompanijos, jeigu 
žmogus mirė nuo širdies li
gos* .

Amerikos gydytojai yra iš
kėlę gražų ir kilnų tikslą — 
pasiekti, kad 2000 metais ša
lyje neliktų nė vieno rūkan
čiojo. Gal tai kvepia ir uto
pija, tačiau melsvo dūmo mė
gėjų Jungtinėse. Amerikos 
Valstijose mažėja? Praėjusį 
rudenį visoje šalyje buvo pa
skelbta „didžioji Amerikos 
nerūkymo diena". Joje daly
vavo 19,7 milijono žmonių. 
Pastaraisiais metais rūkyti 
bandė mesti 20,4 milijono 
amerikiečių. 5,4 milijono iš 
jų pasirodė esą stiprios va
lios žmones. Jiems mediko 
žodis buvo svaresnis už 
grūste grūdamą triukšmingą 
tabako reklamą.

PAŽYMĖTAS PAŽANGAUS JAV 
LAIKRAŠČIO JUBILIEJUS

NIUJORKAS, IV. 21.
(TASS-o koreąp. V. Orlovas 
praneša). Paminėjo 75-ąsįas 
metines pažangus Amerikos 
laikraštis „Laisvė", leidžia
mas čia lietuvių kalba.

Nuo įkūrimo momento 
„Laisvė" gina darbininkų 
klasės interesus, kovoja dėl 
socialinio teisingumo. Jos 
puslapiuose buvo skelbiami 
V. Lenino straipsniai, tarp 
jų „Laiškas Amerikos darbi
ninkams". „Laisvės" publi
cistai demaskavo tikrąjį 
buržuazinio režimo Lietuvo
je veidą iki Tarybų valdžios 
atkūrimo Pabaltijyje, džiau
gėsi laimėjimais, kuriuos 
pasiekė lietuvių tauta, sto
jusi į socializmo kūrimo ke
lią. Antrojo pasaulinio karo 
metais laikraštis aktyviai 
stojo prieš hitlerinį fašizmą, 
rinko ir siuntė medikamen
tus bei kitą pagalbą kovo
jančiai Raudonajai Armijai

Šiandien „Laisvės" laikraš
tis kovoja Amerikos taikos 
šalininkų gretose, stoja už 
JAV ir TSRS tautų savitar
pio santykių pagerinimą, pa
sakoja apie Tarybų Sąjungos 
taikias iniciatyvas, apie Ta
rybų šalies gyvenimą.

„Laisvės" namuose Niu
jorke įvyko jubiliejinis va
karas, kuriame dalyvavo 
laikraščio aktyvistai iš įvai
rių JAV kampelių, Ameri
kos pažangių organizacijų 
atstovai. Kalbėdami susirin
kime, laikraščio redaktoriai ir 
direktoriai Rudolfas Barani- 
kas, Aldona Katinienė, Nas
tė Buknienė, Nelė Ventienė 
papasakojo apie leidinio 
darbą, apie jo planus. Žino
ma JAV visuomenės veikė
ja, Amerikos ir Tarybų Są
jungos draugystės draugijos 
aktyvistė iš San Francisko 
Ksavera Karosienė nurodė, 
jog laikraštis daug priside
da prie darbo žmonių inter
nacionalinio solidarumo ir 
tautų draugystės stiprinimo. 
Čikagos pažangaus laikraš
čio „Vilnis" vyriausiasis re
daktorius Stasys Jonas Jo- 
kubka pabrėžė, kad laikraš
tis pažyrųi savo metines ar
tėjant šimto metų sukakčiai, 

kai švenčiama Gegužės pir
moji, proletarinė šventė, gi
musi Čikagos mieste.

Tarybų Lietuvos darbuo
tojų vardu Niujorko darbi
ninkiškojo laikraščio leidė
jus pasveikino Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas, „Tiesos" laik
raščio redaktorius Albertas 
Laurinčiukas. Jis papasako
jo susirinkusiems, kaip dirba 
tarybinė spauda, siekdama, 
kad būtų įvykdyti uždavi
niai, kuriuos žurnalistams 
iškėlė TSKP XXVII suva
žiavimas.

Šventiniame vakare daly
vavo Tarybų Lietuvos lite
ratūros ir meno veikėjų 
grupė — dainininkai, TSRS 
liaudies artistai Nijolė Am
brazaitytė ir Virgilijus No
reika, baleto artistai Loreta 
Bartusevičiūtė ir Jonas Ka
takinas, kompozitorius An-

Palaidotas savo gimtinėje
Akmenės ir aplinkinių ra

jonų gyventojai gausiai su
sirinko Papilėje palydėti į 
■paskutinę poilsio vietą Povi
lo Ventos, žymaus pažangių 
JAV lietuvių veikėjo, ilga
mečio „Laisvės" direktorių 
tarybos pirmininko, kovoto
jo už taiką ir pažangą, palai
kus. Juos į Tarybų Lietuvą, 
vykdydama P. Ventos valią, 
atvežė jo žmona — „Laisvės" 
direktorių tarybos narė Nelė 
Ventienė.

Papilės kapinėse gedulo 
mitingą pradėjo „Tėviškės" 
draugijos prezidiumo pirmi
ninkas P. Petronis.

Kalbėjo Lietuvos TSR žur
nalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas A. Laurinčiukas, 
„Laisvės" direktorių tarybos 
sekretorė Nastė Buknienė, 
revoliucinio judėjimo Lietu
voje dalyvis J. Jurgaitis, par
tijos Akmenės rajono komi
teto pirmasis sekretorius J. 
Budrevičius. Jie pažymėjo 

tanas Rekašius. Jie atliko 
muzikinę programą.

Leidinio metinių išvakarė
se iš spaudos išėjo jubilie
jinis „Laisvės" numeris, ku
riame pasakojama darbinin
kų judėjimo Jungtinėse 
Amerikos Valstijose istorija, 
informuojama apie šių die
nų Ameriką, apie Tarybų 
Sąjungos gyvenimą. Nume
ryje skelbiamas Lietuvos KP 
CK pirmojo sekretoriaus P. 
Griškevičiaus sveikinamasis 
laiškas. ELTA

Algimantas Baltakis

Žydi obelys.
Lyja lietus.
Tau — dvidešimt metų.

Jei nieko daugiau 
ir nebūtų buvę — 
vien dėl žydinčių obelų, 
dėl šilto lietaus, 
dėl savo jaunumo 
vertėjo gyventi.

P. Ventos nuopelnus kovoje 
prieš buržuazijos viešpatavi
mą Klaipėdos krašte, dalyva
vimą internacionalinių briga
dų kovose prieš fašizmą Is
panijoje, jo indėlį į pažan
giųjų JAV lietuvių judėjimą, 
darbą „Laisvės" laikraštyje, 
propaguojant Tarybų Lietu
vos laimėjimus, bendradar
biavimo ir draugystės su Ta
rybų šalimi idėjas.

Gedulo ceremonijoje daly
vavo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
mo sekretorius J. Gureckas, 
Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministras V. Zenkevičius, 
Lietuvos KP CK užsienio ry
šių skyriaus vedėjo pava
duotojas J. Paleckis, Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirminjnkas R. (Pet
rauskas. *

Laidotuvėse dalyvavo gru
pė iš JAV atvykusių pažan
giųjų lietuvių, P. Ventos ben
dražygių. ELTA

Jau daugiau kaip du de
šimtmečius prie Suvieny
tųjų Nacijų Organizacijos 
bibliotekos verkia Rusų 
knygos klubas. Jis dažnai 
pasakoja SNO būstinėje 
dirbantiems diplomatams 
apie Tarybų Sąjungos tau
tų kultūrą, rengia susitiki
mus su žymiais tarybinės 
kultūros ir meno veikėjais. 
Neseniai užsienio diplo
matai ir Niujorko visuome
nė Rusų knygos klube su
sitiko su žinomu tarybiniu 
poetu ir visuomenės vei
kėju Jevgenijumi Jevtušen- 
ka, o balandžio 21 dieną 
supažindino savo narius 
ir svečius su-Tarybų Lietu
vos kultūriniu ir muziki
niu gyvenimu. £

j susitikimą su užsienio 
diplomatais ir SNO sekre
toriato darbuotojais atvyko 
grupė Lietuvos TSR kultū
ros veikėjų. Rusų knygos 
klubo viceprezidentas S. 
Dračiovas pristatė svečius: 
dainininkus TSRS liaudies 
artistus Virgilijų Noreiką 
ir Nijolę Ambrazaitytę, 
baleto solistus Lietuvos 
TSR nusipelniusius artistus 
Loretą Bartusevičiūtę ir Jo
ną Katakiną, kompozitorių 
Antaną Rekaiių. Apie Ta
rybų Lietuvą, apie Nemu
no krašto istoriją ir kultū
ros laimėjimus papasakojo 
Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungos valdybės pirmi
ninkas, „Tiesos" laikraščio 
redaktorius Albertas Lau
rinčiukas. Suvienytųjų Na
cijų Organizacijoje dir
bantiems diplomatams bu
vo papasakota, kaip su
klestėjo lietuvių nacionali
nė kultūra broliškų tary
binių tautų šeimoje. Lie
tuvių artistai vakaro metu 
parodė plačią programą, 
j kurią buvo įtrauktos V. 
Noreikas Ir N. Ambrazai
tytės atliekamos liaudies 
dainos, arijos iš operų, 
klasikų kūriniai lietuvių, 
rusų, italų kalbomis. Bale
to solistai parodė lietuvių 
liaudies šokių kompozici
ją „Palangos Juzė". Tary
biniams artistams akompa
navo amerikiečių pianis
tė Dalia Sakaitė.

LIETUVOS ARTIST 
KELIONĖS

Rusų knygos klubas prie 
Suvienytųjų Nacijų Orga
nizacijos jau ne pirmą kar
tą supažindina šios di
džiausios tarptautinės or
ganizacijos darbuotojus su 
lietuvių nacionalinės kultū
ros laimėjimais. Čia buvo 
surengtas vakaras, skirtas 
M. K. Čiurlioniui, skambė
jo lietuvių literatūros kla
siko Maironio poezija, 
prieš keletą metų koncer
tavo smuikininkas Raimun
das Katilius, pianistas Po
vilas Stravinskas, solistė 
Aušra Stasiūnaitė.

Plati lyriška „Lietuva bran
gi" ir šmaikštus „Pakeltkojo" 
šokis, daudytės, skrabalai ir 
birbynės — rinktiniai nume
riai iš mums jau gerai pažįs
tamo daugelio metų „Lietu
vos" ansamblio repertuaro,
— beveik visa buvo nauja, 
negirdėta nematyta Viduri
nės Azijos respublikų žiū
rovams, klausytojams. Čia
— Tadžikijoje, Uzbekijoje, 
Kirgizijoje ir Kazachstane — 
Lietuvos TSR valstybinis aka
deminis ųųsipelnęs dainų ir 
šokių liaudies ansamblis „Lie
tuva" praleido visą kovą, į 
Dušanbė atskridęs tiesiai iš 
Maskvos, iš šventinio kon
certo TSKP XXVII suvažia
vimo delegatams.

Koncertuota visų keturių 
respublikų sostinėse, dides
niuose miestuose (Kazachijos 
TSR — Cimkente, Džambule, 
Karagandoje) ir miesteliuose, 
kaimo gyvenvie'.ėse; ištai
giose filharmonijų koncertų 
salėse [Dušanbėje, Frunzėje) 
ir kuklesnėse gamybinių įs
taigų scenose. Tiesa, salės ne 
visuomet būdavo pilnos, bet 
kaišti, tarpais azartiški plo
jimai, bisai kone kiekviena
me koncerte iškalbingiausiai 
liudijo, kad tie, kurie gal 
pirmąkart susidūrė su lietu
vių liaudies menu, buvo su
žavėti jo tradicijų turtingu
mo, jo gyvybingumo naujo
mis, šių dienų I sąlygomis, 
ir, žinoma, choristų, šokėjų, 
muzikantų artistiškumo Rei
kia įsivaizduoti, smagios tos 
akimirkos buvo ansamblio 
meno vadovui LTSR nusipel
niusiam meno veikėjui Pranui 

Budriui, vyriausiajam balet
meisteriui LTSR nusipelniu
siam artistui Vytautui Butei 
levičiui, orkestro vadovui 
LTSR nusipelniusiam artistui 
Kaziui Budriui ir. matyt ne 
mažiau ansamblio direkto 
riui Petį ui Telyčėnui bėi ki 
tiems administracijos darbuo 
tojams,- įdėjusiems nemaža 
jeg 4, kad orgapizaciniai šio
kiadieniai būtų sklandus.

Gastrolinė programa bu
vo sudaryta apgalvotai ir iš
moningai, kad atsiskleistų 
vieninga koncertinė visuma, 
kur darniai sugyventų, vie
nas kitą papildytų, sakysim, 
pakili A. Pachmutovos ir N. 
Dobronravovo „Laimės tau, 
Lietuva", J. Švedo „Piemenė
lio raliavimas" (K. Budrio 
birbynė) ir V Juozapaičio 
bei J. Lingio „Rusnietis" su 
kaimo muzikantų kadrilio 
nuotaika. Koncertų klausyto
jai, žiūrovai plojo ne vien 
ansamblio artistams ir vado
vams, — jie plojo ir daili
ninkams J. Balčikoniui bei 
R. Songailaitei, sukūrusiems 
kostiumus, plojo kompozito
riams A. Bražinskui ir V 
Juozapaičiui, dainų’ tekstų 
autoriams A. Dnlingai, S. 
Gedai, J. Nekrošiui, plojo 
daugeliui, kieno bendros kū mus.

“Lietuvos” ansamblis koncertuoja Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse.

rybinės pas'.angos per dešimt, 
mečius išugdė „Lietuvą", ko
kią ją dabar turime.

Dažnos gastrolės grūdina, 
padeda kolektyvui susikaupti 
bet kokiomis aplinkybėmis, 
išlaikyti nemąžtančią kūry
binę nuotaiką. O būna, kad 
koncertinėse kelionėse — to
limesnėse ir po savo respub
liką — per metus praeina . . 
daugiau kaip pusmetis Štai 
ir balandį, vos atsikvėpęs, an
samblis koncertavo Plungės 
rajone, dabar vėl įtemptai 
repetuoja, rengiasi į Tauragę, 
Šilutę. . .

„Lietuva" rodo Lietuvą 
Jai pačiai ir tolesniems jos 
diaugams. Neseniai — Tur- 
sunzadės aliuminininkams, 
Taškento lėktuvų ir traktorių 
gamintojams, kariams ir žem
dirbiams, Džambulo chemi
kams ir Karagandos anglia
kasiams.

Kiekviena pažintis suarti, 
na.

VAŠINGTONAS, IV. 23. 
(TASSnEJLTA). Tarybų Lietu
vos kultūros veikėjai daly
vavo TSRS ambasados Va
šingtone diplomatų ir ben
dradarbių iškilmingame va
kare, skirtame V. Lenino 

116-osioms gimimo metinėms. 
Tarybų Sąjungos ambasados 
kultūros namuose kalbėjo 
TSRS liaudies artistas, Mas
kvos Gogolio teatro vyriau
siasis režisierius Borisas Go- 
lubovskis. Jis papasakojo 
apie V. Lenino paveikslą ta
rybiniame teatre.

Koncerte dalyvavo TSRS 
liaudies artistai Nijolė Am
brazaitytė, Virgilijus Norei
ka, Osipovo akademinio ru
sų liaudies orkestro instru
mentalistų kvartetas, Mas
kvos valstybinio koncertų su
sivienijimo solistė Natalija 
Borisova, bajanistas Valeri
jus Surkovas, Lietuvos TSR 
nusipelnę artistai Loreta 
Bartusevičiūtė ir Jonas Kata
kinas, kiti artistai.

Tarybų Lietuvos kultūros 
veikėjus priėmė TSRS reika
lų Jungtinėse Amerikos Val
stijose laikinasis patikėtinis 
O. Sokolovas. „Tiesos" re
daktorius, Lietuvos TSR žur
nalistų sąjungos pirmininkas 
A. Laurinčiukas, koncerte da
lyvavę scenos meistrai papa
sakojo diplomatams, kaip dir
ba Lietuvos darbo žmonės, 
respublikos kultūros darbuo
tojai, įgyvendindami TSKP 
XXV1I suvažiavimo nutari
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lietuvių laikraščio “Laisvė” 
Vilniaus “Tiesai” pluoštą 
kultūros veikėjų laiškų, 
rašytų JAV pažangiesiems 

pačiai “Laisvės” redakcijai.

JAV pažangiųjų 
redakcija perdavė 
lietuvių rašytojų, 
įvairiomis progomis 
lietuvių veikėjams,
Šiandien pirmą kartą spausdiname rašytojo Jono 
Šimkaus laiškus.

mums būtinai 
iki š. m. kovo 
(o’ laiškai eina
laiko). Taigi

Rojui Mizarai
Brangus bičiuli. Rašau 

trumpai su gana skubiu rei
kalu. O tas reikalas šitoks: 
š. m. gegužės 2 d. sueina 
10 metų, kai mirė Petras 
Cvirka. Ryšium su tuo mes 
norime išleisti „Pergalės" 
(gegužės mėn.) numerį, skir
tą Petro Cvirkos atminimui. 
Tame numeryje norime įdė
ti klek tik galima daugiau 
atsiminimų apie Petrą. Tuo 
įeikalu ir rašau šį laiškutį. 
Nors Jūs, brangus Rojau, nė 
karto su Cvirka nesusitiko
te, bet jo raštus skaitėte Ir 
turite įspūdžių apie Cvirką. 
Tų (spūdžių mes labai ir 
norėtume (...)

Medžiagą 
reiktų gauti 
mėn. 20 d. 
apie mėnesį 
reikalai gana skubūs ir man 
labai gaila, kad anksčiau tuo 
reikalu nė žodžio nepara
šiau.

Ta pačia proga, mielas 
Rojau, leisk kreiptis su to
kiu pat prašymu į draugą 
Antaną Bimbą. Jis buvo 
Lietuvoj, matėsi, kalbėjosi 
su Petru Cvirka. Labai nuo
širdžiai prašau Antaną para
šyti tuos įspūdžius (galima 
laisviau, plačiau).

O gal pas Jus „Laisvėje" 
ar „šviesoje" būtų dar ko
kios nors kitos įdomios me
džiagos apie P. Cvirką. Visa 
tai mes labai norėtume pa
naudoti „Pergalėje".

Kloniojuos labai žemai ir 
linkiu geriausios sveikatos.

Jūsų Jonas Šimkus 
Vilnius, 1957. L 11. 
„Pergalės" redk.

Rojui Mizarai
Mielas Ir brangus bičiuli. 

Nors kartu bičių kopinėti 
niekad neteko, bet vadinu 
Patį bičiuliu. Dovanok už 
šią drąsą. Esu vaikas paly
ginti su Paties nudirbtu dar
bu — iš kurios pusės į tai 
bežiūrėtum — nors ir man 
šiemet Jau sueina 50 metų. 
Labai gailiuosi, kad tiek 
metų išmečiau, o nieko ge
resnio nepadariau. Rodosi, 
dirbau, gal kai kur kai ką ir 
teigiama padariau. Bet lite
ratūroje — savo svajonių 
sferoje — mažai! Bet vilties 
nenustoju. Jaučiuosi sveikas. 
Dangus darosi blaivesnis, 
širdis plaka normaliai. Dar 
padirbėsiu brangios tėviš
kės — Lietuvos, jos žmonių, 
jos kultūros labui.

Labai apsidžiaugiau gavęs 
Paties laišką. Tik pikta, kad 
„Pergalė" Jūsų nepasiekia. 
Kai ką galėtumėt savo spau
dai iš ten panaudoti. Aš tie
siog rekomenduočiau „Lais
vėje" ar „Vilnyje" per
spausdinti dabar mūsų spaus
dinamą V. Mykolaičio-Putino 
romaną Sukilėliai", Pu
tinas visiems gerai žinomas. 
Dabar jis mūsų mielas ra
šytojas ir draugas, romaną 
parašė gerą. Dipukai ir ka
talikai gali nagus krimsti — 
Putinas dirba mūsų socialis
tinės tėvynės labui.. Jo ro
mano, kurį aš jam tiesiog 
įsiūliau parašyti, reikšmė 
yra ta, kad jis parodo, ko
kie buvo santykiai mūsų 
krašte 1860 metais ir kad 
rusų tauta prijautė lietuvių 
tautos to meto kovai. Ten 
pavaizduotas kunigas Mac
kevičius — svarbiausias su
kilėlių vadas, kuris rūpinosi 
ne tik Lietuvos laisve, bet 
svarbiausia — užgultų mūsų 
valstiečių laisvės reikalu. Jo 
figūra — simpatinga ir pa
teikta ne iš fantazijos, o iš 
dokumentų, grynai istoriška.

Mane labai sujaudino Pa
ties žodžiai apie pažangių 
jėgų menkus išteklius. Jūs 
kaip paskutiniai mohikanai 
narsiai vykdote savo užsi
brėžtą darbą, nors perspek
tyvoje nematyti jėgų, kas iš 
Jūsų rankų paimtų estafetę 
ir neštų ją toliau. O vis dėl
to pažangūs lietuviai daug 
prisidėjo prie pažangios 
Amerikos statybos ir todėl 
bent menkutes vadeles pa
leistų iš savo rankų — būtų 
skriąuda. Jūsų kova už 
„Laisvės" gyvybę — didvy
riška kova, jaudinantis mū
šis.

šį laišką rašau pirmą kar
tą gavęs Jūsų „Laisvę" savo 
vardu. Labai, labai dėkoju 
už brolišką širdį. Kuo galė
sim — atsilyginsim.

Aš kalbėjausi su Tomau 
dėl Bimbos kurios nors kny
gos išleidimo, dėl angliškai 
rašančio Bonoskio kūrinių 
išleidimo. Visa tai įmanoma. 
Bimba pats turėtų parinkti, 
kokią knygą jis čia norėtų 
išleisti. Berods, naujausia jo 
knyga apie Amerikos prezi
dentus. Jos turinio nežinau. 
Bet vargu ji mums čia tiktų 
plačiam skaitytojui. Žodžiu, 

pagalvokit. Šia proga labai 
prašau draugui Bimbai per
duoti nuo manęs ir nuo viso 
būrio kitų jo draugų — ra
šytojų Lietuvoje pačius nuo
širdžiausius linkėjimus. Bo
noskio romaną mes turėtu
me gauti anglų kalba. Mes 
turime žmonių, kas išverčia.

Pas mus prasidėjo karšta 
vasara, su gausiomis audro
mis. Rašytojai išvažinėja 
atostogų. Kai kurie mūsų 
rašytojai išplaukia apie Eu
ropą šiek tiek daugiau pa
saulio pamatyti. Spaudoje, 
be abejo, pasirodys jų kelio
nių reportažai.

Iš kūrybos srities šiuo me
tu nieko svarbesnio nepasi
rodo mūsų rašytojų (netru
kus išeis mano kritikos 
straipsnių knyga „Apie lite
ratūrą", kur daugiausia kal
bama apie lietuvių tarybinės 
literatūros vystymąsi). Įdo
mu, ar Jūs gaunate tokius 
puikius mūsų leidinius, kaip 
Juškų liaudies dainų rinki
niai, „Lietuvos poezija, XIX 
amžius" ir kiti. Tai labai ryš
kiai rodo, kaip daug ir rū
pestingai dirbama pas mus

kaupiant ir išleidžiant lietu
vių tautos kultūrinį paliki
mą.

Paties man rašytą laišką 
daviau paskaityti A. Venclo
vai, K. Korsakui — jie- labai 
nuoširdžiai Patį sveikina, 
linki geriausio pasisekimo 
literatūros darbe, 
ninėje veikloje. Ir 
kui priminiau jo 
Žadėjo pasitaisyti.

Būkit sveiki ir

visuome- 
Vaivuts- 
aptilimą.

stiprūs. 
Daug ištvermės, pasisekimo 
ir laimės!

Labai Jus gerbiąs 
Jonas Šimkus 

1956. VI. 21. Vilnius

Rojui Mizarai
Brangus Rojau. šiandien 

gavau iš Jūsų laiškutį ir 
šiandien rašau šias eilutes. 
Jūsų laiškas iš tikro sujau
dino mane. Jūs didvyriai! 
šit kam reiktų ordinus duo
ti, jei tat būtų įmanoma. 
Tokiomis sunkiomis sąlygo
mis leidžiate laikraštį ir net 
nesuaimanuojate. Vadinasi, 
ištiso įtempto darbo diene
lė, o kada skaityti, kada ra
šyti grožinę kūrybą? Paga
liau kada bent truputį pail
sėti? Ne, mes esame tikra
me rojuje, palyginus su Ju
mis. Pas mus galbūt kai ka
da pasitarimų per dažnai. O 
šiaip mes nepersidirbame, 
teisingiau, mes per mažai 
dirbame ir nėra tų prakeiktų 
tempų, kurie Jūsų šalyje 
žmogaus nervus ėda.

Straipsniuką apie Petrą 
Cvirką gavau visai laiku Ir 
spausdinsiu (kaip ir A. B. 
straipsnį) „Pergalės" 5 nu
meryje. Dabar laiškai grei
čiau eina. Pavyzdžiui, Jūsų 
paskutinis laiškas rašytas 
kovo 26 d., o aš jį gavau 
balandžio 10 d. Vadinas, 
kely jis buvo vos 2 savai
tes. Jei taip būtų ir toliau, 
iš tikro būtų gerai, šį Jūsų 
laišką duosiu mūsų Rašytojų 
sąjungos valdybai, kad pa
dėtų patelkti rašytojus pa- 
bendradarbiauti „Laisvėje".

Mes čia IV.7 turėjome la
bai puikias iškilmes — mi
nėjome A. Vienuolio gyve
nimo 75 metų sukaktį. Džiu
gu ir griaudu buvo žiūrėti į 
žilą kaip obelis pavasarį ra
šytoją, kurio veidas atrodė 
dar visai jaunas. Sveikino jį 
seni ir jauni, valstiečiai, dar
bininkai ir inteligentai. Vy- 
riausybė suteikė jam pirmam 
Lietuvoj liaudies rašytojo 
vardą. Jo žodžiai buvo ypač 
Jaudinantys, kai jis kalbėjo 
apie rašytojų jaunosios kar
tos išaugimą. Tikrai, mes 
įsigyjam puikią jaunų rašy
tojų kartą, kuria galime di
džiuotis, nors dipukai bando 
apjuodinti ir mūsų jaunuo
sius.

Būkite sveiki Ir Ištvermingi
Jūsų Jonas Šimkus 

1957. IV. 10. Vilnius

Brangus Rojau. Šiandien, 
gulėdamas ir skaitydamas Jū
sų „Laisvės" 70 numerį, ga
vau Paties laišką. Jau 20 
dienų, kai sergu ir guliu 
(nauja širdies stoka). Gydy
tojai leidžia skaityti iki so
ties, bet rašyti neleidžia. O

Rašytojo Jono Šimkaus laiškai Rojui Mizarai
man taip norisi rašyti, stoti 
darban. Aš „Pergalės" žur
nalo vardu pasiunčiau Jums, 
Bimbai ir Prūseikai menkas 
dovanėles, kurios primins 
Lietuvą. Jei gausite, — pa
rašykite man. Prieš trejetą 
dienų gavau laišką iš peter- 
burgiečio (turimas galvoje 
Sent Pltersbergo miestas Flo
ridoje. — Red.) Metelionio. 
Nustebau ir nusijuokiau 
laiške radęs įdėtą 5 dolerių i 
banknotą. Mat dovanėlė 
man! Pats nesuprantu, ką 
tas seniukas sugalvojo. Jis 
man viename laiške rašė, 
kad jei jo knyga apie die
vus ir žmones Lietuvoj būtų 
išleista, jis už tai galėtų 
„primesti" porą šimtų do
lerių. Aš jam parašiau, kad 
pas mus ne autorius leidyk
lai, bet leidykla autoriui mo
ka honorarą. O jei jis jau 
tiek geras, kad nori prisidė
ti prie pažangos, tai pata
riau jam, kad jis duotų atlie
kamus dolerius „Laisvei" pa- | 
remti, 
davė 
kuose 
labai 
gų atžvilgiu, duodame jiems 
per daug laisvių. Matyti, 
karšto bedievio to Metelio
nio esama.

Brangus Rojau. Per žmo
nes išgirdau, kad Pats esi 
parašęs naują romaną. Jei

Įdomu, ar jis ką nors 
„Laisvei"? Savo laiš- 
jis mus bara, kad mes 
„pratižę", ypač kuni-

PILIETINĖ RAŠYTOJO 
POZICIJA

tai tiesa, duok jį perleisti 
per „Pergalę". Mūsų leidyk
la vis tiek jį išleis. Parašyk 
tuo reikalu man kokį sakinį. 
Į „Pergalės" 5 Nr. įdėjome 
Paties ir A. B. (Antano Bim
bos. — Red.) laiškus apie 
P. Cvirką. Labai gerai pa
pildė literatūrą apie P. Cvir-

Ech, kaip negerai, kad ku
riam laikui sugriuvau. Man r savo kūriniuose sujungiate 
teko perskaityti keletą „Li
teratūros laukų" numerių, 
kurie spausdinami Buenos 
Airėse. Kiek ten dekadentiš
kos marmalynės, kiek ten 
tikro kosmopolitizmo. Apie 
tai tikriausiai dar parašysiu 
„Laisvei". Buvau jau rašęs, 
kad mums, rašytojams, būtų

- labai svarbu gauti dipukų 
leidžiamų knygų ir žurnalų 
metriką (kada, kur ir kas iš
leista ar leidžiama). Galbūt 
tai ne toks greitas darbas, 
kol duomenis surinksi. Bet 
mums, literatams, tai svar
bus dalykas, nes pradėtume 
tas knygas nagrinėti ir jų 
autoriams gadinti kraują.

Rašiau ranka, nes mašinė
le nemoku, o duoti perra
šyti gaila laiko. Taigi, su
laužęs gydytojo nurodymus, 
pabrėžiau kelis žodžius. Ge
riausių linkėjimų A. B. (An
tanui Bimbai. — Red.)

Jūsų Jonas Šimkus
1957. V. 15. Vilnius

Rojui Mizarai
Mielas ir brangus Rojau! 

Nepaprastai dėkoju už apy
braižą apie L. Prūseiką. 
57.X. 16 gavau Paties laišku
tį, kurį rašei 57.X.2, ir ten 
radau tą vieną lapelį apie 
L. Prūseiką. O viso straipsnio 
apie Prūseiką dar neturiu ir 
labai jaudinuos, nes X.22 jau 
reikia man žurnalą laužyti. 
Jei būtum siuntęs paprastu 
laišku, tikriausiai jau būčiau 
gavęs. Na, vis dėlto tikiu, 
kad viską gausiu laiku ir ga
lėsime įdėti šį rašinį į „Per
galės" 11 numerį. O į tą nu
merį įdėti labai noriu ne tik 
dėl to, kad lapkričio mėn. 
10 d. Prūseikai sueina 70 m., 
bet dar labiau dėl to, kad 
vienuoliktas „Pergalės" nu
meris skirtas Spalio 40 metų 
sukakčiai. Vadinasi, bus gar
binga ir Mizarai, ir Prūseikai 
tokiame numeryje būti.

Man labai malonu, kad 
A. Bimbos knygų leidimas 
Lietuvoje išjudėjo iš mirties 
taško ir dabar tikriausiai eis 
visai gerai. Jo didysis vei
kalas (apie klasių kovą Ame
rikoj) bus išleistas Vilniuje 
1958 m. lietuviškai ir gal 
net rusiškai. Dabar mes pra
šėm, kad jis dar padirbėtų. 
Po pirmo veikalo eis ir kiti, 
o vėliau bus galima pagal
voti . apie jo rinktinių raštų 
išleidimą.

Be to, aš čia vienam būsi
mam daktarui noriu įsiūlyti 
disertaciją, kurios tema būtų 
A. Bimbos visa publicistika. 
Tai galėtų išeiti gana puiki 
knyga apie A. (Bimbos 
plunksnos darbus.

Taigi šį kartą tik tiek. Vi
si mes čia, jų tarpe ir Pa
leckis, sveikiname Patį, An
taną ir kitus draugus su Spa
lio 40-mečiu.

“LAISVĖ

Jūsų Jonas Šimkus 
1957. X. 19. Vilnius

P. S. Dėl viso ko pride
du savo nuotrauką, kurią 
padariau ką tik. Šit kaip at
rodau dabar, jau 51-rių metų 
senis.

J. s.
R. Mizarai 

Brangus Rojau.
Pastaruoju laiku gavau 

Paties du laiškus. (...) Pir
miausia labai ačiū už nuo
traukas Jums ir Jūsų Ievai. 
Mes dėkojame visi. (...) La
bai malonu, kad pagaliau 
gavote vieną kitą centą už 
savo beletristikos darbus. Čia 
leidykla viską padarė, kad

Juk 
savo 
Būtų 
nors

Jūsų neinkriminuotų, 
tai doleriai, uždirbti 
talentu ir darbu (...). 
baisi neteisybė, jei kas 
prie Jūsų kibtų. Tik man la
bai gaila, kad taip maža Jūs 
gavote, juk honoraro už Jū
sų romanus yra žymiai dau
giau. Visi rašytojai — Jūsų 
draugai Vilniuje labai džiau
giasi, kad bent tas centelis 
Jus pasiekė. Šia proga nuo
širdžiai linkiu sukurti nau- 
jus romanus, o dėl laiko — 
nieko negaliu patarti, nes 
nežinau sąlygų. „Laisvės" 
dienraščio ėjimas taip pat 
labai svarbus dalykas. Sirg
damas iš naujo (ir ne iš nau
jo), perskaičiau visus šešis

paties romanus, pasibrau
kiau. Kai visai sustiprėsiu, 
apsimėtysiu pirmaeigiais dar
bais, imsiuosi rašyti paties 
romanų apžvalgos. Geriau
siai pan patiko „M. V. d.". 
Visai teisingai jis ir rusiškai 
pirmiausiai išleistas. Bet, ži
note, Jūs esate vienintelis 
lietuvių progresyvus rašy
tojas, kuris taip mokamai

kilniuosius socializmo užda
vinius su tikrove, su gimtuo
ju kraštu ir nauja savo tė
vyne — Amerika. Čia mums 
visiems tik mokytis iš to 
reikia. (...)

Iš viso palengva mums 
reikia labiau realistiškai žiū
rėti į daiktus, tada tie daik
tai niekur nebenukris ir ne
suduš. Aš skaitau Bonoskio 
romaną, spausdinamą atkar
pomis „Tiesoje". Didžiuo
juos, kad tokį romaną para
šė lietuvių kilmės rašytojas, 
bet per daug jis manęs ne
žavi. Jame vaizdų daugiau 
negu Jūsų, Rojau, veikaluo
se. Bet kažkodėl Jūsų vei
kalus labiau traukia skaityti. 
Sakau tiesą, ir niekam nepa
taikauju. Labai malonu tai, 
kad Bonoskis eina į plačiąją 
Amerikos literatūrą, iš kur 
daugiau kelių ir į visą kitą 
pasaulį. Šit paskutinė naujie
na: J. Baltušis už „Parduo
tas vasaras" gavo mūsų res
publikos pirmąją premiją. 
Labai džiaugiuos. Premijų 
paskyrimas yra didelis mū
sų respublikos kultūros gy
venimo laimėjimas.

Mano ranka jau pavargo 
(vis dar neatsigauna). Taigi 
rašau trumpai. Vis dėlto -vi
si galvokite apie Prūseikos 
biografiją. Labai laukiam. 
Geriausi mano ir visos mano 
šeimos linkėjimai Jums 
Ievai sveikatos, laimės 
sėkmės.

Jūsų Jonas Šimkus. 
1957. vn. 22.

ir 
ir

Rojui Mizarai
Mielas Rojau! Ačiū už 

laiškutį ir kai kuriuos duo
menis, kurie man pravers. 
Žinau, kad judu su Ieva jau 
iš atostogų, grįžę. Ta vasa
ra, nors ir ne kokia, pra
skrido kaip pūkelis ir vėl at
linguoja pilkas ruduo. Atei
na darbų dienos, nes man, 
kai ore šlapia ir nejaukiai 
šalta, tai prašėdžiu prie ra
šomojo stalo ką nors raštiš
ka veikdamas. Mano apsaky
mų knygutė „Ryt bus gra
žu" jau vaikšto po svietą, 
atsiųsiu Tau su Ieva. Kaž
kaip malonu, kai žodis virs
ta kūnu ir ima gyventi tarp 
mūsų. Atrodo tada, kad gal 
ne tuščiai gyveni, nors di
desnių darbų kol kas nepa
jėgi atlikti. Tik ir aš vieną 
darbelį padaręs, dairausi, 
kaip čia padaryti kitą.

& [Vakar buvau užėjęs pas 
kitą savo labai gerą bičių- mums „Laisvę", 
lį — poetą Teofiilį Tilvytį, 
radau jį labai gerai nusitei
kusį, beskaitantį korektūras 
naujos savo poemos, kuri 
pasirodys šį rudenį. Tai poe
ma apie Vytautą Montvilą 
— gera poema apie kovą. 
Tilvytis yra plačių mostų 
menininkas. Jis dažnai pade-

da plunksną ir imasi skulp
toriaus darbo. Mane labai 
nustebino ir nudžiugino jo 
skulptūrinis darbas: ant sta
liuko stovi molio galva — 
kažkas pažįstama, nagi Vy
tauto Montvilos galva! Ir 
taip meistriškai padaryta, 
jog net geriausi skulptoriai 
galėtų jam pavydėti. Išgauti 
panašumą tai aeto skulpto
riaus ypatybė. Ant kito sta
liuko iš plastilino stovi gal
va — Salomėjos Nėries — 
irgi labai panaši. Tilvytis sa
ko, kad tai 'poilsio valandų 
darbas. Tilvytis ir didelis 
muzikos mėgėjas. Jis puikiai 
griežia akordeonu ir mėgsta 
griežti smuiku. Labai malo
nu, kai aplankai tokius kū
rybingus žmones, nuo to ta
vo paties dūšioje dar švie
siau ir, rodosi, sveikata ge
resnė. .. Pabučiuok Ievai 
rankutę nuo manęs, o Bim
bai širdingi linkėjimai. Per
duok Petrikai labas dienas.

Jonas Šimkus
1962. IX. 14.
Vilnius

9-TAS PUSLAPIS

Vilnius, 1965.01.10.
Mielas Rojau!

Nemalonią naujieną prane
šu Tau ir visiems draugams 
laisviečiams. Rašau su dide
liu širdies skausmu, nes Va
kar, kovo 9 d., 5 vai. po 
pietų mirė Kazys Boruta, iŠ 
kurio revoliucinės poezijos 
savo laiku mes visi pažan
gieji po truputį mokėmės. Ir 
štai sulaukęs vos 60 metų 
pasitraukė iš mūsų tarpo, o 
turėjo dar gražių kūrybinių 
sumanymų. Neseniai, minė
damas savo šešiasdešimtmetį, 
apie tai kalbėjo savo drau
gams. Lyg nujausdamas sa
vo likimą, rašytojas perei
tais metais nemaža padirbė
jo atrinkdamas savo geriau
sius eilėraščius eilėraščių 
rinktinei, kuri pasirodė jubi
liejaus proga ir vadinosi 
„Suverstos vagos". Man te
ko progų su Kaziu Boruta 
būti gana artimai pažįsta
mam dar nuo 1927 metų, 
kai tik atsikėliau iš Palan
gos i Kauną. Plačiai apie 
Borutos draugystę yra para
šyta A. Venclovos autobio
grafinėje knygoje „Pavasa
rio upė". Neseniai netekome 
generolo Vinco Vitkausko, 
mirė kompozitorius Zigmas 
Aleksandravičius, o dabar 
štai ir Kazimieras. Keistokas 
jis buvo truputi žmogus, bet 
rašytojas |alentingas! Tai 
buvo stambus stulpas lietu
vių literatūros kelyje. Jo 
kūrybos palikimas dar turės 
būti tinkamai įvertintas. Į 
mūsų žemę palengva ateina 
(pavasaris, nors žiema dar 
gerokai paspaudžia, bet die
nomis jau būna daug saulės. 
Rašytojai ruošiasi plačiai 
paminėti Žemaitės jubiliejų.

Geros sveikatos!
Jūsų bičiulis Jonas Šimkus

mūsų žemės dan-

ir raitelis tas lai- 
ugninis žaibas jis 
jau, visą amžiaus

Ketvirtis šimtmečio su daina per gyvenimą drauge eina vilniečių duetas, 
respublikos nusipelnę artistai Edmundas Kuodis ir Jonas Girijotas. Šią savo 
bendros kūrybinės veiklos sukakti dainininkai pažymėjo jubiliejiniu 
koncertu, kuris sutraukė šimtus dainos mylėtojų į Akademinio operos ir 
baleto teatro salę. Programoje “Lopšinė gimtinei ir motinai”, solistai atliko 
dainas apie tėvynę ir darbą, taiką ir draugystę, meilę ir svajas.

Savo bendrą kelią dainininkai susiejo jaunystėje, dar studijuodami 
Vilniaus konservatorijoje. 0 šiandien E. Kuodis ir V. Girijotas yra gal 
labiausiai pagarsėję lietuviškos dainos populiarintojai. Vargu ar atsirastų 
Lietuvoje kampelis, kuriame jie nebūtų koncertavę. Ir joks muzikinis 
renginys neapsieina be jų dainos. 0 kur dar dažni solistų koncertų 
maršrutai po plačiosios Tarybų šalies miestus ir miestelius, po užsienio 
valstybes. Jų traukiam?- Įainas dažnai girdi radijo klausytojai, televizijos 
žiūrovai.

Nuotraukoje: Dainuoja E. Kuodis ir J. Girijotas “Sutartinės” ansambliui 
pritariant.

Mūsų mielieji!
Būkite pasveikinti su. artė

jančiais 1965-ais Naujais 
Metais! Tegu jie atneša ju
dviem gerą sveikatą, džiaugs
mo kibirkštis. Tebūna skaid
rus visos 
gus!

Ech, na 
kas. Kaip 
švystelėjo 
ketvirtį nuo tų istorinių die
nų, kai mūsų liaudis 1940 
metų vasarą nusimetė nuo 
savo sprando visokių ponų 
priespaudą ir pati ėmė tvar
kyti savo likimą. Buvo di
džios laimės valandų, buvo 
ir sunkių akimirkų. Juk mū
sų liaudis iškovojo tokį ka
rą! Ir pagaliau įveikė tokį 
nuožmų priešą, kaip vokiš
kasis fašizmas! Tik mūsų 
tautos atplaišėlės nenori to 
matyti. Nuo Žalgirio laikų 
mūsų tauta neparodė tiek 
ištvermės ir narsumo, kiek 
ji parodė praeito karo fron
tuose ir partizanų būriuose. 
Mus visus labai džiugino 
gera žinia ir konkreti para
ma iš Jūsų — pažangieji 
Amerikos lietuviai! Jūsų 
šaunių moterų rankomis nu
megztos pirštfnės ir kojinės 
buvo gera parama mūsų ka
reivėliams fronte. Aš buvau 
liudininkas, kaip tie kariai 
nuoširdžiai Jums dėkojo. Ir 
šit kaip malonu, kad ateina 
puiki mūsų Darbo Respubli
kos jubiliejinė šventė, ku
rios metu visi pasidžiaugsi
me mūsų tautos didžiuliais 
laimėjimais kuriant komunis
tinį gyvenimą drauge su ki
tomis broliškomis tautomis. 
Mudu su Elena bučiuojava 
Judu šių jubiliejinių metų 
pradžios proga. Šia pačia 
proga noriu paprašyti Jūsų, 
kad ir 1965 metais siųstumėt 

", labai pri
pratome prie jos ir mielai 
skaitome visi.

c"

Jonas Ir 
1964. XII. 17. 
Vilnius

Su meile 
Elena Slmkal

MANO KELIAS Į “LAISVĘ”
ka, užtrukusi iki 1968 metų, kada, 
dirbdamas Kapsuke, susipažinau su 
vieninteliu likusiu gyvu “Laisvės” 
steigėju Petru Naudžiumi (jau mi
ręs). Jis parodė kelis laikraščio nu
merius, papasakojo apie “Laisvės” 
kelią, kokį pasisekimą turėjo skai
tytojų tarpe, sunkumus ir 1.1. Juos 
turiu pasižymėjęs. Toliau pasakė, 
kadangi jo gyvenimo saulėlydis jau 
ne už kalnų, todėl nori, kad jį kas 
pakeistų. Žinoma, dėl visa ko P. 
Naudžių įamžinau foto juostoje. 
Todėl itin malonu, kad mano dary
tas P. Naudžiaus portretas puošia 
“Laisvės” jubiliejinius leidinius. Ir 
taip nuo 1968 metų pabaigos pradė
jau pastoviai rašyti “Laisvei”. Ka
dangi tuo metu, kaip rašiau, dirbau 
ir gyvenau Kapsuke, mano pagrin
dinis dėmesys buvo skirtas Suvalki
jai ir jos sostinei Kapsuko miestui. 
Aišku, tematika buvo gal kiek siau- 
roka, bet reikėjo skaitytis ir su 
užimtumu mokykloje r ir su kitais 
faktoriais. P

Malonūs buvo keli susitikimai su 
J. Mizariene. Iš jos rankų gautas 
jubiliejinis “Laisvės” medalis man 
visad primena šią smulkutę, bet 
energingą moteriškaitę, patį laik
raštį ir mano įsiskolinimą jam.

Labai gaila, kad neteko asmeniš
kai susitikti su A. Bimba, kuris bu
vo sutojęs Kapsuke. Deja, sužino
jau tai po laiko.

Koks buvo mano bendradarbiavi
mo "Laisvėje” tikslas? Pagrindi- 
nis-parodyti, kaip atrodo dabarti
nė, tarybinė Suvalkija. Juk JAV 
gyvena nemažas skaičius buvusių 
suvalkiečių. Ir, jfei jie paskaitydavo 
“Laisvę”, gal prisimindavo ir savo 
tėviškę. 0 pasikeitimai tikrai dideli. 
Kas seniau išvyko iš derlingų Su
valkijos lygumų, tas naujų išaugu
sių miestų tikrai nepažins. Sten
giausi parodyti ir kai kurias Lietu
vos muzikinio gyvenimo naujienas. 
Juk kultūrininkai “Laisvę” pavarto.

Žodžiu, “Laisvė” leido pusėtinai 
pažinti mūsų išeivijos gyvenimą, 
susitikti su įdomiais žmonėmis. Ko, 
mano nuomone, trūksta “Laisvei”? 
Manyčiau, reikalinga praplėsti sky
rių “Kas ką rašo?” Reikėtų jame 
duoti ištraukų ir iš kitų pakraipų 
lietuviškų laikraščių, aišku, su ko
mentarais. Žinoma, pažiūros tarp 
senosios kartos ir paskutinės išeivi
jos bangos labai skiriasi. Tačiau ir 
dipukų tarpe vyksta kultūrinis gy
venimas, turi neblogų pasiekimų 
mokslo, meno srityse. Kodėl visa 
tai reikalinga nutylėti? Ar ne per 
daug persispausdinama medžiagos 
iš vilniškės spaudos? Aišku, vyres
nės kartos gretos smarkiai retėja, 
laikraščiui darosi sunkiau rasti to
kių kovingų bendradarbių, kaip mi
rę Bovinas, Prūseiką ir kt. Tačiau 
kokią nors išeitį reikalinga surasti.

Nežinau, kaip “Laisvė” dabar 
atrodo. Jau kokie metai laiko, kaip 
negaunu laikraščio, “Laisvė” nebe
lanko.

0 kad pažinau dalelytę “ameriko
niško” gyvenimo, turiu būti taip pat 
dėkingas “Laisvei”.

Garbingo laikraščio jubiliejaus 
proga noriu palinkėti “Laisvei”, kad 
ji nesustotų, perduotų estafetę jau
nesniems, o svarbiausia, kad 
ištemptų bent iki 100 metų amžiaus. 
Ne tiek jau daug ir beliko.

V. Gulmanas x

Kada pradėjau domėtis mūsų 
išeivijos gyvenimu ir jo problemo
mis, dabar sunku pasakyti. Kiek 
prisimenu, pirmasis mano susitiki-- 
mas su amerikiečiais lietuviais įvy
ko 1935 metais, vasarojant Palan
goj. Tą linsmą susitikimą ir dabar 
prisimenu, nors tada dar buvau 
gimnazistas, todėl su gerbiamais 
skaitytojais ir noriu pasidalinti kai 
kuriais įspūdžiais. Tai bus lyg ir 
įžanga.

* 1935 metais Kaune įvyko pirmas
pasaulio lietuvių kongresas. Buvo 
atvykę ir menininkų, muziejininkų 
ir kitokių specialybių lietuvių. Tais 
metais Palangoje mokytojų profesi
nės sąjungos vilose “Romeo” ir 
“Džiuljeta” ilsėjosi ir žymi to meto 
JAV lietuvių dainininkė Barbora 
Drangelienė-Darlis. Na, štai: pa- 

„ sklido kalbos Palangoj, kad į kuror
tą atvažiuoja chicagiškių lietuvių 
choras “Pirmyn”, kuriam vadovau
ja muzikas K. Steponavičius. Ka
dangi tose mano minėtose vilose 
poilsiavo ir būrelis amerikiečių lie
tuvių, studijavusių Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete, jie nutarė 
Barborą išsiųsti pasitikti svečių ir 
prisakyti, kad gerai dainuotų, 
kadangi yra susikūręs rimtas 
choras “Atgal”, kurio gretose tokios 
žymios asmenybės, kaip profesoriai 
V. Krėvė-Mickevičius, Pr. Skar
džius, V. Biržiška ir kt. Ji pati 
esanti tik eilinė dainininkė. Žinoma, 
“choras” susidarė gausus, kiti net 
šeimos narius pasiėmė, gi visiški 
bebalsiai sudarė auditoriją. Daini
ninkų tarpe buvom ir aš su mama. 
Kad būtų efektingiau, pasiėmėm 
kas puodą, kas dangtį su šaukštu. 
Atseit, lyg ir orkestras.

Na ir štai, pasirodė choras “Pir- 
myn’L Visi gražiai nuaugę, skonin
gai, bet paprastai apsirengę. Padai
navo tikrai gražiai nuoširdžiai. Ką 
dainavo, neprisimenu, daug laiko 
jau praėjo, bet pasisekimą turėjo 
reikiamą. Pagaliau pasirodė ir mū
siškis “Atgal”. Užtraukėm tradicinę 
dainą “Blynai, tai skanumynai visų 
lietuvių”. O kai ėmė “akompanuoti” 
orkestras, visi kvatojo iki išvirtimo. 
Po to visoj Palangoj dar skambėjo 
dainos, juokas, klegesys. Kadangi 
tuo metu, kaip minėjau, dar buvau 
gimnazistas, mama neleido ilgai 
maišytis svečių tarpe ir nuvarė mie
goti.

B. Drangelienę ir vėliau mačiau 
Kauno operoje “Toskos” spektakly
je, koncertuose. Tai buvo tikrai 
gamtos apdovanota, meniškos pri
gimties moteriškė. Iš to gausaus 
būrio studentų prisimenu čikagiškį 
Styrą, studijavusį Kauno universi
tete ir karts nuo karto užeidavusi į 
mūsų kambarį Palangoje pasikalbė
ti su tėvais.

Toks tad buvo mano bene pats 
pirmasis kontaktas su amerikiečiais 
lietuviais.

Pirmas rimtesnis darbas iš ame
rikiečių lietuvių gyvenimo buvo se
minarinis darbas žurnalistikos ka
tedroje 1942 metais “Lietuvių spau
da šiaurės Amerikoje”. Teko per
versti visus buvusius universiteto 
bibliotekoje išeivijos laikraščius, 
žurnalus, tame skaičiuje ir “Lais
vę”. Žinoma, tada būta daug idea
lizmo. Ir, jei dabar rašyčiau darbą 
šią tema, traktuočiau visai kitaip. 
Šiaip ar taip, darbas buvo gerai 
įvertintas. Po to sekė ilga pertrau-

( i
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Įdomi statistika apie Amerikos lietuvius

Lietuvių nacionalinę mažumą Jungtinėse Amerikos Vals
tijose ir kitose ialyse negalime vertinti kaip kažką vien
tisą ar stabilų nei socialinės sudėties, nei klasinės struktūros 
atžvilgiu, ir nei politiniu aspektu ne tik pasauliniu mastu, 
bet ir kiekvienoje konkrečiai jų gyvenamoje šalyje. Visa 
tai nesutapatinama su reakcinių organizacijų veikėjų poka
rio metais peršama „emigracijos" sąvoka, kurią jie sten
giasi sulieti su naujosios emigracijos dipukine banga.

įvairūs buržuazinės išeivijos veiksniai nenori matyti, kad 
JAV imperializmo sąlygomis perėmusi daugelj jų visuo
meninio bei politinio gyvenimo bruožų, iš įvairių emig
racijos bangų — tarpkarinės, pokarinės — iš esmės susi
darė nauja amerikiečių—lietuvių formuotė, kuriai jau bū
dingas tenykštis mąstymas, nulemiantis požiūrį į įvykių raidą 
tiek visame pasaulyje, tiek TSRS aplamai, tiek konkrečiai 
Tarybų Lietuvoje.

Viena pagrindinių priežasčių, sąlygojusių emigrantų or
ganizacijų bei jų eilių skilimą ir polerizavlmąsl, buvo ob
jektyvios tikrovės vertinimas, pripažįstant naujas, pažangias 
permainas senojoje tėvynėje. Buržuaziniams veikėjams bei 
jų bendraminčiams išankstinis nacionalistinis bei antikomu
nistinis nusistatymas neleidžiu, objektyviai vertinti ne tik 
socialinius, politinius, bet ir kultūrinius reiškinius Tarybų 
šalyje, socialistinėse valstybėse. Užvaldyti išnaudotojiškų 
klasių idėjų, paskendę senųjų laikų atsiminimuose, jie ne 
tik kad nenori, bet Ir nepajėgia naujai mąstyti. Visa, ką jie 
šiandien kelia, apie ką su tokiu patosu kalba, jau liko pra
eityje.

Atskirų grupuočių aršus patologinis antitarybiškumas už
gožia realų pasaulį, o vadovavimasis išimtinai antikomu
nizmo ideologija suniveliavo jų pačių problemas ir pa
vertė juos su jų įtakoje pasilikusiais išeiviais, -jų trumpa
regiškumo aukomis.

Gyventojų surašymo rezultatais, 1981 m. Kanadoje buvo 
18 240 lietuvių kilmės kanadiečių. Lyginant su 1961 metais 
surašymo duomenimis, per du dešimtmečius šis skaičius su
mažėjo 9 389 žmonėmis.

Sumažėjimas faktiškai yra didesnis, jei turėsime galvoje, 
kad j šį deficitą nurašomas visas natūralus lietuvių kilmės 
asmenų prieaugis, kurį Siaurės, Amerikos išeiviai vertina 
2 procentais nuo bendro skaičiaus.

Tačiau įvairioje klerikalų ir kitoje reakcinėje spaudoje 
mirga straipsniai: pesimizmui dirvos nėral Pasekime Algir
do Budreckio mintis „Drauge" įlipusiame straipsnyje „Lie
tuvių demografiniu klausimu". Jame nusiskundžiama, kad 
Pasaulio lietuvių bendruomenė operuoja mažais išeivių 
skaičiais. Anot jo, dauguma lietuvių demografų jau 1936 
metais teigė, kad Amerikoje tada buvę 600—800 tūkstan
čių lietuvių. Tačiau JAV oficiali statistika rodo, kad 
1950 m. šalyje gyveno tik 147 tūkstančiai 765 lietuviai, 
gimę Lietuvoje. Sis skaičius esąs netikslus. „Gana pati
kimos statistinės žinios 1914 m. suranda Amerikoje 527 
tūkstančius 594 lietuvius (jų tarpe 275 tūkstančius čia- 
gimių). Jeigu metinis Amerikos lietuvių padidėjimas, sa
kysime, buvo apie du procentai, tai 800 tūkstančių yra 
neperdėtas Amerikos lietuvių skaičius antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse. O prisimenant gyventojų skaičiaus „spro
gimą" Amerikoje per pastaruosius 16 metų, tai 1.400.000 
Amerikos lietuvių kiekis įmanomas"’.

Pasidžiaugiama, kad enciklopedija Britanica ir Americana 
jau keli dešimtmečiai laikosi milijoninio lietuvių skaičiaus. 
Amerikos lietuvių taryba pirmoji pasigarsino atstovaujan
ti milijonui Amerikos lietuvių: šitaip svariau, įspūdingiau.

Išeivijoje yra gana daug demografų, primygtinai teigian
čių ne tik apie tai, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose gy
vena vienas milijonas lietuvių kilmės amerikiečių, bet kad 
aplamai toli nuo tėvynės egzistuoja 2—3 milijonai emig
rantų ar lietuviško kraujo jų palikuonių. Netgi pabandyta 
įrodyti, kad 1968 metais užsienyje gyveno... kone 42 
procentai visos lietuvių tautos!

Čikagos „Draugas" tvirtina, kad „pilnos ar dalinės lie
tuvių kilmės asmenų" tik JAV esą ne mažiau milijono, o 
pasaulyje dar daugiau: „O jei standartinėmis demogra
finėmis prielaidomis operuodami suskaičiuotume visus šian
dien gyvus senųjų ateivių palikuonis (nuo valkų iki pro
anūkių ar net proproanūklų) nežiūrint kiek jų lietuviškas 
kraujas bebūtų atmiežtas, tai gautume net nuo 2,5 iki 3 mi
lijonų skaičių, žinoma, visi jie nėra lietuviai (o dalies net 
lietuviška kilmė nebūtų objektyviai pasiekiama), bet užtat 
dauguma jų yra kaip tik bent potencialūs lituanofilai".

Taigi, septintojo ir aštuntojo dešimtmečių sandūroje pra
dėtas vartoti naujas terminas — lituanofilai. Šia sąvoka, 
anot klerikalų, norima aprėpti „Lietuvos arba lietuvybės 
mylėtojus", kurie, nors ir nutolę ne tik nuo Lietuvos, bet 
ir nū8 lietuvybės, dar jaučia emocinį prieraišumą Lietu
vai irdietuviams.

Veiksniai jų visiškai nenori priskirti nutautėjusių ar pra
rastųjų kategorijai, nes tuo būtų įrodomas dipukų politi
kos trumparegiškumas.

Dabar „tikrieji lietuviai" tartum bando ištiesti ranką 
nutolusiems, netgi galvoja „sudaryti organizacines struktū
ras bei sąlygas, kuriomis lituanofilai galėtų masiškai įsi
jungti į išeivijos uždavinių vykdymo darbą".

O to darbo turinys — antitarybiškumo išplėtimas.
Jau daugelis lietuvių išeivių kritiškai vertina antitarybi

nes organizacijas. Tik mažas skaičius dalyvauja organiza
cijų valdybų rinkimuose. Reakcingame Adelaidės (Austra
lija) savaitraštyje pastebėta: „šių dienų akimis žiūrint, net 
ir VLIK-as (Vyriausiasis Lietuvos išvadavimo komitetas) ne
turi nei jam pripažintų gailų, nei autoriteto!"2

Susipažinimo su VLIK-u vakaronėn teatėjo vos 35 klau- • 
sytojai, kurių tarpe nebuvo nė vieno jaunesnio, kaip 45 
m. amžiaus3. Amerikos lietuvių tarybos (ALT-os) suvažiavi
me nesimatė viduriniosios Ir jaunesniosios kartos atstovų.

Ir Alytus statosi

Veiksnių nepopuliarumą Bruklino (Niujorko priemiestis) 
„Darbininkas" taip paaiškina: nei VLIK-as nei ALT-a 
nesudaryti teisingu pagrindu — „Jie niekad nėra buvę au
torizuoti visuotiniu lietuvių balsavimu".

Kritinius pasisakymus galime užbaigti pačios reakcinės 
lietuvių išeivijos leidinio žodžiais: postuose dūlėja tik su- 
sklerotėję ir paliegę seneliukai, užsiimantys senųjų minčių 
archeologija.4
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Po septintojo dešimtmečio etnikų bumo (savo kilmės ieš
kojimas) JAV lietuvių kilmės asmenų sudėtis šiek tiek pa
kito.

Gyvenąs išeivijoje demografas L. Balsys nurodo, kad 
tikrai sunku tiksliai interpretuoti kai kuriuos paskelbtus duo
menis. Ypač turint galvoje klausimų suredagavlmą tautybei 
nusakyti. Išsireiškimas „Lithuanian born" išeivių dažnai 
verčiamas j „lietuvių kilmės". Amerikietiška samprata tai reiš
kia — Lietuvoje gimęs, ir tas išsireiškimas nenusako as
mens tautinės kilmės.

Paskutinio surašymo duomenimis, Jungtinėse Amerikos 
Valstijose 832 tūkstančiai užsirašė lietuviais, Iš kurių 6 
procentai pasisakė esą maišytos kilmės. 1983 metais pa
tikslinta, kad lietuvių JAV tesame 742 tūkstančiai 776. Tai 
sudaro 0,39 procento visų JAV gyventojų. Iš jų 54 pro
centai — maišytos kilmės,

Toks beveik per metus susidaręs skirtumas — net 90 
tūkstančių — vargu ar galėjo būti socialinių procesų, vyks
tančių Jungtinėse Valstijose, natūralus rezultatas.

įsigilinkime į naujausius L. Balsio tyrinėjimus. Jei 1979 
metais JAV buvo 65 tūkstančiai lietuvių, gimusių ne JAV, 
ir apie 265 tūkstančius gimusių Jungtinėse Amerikos Vals
tijose (235 tūkstančiai pirmos kartos ir 30 tūkstančių ant
ros kartos), ir turėdami galvoje natūralų prieauglį, tai 
gauname apie 430 tūkstančių maišytos kilmės, kurių vienas 
iš tėvų buvo lietuvis, asmenų. Tai faktiškai atitinka surašy
mo (1980 m.) duomenis, kuriuose nurodyta lietuvių kilmės 
742776 amerikiečiai, iš jų 339438 lietuvių kilmės tėvų ir 
403338 mišrios kilmės tėvų.

/
Bet kurios tautinės grupės gyvenime gimtosios kalbos 

vaidmuo yra labai didelis.
Gyvenant svetimoje aplinkoje tėvynė tolsta nuo išei

vių ir ypač nuo jų atžalų. Anglijoje jau 90 procentų lie
tuvių jaunimo nebemoka tėvų gimtosios kalbos. Kai kuriais 
duomenimis, tik vos 3,7 procento jaunimo su savo bendra
amžiais kalbasi lietuviškai, 37,3 procento moka lietuvių ir 
gyvenamosios šalies kalbą.

Apie lietuvybės tęstinumą užsienio šalyse daug disku
tuojama išeivijoje. Nebesfstebima jaunimu. Traukoma pe
čiais ir sakoma: „Pažiūrėkime, kaip mes patys lietuviškai 
kalbame. Kiek mes patys išdarkome savo kalbą, naudo
dami lenkiškus, rusiškus, vokiškus ar angliškus žodžius", 
pastebi ,(Draugas".

Labai jau dažnai nusiskundžiama, kad šiuo metu išei
viai „susina ir skurdina" gimtąją kalbą.

Ieškodami naujų argumentų lietuvybės išlaikymui išei
vijoje, kai kas aptinka pagrindinę iieivlų skendimo sve
timybių jūroje priežastį: per daug nutolta nuo tautos ka
mieno. Tačiau tik tuo atradimu ir apsiribojama. Vengia
ma plačių, dalykiškų kontaktų su dabartine Lietuva, tė
vynėje spausdintas žodis išeiviams draudžiamas.

Australijoje leidžiama „Mūsų pastogė" prasitaria: „Ka
daise dar Lietuvoje stebėjomės ir gal šaipėmės iš atvyku
sių j gimtinę pasisvečiuoti amerikonų lietuvių, kurie pa
našiai kalbėdavo, kaip ne vienas iš mūsų kalba čia. Ar 
tai iš apsileidimo, ar nevertinant savo gimtosios kalbos, 
mes kasdieniniame santykiavime su savaisiais taip praskie
džiame savo kalbą svetimybėmis, kad ji pasidaro tiesiog 
sunkiai atpažįstama. Ir tai daro ne kas kitas, o kaip tik 
mes patys, tuo atskleisdami savo paviršutiniškumą Ir ne
vertinimą to, kas iš tiesų turėtų būti brangiausia, gerbtina 
ir gintina".

Suprantama, svetimose šalyse, sudėtingomis gyvenimo są
lygomis ne taip paprasta išlaikyti tėviškės meilę. Čia pa
deda lietuviškos knygos, kuriose kaupiamas mūsų kalbinis 
lobis. Tačiau patys išeiviai knygų išleidžia nedaug. Net ge
resnių vadovėlių bemęrdinčlam lituanistiniam švietimui ne
įstengiama parūpinti. O ką jau kalbėti apie periodiką, ku
rios puslapius užpildo bet kas, kas tik netingi, išeivių žo
džiais tariant, „funkciniai beraščiai", buržuazinėje Lietu
voje buvę „pienininkai ir policininkai".

Svarbus klausimas yra ir lietuviu išeivių nutautėjimas. 
Ir vėl pasitelkime statistiką. AustraJjos lietuvių kolonija 
per 30 metų neužsiaugino nė 25 procentų antrosios kar
tos jaunimo lietuviais! Anglijoje jau po karo iš penkių 
naujai vedusių šeimų tik viena buvo lietuviška. Kaip pažy
mima Anglijos lietuvių biuletenyje — „Per 30 metų 
išeivijos skaičius turėjo priaugti bent dvigubai, o tikrumo
je sumažėjo".

Amerikoje mišrių šeimų procentai paskutiniuoju metu 
labai auga. Belankydami mokyklas, mokiniai susidraugauja 
su atskirų tautybių, o kartais net ir rasių jaunimu. Suku
riamos šeimos, kurių vaikai tik retais atvejais lanko litua
nistines mokyklas. „Draugas" reziumuoja: „Nutautėjimas 
yra visuotinis reiškinys, pallečiąs visų tautų išeiviją".

Panagrinėkime K. Širvaičio surinktą statistiką. Išstudi
javęs 5000 lietuvių šeimų, sukurtų imigrantų ir pirmosios 
kartos jų palikuonių, jis nustatė, kad lietuvių Šeimą Ame
rikoje sudaro 3,5 asmens. Pavyzdžiui, Niujorke šeimos ma
žesnės — 3,32, Pensilvanijoje didesnės — 3,8 asmens. 
Štai ką rodo šv. Juozapo lietuvių parapijos registras: 1909 
m. mišrių šeimų buvo tik 4 procentai, 1927 m. — 21,3, 
1934 m. — 43, 1941 m. — 46 ir 1945 m. — jau net 47,8 
procento.

Varšuva. — Kiekvieneriais metais 
Lenkijoje balandžio mėnuo skiria
mas prisiminti aukoms, kurias 
gyvybėmis lenkai sudėjo II Pas. 
karo metu.

Įvyko visa eilė viešų parengimų, 
kurių metu pasakytose kalbose 
iškelta, kad Lenkija to karo metu 
neteko apie šešių milijonų žmonių. 
Iš to skaičiaus 644 tūkstančiai žuvo 
fronte, bet visi kiti žuvo ar buvo su
naikinti nacių okupantų, ir jų tarpe 
buvo daugiau kaip du milijonai vai
kų ir jaunimo iki 18 metų amžiaus.

Buvo pabrėžta, kad visoje Lenki
jos teritorijoje esama daugiau kaip 
dvidešimt tūkstančių vietovių, ku

Senande, seniausioje lietuvių kolonijoje Amerikoje, miš
rios šeimos kūrėsi dar intensyviau: 1909 m. jų nerasta, 
1927 m. — 30,7 procento, 1934 m. — 45,8, 1941 m. — 
52,7, o 1945 m. — net 71,4 procento. Ohajo, Mičigano ko
lonijose iš trijų vedybų dvi yra mišrios?

„Tautiniu atžvilgiu mišrių vedybų procentas lietuvių tar
pe paskutiniu laiku aiškiai liudija, kad lietuvių tautybės 
amerikiečiai irgi labai tirpsta", daro išvadą K. Širvaitis.

Toronto (Kanada) „Tėviškės žiburiai" pateikia kitų tyri
nėtojų išvadas: „dabar estai, latviai ir^lietuviai jau asimi
liuojasi lygiai greitai, kaip ir kitos tautinės grupės"?

1972-aisiais, išeivijos jaunimo apklausos metu, net 34,4 
procento nurodė, jog partnerio tautybė nebeturi reikšmės. 
Daugelyje kraštų lietuviai beveik nesiskiria nuo vietos gy
ventojų. Gerai išmokę gyvenamojo krašto kalbą, jie be
veik susilieja su gyventojų mase. Nesant negatyvių tauti
nių stereotipų ar nacionalinių antipatijų, pasirenkant ve
dybų partnerį tautiniai motyvai jau nebeatlieka kiek žymes
nio vaidmens. ,

1984 metais kunigai marijonai skundėsi:. „Liūdna konsta
tuoti, kad nuolat gausėja mišrios šeimos. Tik dalis jų pa
silieka prie savo kamieno. .. tarytum įskiepyti medeliai 
su skirtingais vaisiais".

Dabar j mišrias šeimas žiūrima kaip į potencialius li- 
tuanofilus. Apibendrinimuose ieškoma kompromiso, kaip 
padėti joms Išsilaikyti, stiprinant ir šeimos atžvilgiu ugdant 
lietuviškos kultūros elementus. Dažni buržuazinėje spaudoje 
straipsniai prieš etniškai mišrių šeimų diskriminavimą, ne
pasitikėjimą jų atžvilgiu. Padažnėjo akcentų į tautiškai 
mišrių šeimų nelietuviškosios pusės sulietuvinimą ir pajun
gimą lietuviškajai kultūrai. <

Rašoma, pavyzdžiui, kad į lietuvių tautinės grupės kultū
rinį gyvenimą įsijungė žinomas meno istorikas A. Reini- 
tas. Vedęs lietuvaitę, jis pradėjo domėtis lietuviška kultū
ra, išmoko lietuviškai kalbėti ir net parašė magistro diser
taciją apie M. K. Čiurlionį. Nemažai pasidarbavo lietuvių 
kalbotyroje ir šveicaras A. Senas, dar iki karo vedęs lie
tuvaitę ir išmokęs lietuviškai.

Tačiau tokių pavyzdžių negausu. Daugiau yra priešingų 
atvejų.

Išeivijoje plačiai buvo diskutuotas Jurgio Savickio rank
raščių ir bibliotekos likimas. Oponentai gana intriguojan 
čiai rašė ne tiek apie patj Savickj — talentingą rašyto
ją, kiek apie jo sunaikintą rašytinį palikimą ir biblioteką, 
kuriuos kitatautė jo žmona atidavė į makulatūrą.

Praėjusiame dešimtmetyje V. Sruogienė „Sėjos" pusla
piuose nerimavo dėl rašytinio išeivijos palikimo išsau
gojimo. Apgailestauta, kad vertingi lietuviški raštai atsiduria 
šiukšlynuose, nusistebima barbariškumu dėl senų lietuviš
kų archyvų išmetimo į „ielas" vien todėl, -kad raštų vir
šeliai nublukę ir nebesiderina prie įsigytų naujų baldų.

Ir klivlendiškiai (JAV) sielojasi dėl palikimų, kurių nėra 
kam palikti, nes jaunimui tai visiškai svetimas daiktas. Net
gi surinktų istorinių dokumentų nesą kur priglausti. A. Mi
liuko „Žvaigždės" archyvas buvęs bene pirmas, pokario 
metais nugabentas į popieriaus fabriką. „Neliko nei pėd
sakų ir daugelio kitų mūsų senųjų veikėjų archyvų, perio
dinės spaudos ir knygų rinkinių", — skundžiasi vienas lei
dinys.

„Dirva" sielvartavo dėl sunaikintų Maironio ir Vaižganto 
laiškų, išsaugotų nuo karo liepsnų, bet neradusių vietos 
net garažo kamputyje. Seimininkas, „grįžęs po ilgesnio 
laiko iš ligoninės, toje saugioje vietoję radęs tik savo 
sūnelio sukrautas alaus dėžes..."

„Europos lietuvis", gražiai pakalbėjęs apie „tautos lobį", 
pagaliau nurodo išeitį: keturiasdešimt išeiviškų metų įtikinę, 
kad lietuvius dominančios medžiagos išsaugojimas užsie
nyje priklausąs „tik nuo privačių žmonių iniciatyvos". To
rontiškiai panašias išvadas laiko perdėm skubotomis: „Pa
ti nesaugiausia užuovėja yra privačios rankos bei patal
pos. . . Jau yra žinoma ne vienas faktas, kai mirusiojo įpė
diniai išmetė j šiukšlyną vertingus kultūrinius dokumentus 
ir kūrinius".

Šią problemą gerai apgalvojo ir išsprendė „Laisvės", 
„Vilnies" redakcijos, kitos pažangios organizacijos: savo 
archyvus perdavė į Lietuvą. Taip pasielgė ir kai kurie 
pavieniai tautiečiai. Juk Lietuvoje atitinkamos įstaigos kva
lifikuotai rūpinasi archyvais. Bet „Nemuno krašto" (VFR) 
raginimas jog tautos ateičiai sveikiau visus lietuvių archy
vus iš užsienio persiųsti j Tarybų Lietuvą ir sukaupti Vil
niaus valstybiniame universitete, pavadintas raudonąja 
propaganda.

Už panašias mintis gauna pylos ne vien pažangios or
ganizacijos. Buvo supeikta „Vienybė", pasidžiaugusi, kad 
Ksavero Vanagėlio archyvas jau Lietuvoje ir kad, jos ma
nymu, su tautos istorija susijusi medžiaga ateičiai gali 
būti išsaugota tik tėvynėje, o ne dėžėse ar ryšuliuose 
kažkokių Čikagos ar Klivlendo namų rūsiuose.

• • •

Realu galvoti, kad lietuvių nacionalinės mažumos JAV 
ir kituose kraštuose išsisaugojimo perspektyvas visapusiškai 
lems tai, kaip greitai išeiviai supras, kad toliau jau ne
begalima sekti reakcinių organizacijų politika, kuri neturi 
ateities. Norėdama išsaugoti bent kai kuriuos nacionali
nės kultūros komponentus, lietuviškoji išeivija neturi ki
to kelio, kaip palaikyti glaudžius ryšius su savo tėvų bei 
protėvių žeme — Tarybų Lietuva.

Algirdas KAVALIAUSKAS

Diriguoja LTSR nusipelnęs meno veikėjas, kompozitorius Jurgis
Gaižauskas. M. Giedrio nuotrauka

' „Draugas“, 1961 vasario 18.
’ „Mūsų pastogė“, 1981 birželio 1.
• ..Vienybė“, 1982 gruodžio 15.
' „| Laisvę“, 1975. Nr. 63/64, p. 83.

„Aidai“, 1952, Nr. 5, p. 239 — 240.
„Tėviškės žiburiai", 1984 rugpjūčio 7.

LENKIJA PRISIMENA SAVO AUKAS

rios dabar yra paskelbtos kankinių 
vietovėmis, nes tenai žemė aplieta 
Lenkijos sūnų ir dukrų krauju. .

Savo kalboje pagrindiniame mi
nėjime Lenkijos prezidentas prof. 
Henryk Jablonski, tarp kitų dalykų, 
pareiškė, kad aukų prisiminimas 
kad ir liečia tik tą II Pas. karo laiko
tarpį, bet savaime jis yra visos isto
rijos dalimi, nes tauta, kuri neatsi
mena savo istorijos, neturi savo ta
patybės. Prisimindami karo aukas, 
lenkai nenori draskyti praeities 
žaizdų, bet tik trokšta pabrėžti savo 
norą gyventi taikoje, koegzistuoti 
su kaimynais ir visomis valstybė- 
mis, ir žvelgti viltingai, be baimės, į 
ateitį.

SUSITIKIMAI. . .

Didelė garbė
Atsiliepė ir mūsų studentai, — 

atidaęs kabineto duris pasakė 
Algis. Pasukau galvą į duris, tačiau 
taip ir nesupratau, kas tie “mūsų 
studentai” ir kaip, ir dėl ko jie atsi
liepė...

Argi jau užmiršai? Gi tie, kurie 
mokėsi lituanistikos kursuose, 
paaiškino jis, ir galvoje iškart paš
viesėjo. Kaip neatsiminsi? Lituanis
tiniai kursai, įsteigti prie Vilniaus 
universiteto dėl lietuviškosios išei
vijos jaunimo, veikia jau ne vienus 
metus. Ir nors, žinoma, neteisinga 
jų klausytojus vadinti studentais, 
tačiau taip atsitiko, kad kalbėdami 
apie juos tarpusavyje tik ir sakom: 
studentai. Ir štai dabar, praėjus 
daugiau negu pusmečiui, išgirstu, 
kad ATSILIEPĖ...

Tai sakai, atsiliepė. Per “Nau
jienas” ar “Draugą”? 0 gal net per 
kanadietiškus "Tėviškės žiburius”? 
— pasiteiravau bendradarbio ir vi
sai neatsitiktinai. Pastaruoju metu 
mums su atsiliepimais sekėsi', o at- 
siliepėliai dažniausia vis jauni žmo
nės. Pavyzdžiui, įsiminė Danutė 
Baltutytė iš Australijos, Markus Li
pas iš Brazilijos, Darius Sužiedėlis 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Tiesa, šitieji lituanistikos kursų 
nelankė, tačiau būdami “Tėviškės” 
draugijos svečiais, turėjo gražaus 
laiko plačai-nuo Vilniaus ki Klaipė
dos, Palangos, iki Druskininkų pa
keliauti ir pasižvalgyti po Lietuvą, o 
sugrįžus atgal į vakarus ir atsiliepti 
savo įspūdžiais. Ir kuomet skaičiau 
tuos jų atsiliepimus, I/iivo labai nes
magu žinoti, kad lietuviškas jų žodis 
gali šitaip begėdiškai apmeluoti 
Lietuvą, netgi ap/nėtyti ją purvais.

Ir štai nauji atsiliepimai. Ką gi, 
paklausysime, ką studentai, tai yra 
lituanistinių kursų klausytojai pasa
kys. Tos šešios savaitės — ne tik 
auditorijose išsėdėta; ir jie nemažai 
pakeliavo, su daug kuo susitiko. Ir 
todėl nėra abejonės, kad šis jauni
mas turi netgi didesnę teisę paimti į 
rankas plunksną, negu mano pami
nėti gimnazistai iš lietuviškos gim
nazijos Vakarų Vokietijoje, tie ve
lykinių atostogų “Tėviškės” draugi
jos svečiai.

- Nei “Naujienos”, nei “Draugas”, 
nei “Tėviškės žiburiai” šitokių atsi
liepimų nespausdina, - atsiliepė 
Algis.

- Ot kaip! - nesinorėjo patikėti jo 
žodžiais. Tačiau ne todėl, kad vi
siškai būčiau praradęs tikėjimą 
lietuviškosios išeivijos jaunimo są
žiningumu. Mums čia labai nesunku 
suprasti, kai nelengva tokį sąžinin
gumą pareikšti ten, kur jie gyvena, 
kur dirba. Todėl kiti nevelija tyliai 
padėkoti laiškeliu - ir tiek. 0 gal įr 
studentai tik laiškeliu, tik kuždesiu 
į ausį, kad niekas, gink dieve, pla
čiau apie tai nesužinotų?

Ir štai popieriaus lapas iš Algio

rankų perėjo į manasias. Garsiai 
skaitau:

“Mes, 1984-jų metų lituanistikos 
klausytojai norime padėkoti rekto
riui, prorektoriui, administracijai, 
užsienio reikalų skyriaus darbuoto
jams, talkininkams, vadovams, dės
tytojams bei bendrabučio budintie
siems už rūpesčius ir pagalbą su
teiktus mūsų mokslo ir pažinties 
dienomis, viešint Lietuvoje”.

- Tai labai gražu - perskaitęs tiek 
pasakiau. Ir tikrai - tai labai gražu, 
taip gražu, kad nei vienas iš tų juo
dųjų Lietuviškos išeivijos laikraščių 
nespausdins. Ir ne tiek dėl pačios 
padėkos, kiek dėl to, kad šioje pa
dėkoje puikiausiai prasišviečia di
delis, jautrus, nuoširdus Lietuvos 
žmonių rūpestis savo svečiais, šiuo 
atveju lituanistikos kursų klausyto
jais. Štai kiek jų: rektorius, prorek
torius, gausūs talkininkai, kursų 
vadovai... Tiesa, mes jų priskai
čiuotume gerokai daugiau, tačiau 
tai reikalo esmės jau nekeičia... 
Svarbiausia čia - padėka už didelį 
rūpinimąsi.” Tačiau paskaitykime 
toliau:

“Mums buvo didelė garbė važiuo
ti į Lietuvą, į mūsų šeimų tėviškę. 
Lietuviams gyvenantiems Lietuvo
je, yra natūralus jų kalbos grynu
mas, bet mums sąlygos yra visai ki
tokios ir mums kasdieninė proble
ma, kad lietuviais išsilaikytume 
užsienyje. Dėl to mums liaudies dai
nos žodžiai turi gilesnę prasmę, kai 
užtraukiam:

Daug daug dainelių mieloji sese, 
Aš padainuoti seniai žadu, 

Tiktai ne šiandien, tiktai ne šičia, 
Toli nuo savo gimtų namų”.

Perskaitau šituos žodžius, šitos 
dainos posmą ir norisi kuo garsiau 
paklausti: jūs, gudeliai, gliaudos ir 
visi kiti juodosios spaudos redakto
riai, ar girdite, kokią teisybę žino 
jūsų jaunimas? Nei vienas jūsų laik
raštis šito nerašo, o jaunimas žino, 
kad daug dainelių toli nuo savo gim
tų namų nepadainuosi. Jaunimas ži
no, kad jiems Lietuva reikalinga 
kaip ištroškusiam žmogui tyro šalti
nio versmė. Jaunimas žino, kad tik 
būnant su Lietuva, galima kažkaip 
ilgiau išlaikyti ir lietuvybę išeivijo
je. Ir jis džiaugiasi susitikęs su Lie
tuva, kad štai net parašo “buvo di
delė garbė važiuoti į Lietuvą”. Pa
galiau jis kalba dar ir taip:

“Net tie lietuviai iš mūsų grupės, 
kurie pirmą kartą Lietuvoje, jautė, 
kad grįžo į savo žemę ir už šitą pro
gą mes esame labai dėkingi".

Lituanistikos kursų klausytojų 
vardu karštai tariam jums lietuviš
ką “ačiū” ir linkime daug sveikatos 
ir sėkmės darbuose, daug laimingų 
dienų mūsų broliams ir seserims 
Lietuvoje".

Ką gi, ačiū už tokius palinkėji
mus, nes su jais iš tikrųjų šilčiau ir 
jaukiau. Tokius linkėjimus nešio- 
jantiems žmonėms visuomet mie
liau atsidaro mūsų namų durys, o jų 
šeimininkas tokiam svečiui visuo
met suras garbingesnę vietą...

Pranas Kartonas
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“LAISVĖS” REIKALAI

MONTREAL, QUE., CANADA
Išvyko — atvyko

M. Lignagarienė išvyko į Toronto 
pas dukrą, nuolatiniam apsigyveni
mui.

O. Veršinskienė su dukra išvyko i 
Toronto aplankyti anūko ir proanū
kio.

Pas S. Spaitienę buvo atvykęs 
sūnus iš JAV. Aplankė mamytę ir 
sesutes. Gero pasisekimo.

Serga

L. Bernotienė, jau gan ilgai 
gydosi Reddy Memorial ligoninėj.

L Baltrukonis, keldamas sunkų 
daiktą, smarkiai susižeidė nugar
kaulį.

Linkiu greit pasveikti.

J-na

TORONTIE CIŲ KRONIKA
Iš senjorų Klubo veiklos

Gegužės 7 Toronto Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų klubas turėjo mėnesinį 
susirinkimą, kuriame, tarp kita, 
buvo apkalbėta išvyka. Dauguma 
narių išvykai pritarė į Niagara 
Falls, pradžioj birželio. Taipgi buvo 
nutarta ruošti bingo ir vasaros 
metu, kadangi mažai kas turi 
galimybę išvykti kur nors į 
vasarvietes.

Retėja klubiečių eilės
Pastaruoju laiku Klubas neteko 

net trijų narių. Draugai F. ir E. 
Laurusevičiai nuolatiniam apsigy
venimui persikėlė į Ottawą, arčiau 
savo vaikų. N. Berškienė visam 
laikui persikėlė į Vancouverį, arčiau 
savo dukters. Klubiečiai su išvyks
tančiais gražiai atsisveikino, linkė
dami jiems laimingai įsikurti 
naujose vietovėse.

Mirė
andžio 19 dieną mirė Jonas 

Maskelis.-Nuliūdime paliko žmoną 
Elizabeth, sūnus Tony ir tris brolius 
Lietuvoje. Palaidotas lietuvių kapi
nėse.

Taipgi balandžio 19 mirė W. 
Paladichuk. Paliko nuliūdime žmo
ną Marytę (buvusią Gincevičienę). 
Velionis ateidavo į lietuvių bingo. 
Turėjo plačią giminę ir daug 
draugų, tad į laidotuves atsilankė 
nemažas būrys. Palaidotas Pros
pect kapinėse. Dalyviai buvo 
pakviesti į restoraną pietums.

Lankėsi Toronte
Toronte lankėsi montrealietė 

Onutė Veršinskienė. Atlankė savo 
anūką ir jo šeimą Bramtone, taipgi 
seną savo draugę Toronte P. 
Bendžaitienę. A. Y.

X--------------------------------------------------------------------------------------

WINNIPEG, MAN., CANADA

LAIŠKAS
“Laisvės” Administracijai:

Aš V. Novog, siunčiu 100 dol. čekį (Kanadiška valiuta) — 
Tai nuo J. Radziavičiaus, buvusio “Laisvės” ilgamečio skaitytojo ir 
rėmėjo palikimas. Velionis Radziavičius mylėjo “Laisvę” ir visada 
rūpinosi, kad “Laisvė” dar daug metų lankytų skaitytojus.

Prisiminimas
Olgos Uršulės Yoneliūnienės (Bieliauskaitės) trijų metų 

mirties neužgestantis liūdesys lydi mus Tavęs netekus.
Tavo vyras, sūnus, marti ir anūkai.

P. YONĖLICNAS
K St. Catharines, Ont., Canada

Mirė lietuviai
Pabaigoj balandžio mėn. Charles 

Step (Stepanausko) laidotuvių na
muose, 18425 Beech-Daly Road, 
Detroite, buvo pašarvoti trys 
lietuviai. Balandžio 21 d. South 
Macomb ligoninėje, Warren, Michi
gan mirė Julia Rutkauskas, 80 metų 
amžiaus. Palaidota balandžio 24 d. 
su bažnytinėmis apeigomis Holy 
Sepulchre kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime dukrą Regina Pikūnas, 
šešis anūkus ir du proanūkius.

Balandžio 22 d. Sinai ligoninėje 
mirė Anthony J. Chunes, 75 metų 
amžiaus. Laidotuvės įvyko balan
džio 24 d. su bažnytinėmis 
apeigomis Holy Sepulchre kapinė
se. Paliko nuliūdime žmoną Stepha
nie Chunes ir brolį Thomas.

Balandžio 22 d. North Detroit 
General ligoninėje mirė Elizabeth. 
M. Verbiscus, 72 metų amžiaus. 
Laidotuvės įvyko balandžio 25 d. su 
bažnytinėmis apeigomis White 
Chapel kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime sūnų Anthony; dukrą 
Jean; brolį George ir sesutę Olgą.

Mirė klubietis
Southwest Detroit ligoninėje, 

balandžio 8 d. mirė John G. Urbon, 
81 metų amžiaus. Pergyveno 
smūgį. Buvo pašarvotas Vai Bauža 
laidotuvių namuose, 1930 — 25th 
Street, Detroite. Laidotuvių direk
torė Yolanda Bauža Zaparackas 
pasakė atsisveikinimo kalbą. Balan
džio 10 d. John G. Urbon palaikai 
nuvežti į Rockford, Illinois, kur gy
vena jo visi giminės. Balandžio 14 d. 
palaidotas Greenwood kapinėse, 
velionis dideliame nuliūdime paliko 
sesutę Sylvia Urbon; du brolius 
Charles ir Ludwig; anūkę Charlotte 
Hinde ir daug kitų giminių, viši 
gyv. Rockforde. John Urbon buvo 
linksmo būdo vyras; priklausė prie 
Detroito Lietuvių klubo nuo 1956 
metų, vasario mėn.; taipgi priklau
sė prie Elks ir Lions klubų, prie 
Dariaus ir Girėno klubo, Detroito 
Lietuvių Namų draugijos ir prie 
Švyturio Jūrų Saulių kuopos. 
Skaitė “Laisvę” ir “Vilnį” ir tuos 
laikraščius rėmė.

Susirgo
Sunkiai susirgo Ruth Palevich 

Price. Jos draugė Albena Nausėda 
Lyben, ją gegužės 15 d. nuvežė į St. 
John’s ligoninę.

Nesveikuoja
Vincas Cirvėla, pažangietis, klu

bietis, gydomas Heritage ligoninė
je, Taylor, Michigan.

Susirgo Antanas Mikalkėnas, 
gydomas Mt. Sinai ligoninėje. 
Tikime jog abu ligoniai greit 
pasveiks.

Klubo banketas
Detroito Lietuvių klubo pavasari

nis banketas įvyko balandžio 27 d. 
Klubo salėj buvo daug lietuvių. 
Maistą paruošė Pat ir Mike 
Stunskai (patys padarė dešras) ir 
Antoinette Garelis. Virtuvėje pa
gelbėjo Emma Rye ir Ann 
Balchūnas. Patarnavo Alice Butė
nas Stacey, Marie Servial ir Ruth 
Gugas. Bilietus pardavinėjo mūšų 
nuolatinė pardavėją Lillian Gugas.

Iš vakaro stalus sustatė Lou 
Turzak, Al Stacey, Eddie Balchū
nas ir Tony Vasaris. Buvo ir 
staigmena. Klubo narys George 
Janonis, minėjo savo 96 metų 
gimtadienį. Ta proga į Klubą 
suvažiavo jo šeima: duktė ir žentas 
Millie ir Tony Vasaris; anūkė Gayle 
ir jos vyras George Carrier 
atvažiavo net iš Tennessee valsti
jos; anūkas Allan, jo žmona Jan ir 
jų vaikučiai Jayson ir Jennifer iš 
Brooklyn, Michigan. Vasario šeima 
nupirko gražų didelį tortą. Dalyviai 
sudainavo gimtadienio dainą. Ban
ketas buvo sėkmingas.

Gimtadieniai
Bankete sužinojome, jog gegužės 

1 d. klubietė Matilda Roge 
(Rudzevičiutė) minės savo 89 metų 
gimtadienį. Ta proga dalyviai ir jai 
sudainavo gimtadienio dainą. Jos 
sūnus John Roge sakė, kad kitais 
metais mainytei suruoš didelį 
banketą, į kurį visus pakvietė iš 
anksto.

Balandžio 22 d. St. Petersburge, 
Floridoj, buvusi detroitietė Adelė 
Klimavičienė paminėjo savo gimta
dienį. Balandžio 26 d. Joana Ratkus 

.minėjo savo 88 metų gimtadienį, o 
gegužės 15 d. Alex Cotton minėjo 
86 metus. Jie visi yra “Laisvės” 
skaitytojai, visiems ir linkime 
sulaukt daug linksmų dienų.

Pasibaigė
Detroite apie trylika metų 

gyvavo čiagimių lietuvių moterų 
investatorių Klubas. Finansiniai 
joms gerai sekėsi, bet gal joms 
nusibodo susirinkimai, tai gegužės 
10 d. atlaikė savo paskutinį 
susirinkimą ir to Klubo daugiau 
riebus. Apie tai pfartešė Klubo 
pirmininkė Albena Nausėda Lyben. 
Gaila.

Aukojo
Per pastaruosius pora metų 

chuliganai kelis kartus išdaužė ir 
išvogė Detroito Lietuvių klubą. 
Dingo Klubo skaičiavimo mašina. 
Pavyzdingas klubietis Paul Lopenis 
dalyvavo pavasariniame bankete ir 
paaukojo savo mašiną. Klubo 
valdyba jam dėkoja.

Stefanija

Aukos gautos nuo gruodžio 20 d., 1985 iki gegužės 9 d., 1986^x------- *•

Naujos Druskininkų sanatorijos.

Mūsų širdinga padėka draugei 
M. Doveikienei

Nors ir gerokai pavėlavome, 
“Laisvės” administracija ir redakci
nė kolegija reiškia širdingą padėką 
draugei M. Doveikienei iš Hamil
ton, Ontario, Kanados. Draugė 
Doviekienė prieš kiek laiko “Lais
vei” prisiuntė stambią dovaną — 
$1,000. Prie tos tūkstantinės geroji 
draugė dar pridėjo $45, užsiprenu
meruodama laikrašti trims metams, 
tuomi išreikšdama savo pasitikėji
mą mūsų laikraščio ateitimi.

Dr. Doveikienė ir jos velionis

vyras Antanas visuomet rėmė 
pažangiąją spaudą, dalyvavo mūsų 
organizacijų veikloje ir bendrai 
prominentiškai reiškėsi mūsų visuo
meniniame gyvenime.

Puiku, kad draugė Doveikienė 
tęsia tą kilnią tradiciją. Šia stambia 
dovana ji žymiai prisideda prie 
mūsų laikraščio tolimesnio gyvavi
mo užtikrinimo.

Bravo, draugė Doveikienė! Bravo 
kanadiečiai!

B.

Sveikinimas
Nuoširdžiai sveikinu Laisvę jos 75-erių metų garbingo 

jubiliejaus proga.

Julia Družienė

NORWOOD, MASS.

Nuoširdžiai svekiname “Laisvę” 75-erių metų jubiliejaus proga.
Linkime, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų, mus ir toliau lankytų ir
kovotų už taiką visame pasaulyje. ,

Su linkėjimais siunčiame mūsų mylimai “Laisvei” 60 doE, Julia
Družienė 50 dol., ir Bronė Kiršis iš Cambridge, Mass., 10 dol.

ROBERTAS SHERELIS
Webster, N. Y.
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MIAMI, FLORIDA

Nuoširdžiai sveikinu Laisvę jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga.

Linkiu, kad mūsų Laisvė dar ilgai gyvuotų ir lankytų mūsų 
namus.

Su sveikinimu siunčiu mylimai Laisvei $100.

VERONIKA MAROZAS

Sveikinimai
Sveikinu brangią Laisvę jos 75-erių metų sukakties proga ir 

linkiu brangiai Laisvei dar daug, daug metų gyvuoti ir skleisti 
apšvietą.

Siunčiu mylimai Laisvei 15 dol. paramos.

Draugas, Middletown, N. Y., per N. Ventienę..................................$3300.00
M. Doveikienė, Hamilton, Ont., Canada, prisiminimui mirusio vyro

Antano............................................................................................... 1000.00
A. Račkauskas, Miami, Fla....................................................................... 123.00
LLD, Montrealo kp., Montreal, Que., Canada, vardai tilpo “L”, per

J. Urbanavičių....................................................................................175.00
Anna Miswick, Santa Rosa, Cal................................................................ 100.00
A. ŠveVžda, Miami, Fla.................. 100.00
Helen Pine, Columbus, Ohio......... .....................................................100.00
Olga Skelley, New York, N. Y., prisiminimui mirusių tėveliu, Jono ir

Konstancijos Karpavičių
Charles Walant ir Norman Cheponis, Framingham, Mass., 

per A. Yuskovic........................:.................................................100.00
Maria Zeakas, Rockville, Md., per N. Ventienę....................................... 93.00
Wm. Stakėnas, Freesoil, Mich...................................................................88.00
St. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada......................................................85.00
Mildred Stensler, Lakehurst, N.J.......... ................  85.00 *
Paul Alekna, Seminole, Fla.........................................................................82.00
Raymond Machulis, Tucson, Ariz., gimtadienio proga............................62.00
Povilas Daugėla, Willowdale, Ont., Canada............................................. 50.00
Veronika Marozas, Miami, Fla................................................................... 50.00
Toronto Liet. Moterų klubas, Toronto, Ont., Canada, per A. Ylienę.. .50.00 
P. Janiūnas, Deland, Fla., prisiminimui mirusio vyro............................50.00
Alise Chandler, Ashfield, Mass., prisiminimui tėvelio Povilo Nukas .. .50.00 
Ruby Jeske, Framington Hills, Mich......................................................... 50.00
Emma Czulada, Bedford, Mass., prisiminimui mirusios motinos..........50.00
Stefanija Masytė, St. Clair Shores, Mich., prisiminimui

mirusios mamytės...............................................................................50.00
Ks. Karosienė, San Leandro, Cal., per N. Ventienę................................50.00
M. Baltulionytė, San Leandro, Cal., per N. Ventienę..............................50.00
Valys Bunkus, St. Petersburg, Fla., prisiminimui
' Dubendrio gimtadienio........................................................................50.00

Anna Visotskis, Kensington, Conn..............................................  46.00
St. Masytė, Saint Clair Shores, Mich.............................................?..........43.00
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn...............................................................38.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada...................................................30.00
C. Mark, Vancouver, B. C., Canada.......................................................... 30.00
J. Garlauskas, Tillsonburg, Ont., Canada ...............................................30.00
Anna Shay, Hudson, Mass.......................................................................... 28.00
Mary Sienkiewicz, Wilkes-Barre, Pa., prisiminimui A. Globičiaus ... .28.00 
W. Valukas, Vancouver, B. C., Canada, per A. Grinkus........................26.75
Draugas, Rockford, Ill., perN. Ventienę.................................................26.00
K. J. Yenkelen, Hungtington, N. Y........................................................... 26.00
Walter Smith, Thunder Bay,/Ont., Canada............................................ 25.00
Mildred Stensler, Lakehurst? N. J.............................................................25.00
Sarah Bimba, Hawthorne, N. J., prisiminimui mirusio vyro.. t........... 25.00
A. Anderson, Waterford, N. Y...................................................................25.00
A. Jenkins, Chicago, Ill., perN. De Schaaf............................................. 25.00
V. Zancienė, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę........................25.00
O. Visotskis, Kensington, Qpnn................................................................ 25.00
Anthony Pagiegala, JohnsonČity, N. Y...............................................   .23.00
Paul Alekna, Seminole, Fla....................................................................... 21.00
Josie Bowman, per H. Feifer, St. Petersburg, Fla...................................20.00
Ona Čepulienė, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę................................... 20.00
Frank Kazokas, Lethbridge, Alta, Canada........................................ . .20.00
Albertas Vizbaras, Blairmore; Alta, Canada, per F. Kazoką............... 20.00
Paul Alekna, Seminole, Fla.........................................................................20.00
J. Vilkelis, Laval, Que., Canada................................................................ 20.00
P. Raduszis, Bayonne, N.J.........................................................................20.00
A. A. Anderson, Waterford, N. Y..............................................................20.00
M. Stripeikis, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę......................................18.00
A. M. Gerdus, Washington, Hl................................................................... 18.00
A. Bukas, Sands Point, N. Y., per J. Katinas......................................... 15.00
J. Kairys, Toronto, Ont., Canada.............................................................15.00
Lulu Riker, New Britain, Conn., per I. Bimbą......................................... 13.00
Julia Družienė, Norwood, Mass.................................................................13.00
Adele Lupsevich, Lakehurst, N. J. . v.......................................................13.00
Michael Arison, Fairfield, Conn.................................................................13.00
Petrė Bendžaitis, Toronto, Ont., Canada................................................ 10.007
V. Yuden, Mountain Home, Ark., per A. Yakštas ..................................10.00
A. Butkus, La Grange, Ill............................................................................10.00
J. Ziulys, Toronto, Ont., Canada...............................................................10.00
Frank Petrauskas, Shrewsbury, Mass.............................. 10.00
Constantine Kaloscz, Halifax, Mass. .. . ........................... 10.00
Lillian Novak, St. Petersburg, Fla., per H. Feifer..................................10.00
Bill Yokubonis, Waterbury, Conn............................................................. 10.00
Ferdinand Mikel, Silver Springs, Md........................................................10.00
'U. Šimoliūnas, Binghamton, N. Y.............................................................. 10.00
Julia Marozas, Chicago, Ill., per N. De Schaaf......................................... 10.00
Joseph Kiveris, Hemet, Cal.......................................................................... 8.00
Joseph Grinius, Wethersfield, Conn............................................................ 8.00
V. Kizlaitis, Cleveland, Ohio........................................................................ 8.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass., prisiminimui mirusio vyro............... 8.00
Joe Žemaitis, Cleveland, Ohio................................................................... .8.00
Joseph Kazlauskas, Norwood, Pa................................................................ 8.00
Julia Urmonas, Evergreen Park, Ill............................................................ 8.00
Frances Poškus, Pittsburgh, Pa...................................................................8.00
Frank Preibis, Walpole, Mass., per J. Družienę....................................... 8.00
S. Diržuvait, Brooklyn, N. Y., perN. Ventienę......................................... 8.00
P. Yoneliunas, St. Catharine, Ont., Canada...............................................5.00
B. Poškus, Uxbridge, Ont., Canada.................................................. 5.00
Frances Yordan, Chicago, Ill........................................................................ 5.00
Cassie Phillips, Norwood, Mass....................................................................5.00
N. Ventienė, Richmond Hill, N.Y......................   5.00
C. Narush, Willowdale, Ont., Canada........................................................ 5.00
Adelė Copin, Chicago, Ill...............................................................................5.00
P. Markus, Glencoe, Ont., Canada...............................................................5.00
K. Rogers, Toronto, Ont., Canada...............................................................5.00
J. Balčiūnas, Verdun, Que., Canada...........................................................5.00
J. Balchun, Verdun, Que., Canada...............................................................5.00
J. Kuišis, Islington, Ont., Canada...............................................................5.00
O. Bugdonis, Richmond Hill, N. Y................................................................5.00
M. Jakštas, per N. Ventienę, Richmond Hill, N. Y.................................... 3.36
P. Mačiukas, Johnson pity, N. Y., per K. Thomas....................................3.00
Mary Balkaitis, Chicago, Ill........................................................................... 3.00
L. S. Pukelevičius, West Wyoming, Pa.......................................................3.00
Carl Baublis, Roselle, N.J................,.....................;...................................3.00
M. Bručienė, Richmond Hill, N.Y....................................  3.00
A. Dočkus, Cicero, Ill., per N. De Schaaf...................................................3.00
A. Yuška, Brooklyn, N. Y............................................................................. 3.00
B. Bready, Absecon, N. J..............................................................................3.00
E. Sirgėdas, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę......................................... 3.00
J. Morkis, Toronto, Ont., Canada...............................................................1.00

♦ ♦ ♦ ♦

Julia Šimkus
Lakehurst, N. J.

Aukos..........$7278.11 Sveikinimai jubiliejaus proga ...$4996
Iš viso įplaukė į fondą $12,274.11

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA
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“Laisvės” 75-mečio jubiliejui ST; PETERSBURG, FLA.
buvo įspūdingas

Buvo labai malonu ir miela mums 
su drauge Ksavera Karosiene 
dalyvauti didžiai garbingos ir 
mielos “Laisvės” šventėje, “Lais
vės” laikraščio jaukioje ir mieloje 
salėje. Svečių bei “Laisvės” dalinin
kų buvo pilna salė.

Laike “Laisvės” dalininkų suva
žiavimo 10:30 vai. ryto spaudos 
raportus pateikė didžiai gerbiamas 
redaktorius Rudolfas Baranikas, o 
administratorė gerb. S. Stasiukai
tienė įdomiai pateikė administraci
jos raportą. Taip pat visų kitų 
laisviečių pranešimai buvo sveiki
nantys, įdomūs.

Sekanti “Laisvės” jubiliejaus 
dienos dalis — darbščiųjų drau
gių pateiktos nepaprastai sėkmin
gos vaišės, pietūs.

Ta proga prasidėjo įspūdingas 
koncertas su didžiai gerbiamu 
solistu iš Lietuvos, Virgilijum 
Noreika. Solisto Noreikos žavingas 
balsas ir jo dainos jubiliejaus 
dalyvius tikrai sužavėjo. Po Norei
kos sekė Lietuvos didžiai gerbiama 
soliste Nijolė Ambrazaitytė. Jos 
balsas ir dainos žavėjo įspūdingos 
šventės dalyvius. Mielų dainininkų 
publika nenorėjo paleisti nuo 
scenos.

Po puikių dainų sekė mielosios 
Lietuvos baleto šokėjai Loreta 
Bartusevičiūtė-Noreikienė ir Jonas 
Katakinas.

Dienos programos pareigose buvo 
Nastė Buknienė. Ji iškvietė mielą 
ilgametį “Aido” chorą, kuriam 
vadovauja didžiai gerbiama Mildred 
Stensler. “Aido” choro dainos ir 
choriečių balsai taip pat žavėjo 
gražios dienos dalyvius. Šis Aido 
choras primena, kai prieš nemaža

prabėgusių metelių gyvendama 
New Yorke turėjau laimės dainuoti 
mielame “Aido” chore. Tuo metu 
“Aidą” mokė J. Velička.

Šioje “Laisvės” garbingoje šven
tėje dalyvavo didžiai garbingų 
svečių: iš Washington, D. C. 
Tarybų Sąjungos Konsulas Saka
lauskas, Albertas Laurinčiukas, 
prie JT korespondentas Vilius 
Kavaliauskas, taip pat “Vilnies” 
redaktorius Stasys J. Jokubka. 
Buvo ir daugiau žymių svečių. Beje, 
garbingieji svečiai ir redaktoriai 
pasakė puikias kalbas su nuošir
džiais sveikinimais kad laikraštis 
“Laisvė” gyvuotų ilgus, ilgus 
metus.

Beje, dabar, kuomet “Laisvė” 
švenčia savo gyvenimo garbingą 
75-metų sukaktį, tiesiog skaudu 
prisiminti buvusius brangius “Lais
vės” ilgamečius redaktorius ir visus 
kitus pasiaukojusius “Laisvės” 
laikraščio darbuotojus, kurie šios 
didžiai garbingos šventės jubilie
jaus nesulaukė.

Nuo šių žodžių rašėjos mielajai 
“Laisvei” širdingiausi linkėjimai, 
kad ji ilgai, ilgai gyvuotų. Ją per 
daugelį metų skaitau ir visada ji 
labai laukiama. Taipgi nuoširdžiai 
linkiu tvirtos, tvirtos sveikatos ir 
viso gero “Laisvės” brangiems 
redaktoriams ir visiems jos rėmė
jams bei skaitytojams.

Širdingas dėkui nuo mudviejų 
abiejų Nellei Ventienėi, kuri mudvi - 
globojo nežiūrint, kad ji buvo labai 
užimta darbuodamosi “Laisvės” 
puotai surengti.

M. Baltulionytė

ST. PETERSBURG, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agnes Jurevičienė- 
Yureff [Kavaliauskaitė]

Mirė 1979 m. birželio 4 d.

Prisimename ją su meile, su giliausia širdgėla.

Dukra—OLGA ABELES
Seminole, Fla.

Sesuo -HELEN KUDIRKIENĖ ir šeima
Linden, N.J.

Gegužės 4 d. Klubo valdyba 
sušaukė specialų susirinkimą Klubo 
kieme.

Pirmiausiai buvo Klubo mėnesinis 
susirinkimas. Jį pravedė Klubo 
prezidentas Stasys Kuzmickas.

Sekretorė Aldona Aleknienė 
pateikė praėjusio mėnesio tarimus.

Finansų sekr. Mary Brennan 
davė labai platų raportą.

Iždininkė O. Repečkienė su jos 
raportu sutiko.

Po susirinkimo Klubo prez. 
Stasys Kuzmickas ir vicepreziden
tas Juozas Dobrow plačiai kalbėjo 
apie Klubo reikalus.

Kalbėjo ir Klubo direktoriai. Tad 
buvo įvairių išsireiškimų. Tarp 
nuomonių buvo, ar remontuoti 
sudegusį Klubą mūsų renginiams, 
ar nuomoti kitą salę.

Nutarta, slaptai balsuoti. 35 
balsavo už remontavimą Klubo, o 
prieš remontavimą buvo tik 9 
asmenys.

Reiškia, dauguma nubalsavo, kad 
reikia Klubą atremontuoti.

Jau pasamdyti darbininkai tam 
darbui, specialistai, ir jie. pažadėjo 
Klubą vidui ir iš lauko suremontuot.

Vera Budronienė

SOUTH OZONE PARK, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Lazauskas

LAKEHURST, N. J.
Draugė T. Stočkienė pranešė, 

kad mūsų geras rėmėjas ir 
darbuotojas Feliksas Lupsevičius 
buvo sunkiai susirgęs ir ligoninėj 
jam buvo padaryta operacija. 
Dabar jo sveikata pagerėjo ir tikisi 
už savaitės grįžt į namus.

Linkim draugui Lupsevičiui greit 
pasveikti. Adm.

SAN LEANDRO, CALIFORNIA
“Laisvės” Administracijai
Gerbiamieji:

Draugė Afemija Kuodienė iš No. 
Reading, Mass, praleido keletą 
mėnesių pas dukterį Janet ir jos 
šeimą, San Francisco, Cal. apylin
kėj. Ta proga dieną praleido ir drg. 
Ks. Karosienės namuose.

Gegužės pabaigoj grįžta į No. 
Reading, Mass, pas sūnų Alfred ir 
jo šeimą, kadangi po jos vyro Jono 
mirties, jinai apsigyveno pas juos.

Drg. Kuodienė šia proga įteikė 
“Laisvei” $20.00 auką.

“VILNIS” IR “LAISVĖ” 
PLATINAMA LIETUVOJE

“Lietuvos sąjunginės spaudos” 
susivienijimas per savo kioskus 
pradėjo platinti Chicagoje išeinantį 
JAV lietuvių pažangų laikraštį 
“Vilnis”.

Taip pat ir New Yorke leidžiamą 
"Laisvę”.

PASTABA
SAN FRANCISCO, CAL.

Draugė Taraškienė, prisiuntusi 
aukų iš San Francisco apylinkės, 
pranešė, kad “Laisvėj” balandžio 4 
d. pažymėta, kad Telda King, San 
Leandro, Cal., aukojo $75. Turėjo 
būti 60 dol.

Dėkojame draugei Taraškienei už 
pastabą. f Administracija

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Kovo 26 d. mirė Kostas Urnežis, sulaukęs 92 metų. Buvo 

gimęs Lygumų kaime Lietuvoje. Atvyko į JAV 1913 metais.
Palaidotas Los Angeles Forest Lawn Memorial Mauzoliejuje.

Aš jo ilgai liūdesiu
Teodora Urnežis

Liūdnas prisiminimasII II

Su liūdesiu širdyse prisimename mirusius mūsų įdėjos 
draugus ir drauges, neužmiršdami jų paliktų darbų. Mes 
pasilikę tęsime toliau tuos svarbius darbus, kad darbo žmonėms 
būtų geresnis gyvenimas.

BR. GELGOTAS
San Diego, California

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Kavoliūnienė
Mirė 1959 mėtų gegužės 31 d.

Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko 27 metai.
Su neužgydoma širdgėla prisimename brangią mamytę. Niekad 

nepamiršime jos motiniškos globos, jos atsidavimo mūsų gerovei, 
nors žinome, kad tas jau mums žuvo amžinai.

> Liūdi,
Duktė - JULIA

Sūnus - VIKTORAS

mirė 1975 m. gegužės 22 d.
Jau praėjo vienuolika metu kaip staiga nustojo plakusi mano 

mylimo ir b angaus vyro ir dukters tėvo širdis ir užgeso gyvybė. 
Jį kiekvieną dieną prisiminame su širdies skausmu.

v Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills kalnelyje. 
Tavb šeimos meilė pasiliks amžinai mūsų mintyse.

Liūdinti
žmona - JULIJA LAZAUSKIENĖ

° Ft. Lauderdale, Fla.
dukra - LILLIAN PAULSON su šeima

Miami, Fla.

Mano giliausia užuojauta Nellei Ventienei su šeima, dėl M. 
Žvirblienės Adams tetos 2-metų mirties sukakties. Liūdnas 
prisiminimas. Aš irgi liūdžiu drauge su jumis.

JULIA LAZAUSKIENĖ
Ft. Lauderdale, Fla.

Aplankykite Lietuvą
Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 

net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų ir galimas daiktas, kurie norės galės po parą 
ar dvi nuvykti į savo gimtąsias vietas.

Pirma grupė išskrido gegužės 12 d.
Antra grupė išskris rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš 
rugsėjo 1 d.

* * *
Trečia grupė išskris spalio 13 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš spalio 
27 d.

Norintys kuria nors grupe vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:
Laisvės Administracija 
102-02 Liberty Avė.
Ozone Park, N.Y. 11417

P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

i Laisvės Administracija

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

! Sveikinkite savuosius 
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

To Ban Antisatellite Weapons
A Novosti Press Agency Statement

At the Geneva Conference on Disarmament, the Soviet Union stated its 
readiness to elaborate and sign an international convention ensuring the 
immunity of artificial satellites and banning the development, testing and 
deployment of new ASAT systems, as well as eliminating the already exis
ting ones. The USSR suggests taking urgent partial measures to enhance 
the confidence of states in the field of space activity, considering that cer
tain countries are not ready for the time being to prevent an arms race in 
space altogether.

The Novosti Press Agency was told by well-informed circles that the 
matter deals with an important measure which materially narrows the 
sphere of the arms race and even provides for the elements of real disarma
ment - destruction of the Soviet and U.S. built ASAT systems which have 
not been fully tested. Back in 1958 the U.S. began to develop ASAT wea
pons under its Spacetrack program, even before the first U.S. satellite was 
launced into near-Earth orbit. In 1959, the American Bold Orion missile, 
launched from a B-47 bomber, intercepted an artificial satellite. In the early 
1960s, the U.S. deployed two ground-based ASAT systems on Johnston and 
Kwajalein islands in the Pacific.

Compelled to take countermeasures, the USSR embarked on the develop
ment of its own ASAT weapons much later than the U.S. Moreover, their 
testing, begun in the late 1970s, was interrupted in 1983, when the USSR 
pledged unilaterally not to launch any types of ASAT weapons into space so 
long as other states, including the U.S., refrained from such launchings.

Nevertheless, the USA is now accelerating the development of second 
generation ASAT weapons which are launched from F-15 fighters. They are 
presently undergoing full-scale tests.

ASAT weapons are to be a weighty addition to the nuclear-missle arsenal 
and represent a part of a first-strike potential. U.S. Defense Under Secre
tary Fred Ikle declared bluntly that the use of ASAT systems as a first-stri
ke component for destroying all or many key enemy satellites is designed to 
substantially complicate retaliation. The aim is to prepare the destruction of 
Soviet satellites (which, incidentally, do not carry any strike weapons and 
whose operation is comparable with that of similar U.S. systems) in order to 
render the other side “deaf and blind”, to take it unawares and to weaken 
its ability to retaliate in the event of a nuclear attack.

Strictly speaking, communication, navigation and warning satellites 
which are now used by both sides are not weapons - they do not create a 
threat of direct attack in space or from space, nor do they “fire” or kill. Mo
reover, these satellite systems facilitate the maintenance of strategic stabi
lity, depriving the enemy of an ability to deal a surprise disarming nuclear 
strike. A ban on ASAT weapons should therefore be combined with ensu
ring the safety or the immunity of such military-oriented satellites, as well 
as orbiting facilities with strictly civilian tasks.

To sum up, the Soviet proposal is aimed both at preventing Star Wars 
preparations and at consolidating the legal regime of space activities. It ful
ly meets the will of the international community, which it unequivocally 
expressed in the resolution of the 40th General Assembly on the Prevention 
of an Arms Race in Space. One hundred and fifty one states voted for it, 
with the USA and Grenada being the only voters in the “no” column. It 
should be noted that in taking this initiative, the USSR took into account 
the wishes of a whole number of states, including France and some nonalig
ned nations, to ensure the solution of this question.

Importantly, on a par with consolidating strategic stability and preven
ting the opening of one more extremely dangerous channel of the arms race, 
implementation of the Soviet proposal would create favorable conditions for 
the peaceful exploration and use of outer space. The Soviet Union invites all 
countries to undertake projects of such cooperation in the interests of scien
ce, production and economic progress into the third millennium.

Novosti Press Agency

The people's movement in Chile is strengthening, and its antifacist 
momentum is growing and widening. It includes the Communists, 
Socialists, MIR [The Revolutionary Left] and a portion of the Christian 
Democrats. Pinochet’s dictatorship is attempting to surpress the 
movement. Pictured here is a graphic example of this surpression.




