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Kri šiai
Jumoras ir moterys 
Liepsniono raštai 
Prašome talkos... 
Prisimenant Mizarą

Lietuvių spaudoje, abiejose At
lanto pusėse, pagal senovišką įprotį 
jumoras dar vis dažnai nukreiptas 
prieš . . z moteris. Jumoro skyre
liai, kaip jie būtų bevadinami, — 
“Dygliai”, “Šypsenos” ir 1.1, ne
menka dalį pripildo neva juokeliais 
apie “žmonas”, “uošves” arba tie
siog — “moteris”. Štai pavyzdys:
“— Jonai, vis dėlto kiek tavo žmo

nai metų?”
Sunku paskayti, bet tariant 

jos pačios žodžiais, išeitų, kad jinai 
jaunesnė už mūsų vyresnįjį sū
nų . . .”

Toks kaip žemesnės rūšies 
asmenis: jos vaizduojamos lengva
būdėmis, nerimtomis, menkavertė
mis, galvojančiomis paviršutiniš
kai.

Laikas tokio atsilikusio “jumoro” 
atsikratyti!

♦ ♦ ♦

Liepsnonis “Laisvės” skaityto
jams gerai žinomas. Per ilgą eilę 
metų mes skaitėme jo jausmingus, 
patoso pilnus atsiminimus apie tą 
laikotarpį Lietuvoje, kuomet žmo
nės kovojo prieš fašistinę priespau
dą, apie kovas, kuriose pats 
Liepsnonis dalyvavo. Tuose atsimi
nimuose Liepsnonis pakartotinai 
minėjo savo ryšius su mūsų vado
vaujančiaisiais veikėjais — daktaru 
J. Kaškevičium. A. Bimba ir kitais, 
kurie jam padėjo užmegzti ryšius 
su mūsų laikraščiu, tuo tarpu, kai 
smetoninė cenzūra tokiems ryšiams 
visaip kliudė.

Dabar mes gavome Liepsnionio 
nors ir pavėluotą širdingą sveikini
mą mūsų sukaktes proga, ir esame 
jam dėkingi. Būtų malonu, jeigu 
Liepsnonis mums siuntinėtų raštus 
ir apie naujuosius įvykius, apie da
bartį, kurią jis galėtų apraštyti to
kiu pat sugebėjimu, kaip taip 
išsamiai aprašė apie praeitį.

♦ ♦ ♦

Lietuvoje dabar labai skoningai 
ir inovatoriškai apipavidalinamos 
knygos, ypatingai poezija. Kai ku
rios poezijos knygos turi panašumo 
į ką mes čia Amerikoje vadiname 
“Artists’ books” — leidiniai, ku
riuos poetai ir dailininkai (tarp vie
nų ir kitų nebrėžiamos linijos) iš
leidžia pilnai pagal savo skonį, di
deliu asmenišku vaizdiniu įnašu. 
Tokia knyga yra Janinos Deguty
tės “Neužpūsk pienės pūko”.

Nors ją išleido “Vaga” ir net 
14,000 tiražu, tai knyga, kuri pilnai 
tiktų New Yorko “Printed Matter” 
lentynose, vietovėje, kur sukaup
tos pažangiųjų dailininkų ir poetų 
iniciatyva išleistosios knygutės ir 
kitokie panašūs leidiniai.

Degutytės knygoje — jos pačios 
atvaizdas, naudotas net dešimtį 
kartų, yra knygos integrale meniš
kos išraiškos dalis, panašiai, kaip 
yra ir jos rankraščių faksimilės. 
Dailininkas Rimtautas Gibavičius, 
kuris be abejo žymiai prisidėjo prie 
knygos formavimo, lošė rolę, bet 
pagrindiniai — tai yra Degutytės 
knyga kiekviena prasme.

Taip pat skoningai, nors ne tiek 
“asmeniška”, atrodo Marcelijaus 
Martinaičio poezijos knyga “Kuku
čio baladės”, kurią irgi apipavidali
no Gibavičius.

♦ ♦ ♦

Mūsų senas bendradarbis J. 
Džūkelis atsiuntė du įdomius raš
tus, kuriuose randame nemažai 
medžiagos, rodančios, kaip mūsų 
judėjimo veteranas žiūri į dabartinį 
pasaulį. Ateinančiame numeryje 
atspausdinsime tų raštų ištraukas.

Redakcija būtų labai patenkinta, 
kad daugiau mūsų bendradarbių 
grįžtų prie plunksnos — arba rašo
mosios mašinėlės. Visoje šalyje tu
rime išsimėčiusių bendradarbių,

Vaizdas iš Taikos žygio sutiktuvių 
Clevelande, kur žygiuotojus pasi
tiko apie penki tūkstančiai vietos 
gyventojų su gubernatorium Ri

chard Celeste ir Atstovų rūmų na
riu Louis Stokes priešakyje. Tai 
buvo tie tarptautiniai žygiuotojai 
— iš visų JAV ir vienuolikos kitų

šalių. Už taiką ir už branduolinių 
ginklų pašalinimą jau septintas 
mėnuo per visą kontinentą žygiuoja 
670 vyrų, moterų ir vaikų.

Trumpai
Oslo. — NATO blokui prilausan- 

čių šalių socialistai ir socialdemok
ratų partijų atstovai čia įvykusia
me savo susirinkime ragino JAV 
pasekti Tarybų Sąjungos pavyzdžiu 
ir paskelbti branduolinių ginklų 
bandymo moratoriumą.

Divor- 
(1938),

kurie (teisingiau — kurios) mums 
galėtų pastoviau rašyti — Karosie- 
nė Vakaruose, Jaskevičįūtė ir Buk- 
nienė Rytuose, Feiferienė Pietuo
se... Ir kur dar Vidurvakariai, 
Naujoji Anglija. Kanada . . .

j. * * *. »
Rugsėjo 23 d. sukanka 19 metų 

nuo Rojaus Mizaros mirties — ki
taip sakant, jau beveik du dešimt
mečiai kaip “Laisvę” paliko redak
torius, kuris taipgi buvo vienas 
laikraščio įkūrėjų. Jo romanai 
“Sliakeris” (1930), “Povilas Jurka” 
(1935), “Mortos Vilkienės 
sas” (1936), “Ūkanos”
“Barnardo Gavelio klaida” (1945), 
“Kelias į laisvę” (1950) ir “Algio 
Lumbio nuotykiai” (1958) rodo, kad 
jis buvo pažangiųjų Amerikos lietu
vių tarpe ambicingiausias rašyto
jas. Taigi, jis buvo labai produkty
vus rašytojas. Atsimenu, kaip jis 
nuolat skųsdavosi, neturįs pakan
kamai laiko savo knygos pilniausiai 
paruošti, kad turi rašyti greitosio
mis, atliekamu nuo laikraščio ir 
organizacinio darbo laiku. Nežiū
rint to, jis buvo beveik toks 
produktyvus, kokiais paprastai yra 
profesiniai rašytojai. R. B.

*/*& •:-. ;'•!

Čilės žurnalisto konfrontacija su diktatoriaus Pinochet policija. 
Žurnalistas Jose Carrasco, 43 metų amžiaus, buvo valdžios uždarytojo 
savaitraščio “Analisis” redaktorium ir Čilės žurnalistų sąjungos 
pirmininku.

OLANDAI DEMONSTRUOJA 
PRIEŠ KARO LAIVUS

Amsterdam. — Daugiau kaip 
tūkstantis demonstrantų žygiavo 
uosto gatvėmis, protestuodami 
prieš dvidešimt dviejų NATO karo 
laivų vizitą. Kai kurie karo laivai 
atplaukė su branduoliniais ginklais, 
grįždami iš karinių manevrų. Apie 
50 asmenų bandė priplaukti laive
liais, bet policijos buvo sulaikyti.
Boston. — Joseph Kennedy 2nd 

didele persvara pirminiuose rinki
muose laimėjo vietą, kurią Kongre
se atstovavo buvęs kalbėtojas Tho
mas P. O’Neill Jr. Šią vietą savo 
metu buvo laimėjęs jo dėdė, buvęs 
prez. John F. Kennedy. Jaunasis 
Kennedy, celebruodamas savo lai
mėjimą, pasisakė prieš prez. Rea
gano nusiginklavimui skiriamas su
mas socialinių programų sąskaiton.

Yamoussoukro. — Dramblio Kau
lo Kranto sostinėje įvyko Afrikos 
šalių maisto konferencija, kurioje 
peržvelgta maisto trūkumas ir bū
dai kaip su juo kovoti. Dalyvavo 49 
ministrai.

Caracas. — Rugsėjo viduryje čia 
pasibaigė tarptautinė konferencija, 
skirta Lotynų Amerikos ateičiai 
aptarti. Dalyvavo 70 ekspertų iš 
20-ies to regiono šalių.

Jungtinės Tautos. — Rugsėjo 17 
d. čia prasidėjo knygų paroda, pa
vadinta “United Nations at Forty”. 
Daugiau kaip 300 knygų, devyniose 
kategorijose, pavaizduoja JT veiklą 
per pastaruosius 40 metų.

Filipinų Prezidentė 
lankosi Amerikoje
Washington. — Atvykusi daly- . 

vauti Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos sesijoje, filipinų prezi
dentė Corazon Aquino buvo 'Susiti
kusį su prez. Reaganu ir pasakė 
kalbą jungtiniame Kongreso mitin
ge. Atstovų rūmai tuojau pat nu
balsavo suteikti Filipinams $200 
milijonų pagalbos.

Kitas dienas Filipinų prezidentė 
praleido susitikinėdama su savo pa
žįstamais bei lankydama vietas, 
kuriose ji gyveno ir mokėsi. Garbės 
laipsnius ir medalius jai suteikė ko
legijos Bostone ir New Yorke, jų 
tarpe ir Fordhamo universitetas. 
Specialiai jo garbei surengtuose 
pietuose New Yorko Pierre viešbu
tyje Advokatų komitetas jai sutei
kė žymenį už jos nuopelnus kovoje 
už žmogaus teises.

Visuose susitikimuose dalyvavo 
ir daug filipiniečių, atvykusių ne 
tik iš New Yorko, bet ir kitų mies
tų: Chicagos, Bostono, Philadelphi- 
jos. Ji savo kalbose pabrėžė Filipi
nų troškimą įkurti demokratinę 
santvarką ir dėkojo už pagalbą, su
teiktą pašalinant prez. Marcos dik
tatūrą.

Streikai
Bangladeshe

Dhaka. — Daugiau kaip penlti 
tūkstančiai žurnalistų ir kitų spau
dos darbuotojų prisijungė prie 
krašte prasidėjusių streikų, reika
laudami, kad būtų nuimtas draudi
mas leisti “The Bangladesh Obser
ver”, kuris yra vienu vadovaujan
čių dienraščių.

Daugiau kaip pustrečio tūkstan
čio universitetų dėstytojų jau strei
kuoja trečia savaitė, reikalaudami 
didesnių atlyginimų ir daugiau au
tonomijos universitetams. Aukš
tesnių atlyginimų reikalauja ir me
dicinos darbuotojai, kurių apie aš- 
tuoni tūkstančiai išėjo į streiką.

Visi tie streikai, kaip spauda ra
šo, gali pakenkti prezidento rinki
mams, kurie numatyti ateinantį 
mėnesį.

New Delhi. — Indija suteikė Ni
karagvai $12.5 milijonų paskolos 
ekonomiam vystymuisi. Sutartis 
pasirašyta čia besilankant Nikarag
vos prez. Ortegai. Solidarumo su 1 
Nikaragva dienoje kalbėjęs prez. 
Ortega pabrėžė Indijos pastangas 
ekonomiškai vystyti savo šalį ir pa
dėti kitoms šalims.

Jungtinių Tautų 41-oji sesija 
prasideda finansinio bankroto ženkle
Jungtinės Tautos. — Naujoji sesi

ja, kurios darbai turėtų užtrukti 
nuo rugsėjo 16-osios ligi gruodžio 
16-osios, pradeda liūdna gaida.
Šią tarptautinę organizaciją jau 

senokai kamuoja finansiniai sunku
mai, bet pastaraisiais metais jie 
dar labiau padidėjo. Ši sesija gali 
pasibaigti net trim savaitėm anks
čiau, tai yra, paskutinę lapkričio 
savaitę. Tuo būdu būtų sutaupyta 
daugiau kaip milijonas dolerių, ku
rių apie $825 tūkstančiai būtų už 
posėdžių aptarnavimą, o kiti $225 
tūkstančiai — už kitokias kitas iš
laidas.
JT gen. sekretorius Javier Perez 

de Cuellar savo pranešime, išleista
me prieš pat sesijos atidarymą tei
gia kad tuo atveju tektų sutrum
pinti sesijos įprastinę eigą, dėl ko 
nukentėtų visos organizacijos veik
la:
Jis konkrečiai nurodo, kad dėl to 

kaltas vienas pagrindinių narių, 
kuris ketina uždelsti savo pagrindi
nius mokėjimus. Suprantama, jis 
čia turi galvoje JAV, kurių Kong
resas nukarpė ar atidėjo kai ku
riuos mokėjimus, siekiančius arti 
$149 milijonų. Tai sudaro apie 70 
procentų visos sumos, kurią JAV 
turėtų sumokėti ateinantį mėnesį.
Tik vėliau, kai jau šis gen. sekre

toriaus pranešimas pasiekė spaudą, 
Reagano administracija, ligšiol bu
vusi didele JT kritike, paleido sig
nalus, kad bus pradėta kampanija 
už tų Kongreso nutarimų pakeiti
mą.
Kaip ten bebūtų, JAV prezidentas 

Reagan jau rengiasi į sesiją atvykti 
ir pasakyti kalbą. Spauda rašo, kad 
Baltieji rūmai greičiausia nemato 
jokios kontradikcijos tarp mokėji
mų uždelsimo ir tuščių žodžių apie 
organizacijos tikslus ir principus.
Pirmieji sesijoje kalbas pasakys 

Ispanijos karalius Juan Carlos ir

Naujasis TSRS ambasadorius Aleksandr N. Belonogov.

Susitarė dėl karo pavojaus > 
Europoje sumažinimo

Stockholm. — Beveik trejus me
tus užtrukusieji pasitarimai, ku
riuose dalyvavo NATO ir Varšuvos 
sutarties atstovai, pagaliau pasi
baigė. Sustabdę laikrodį, 35-ių 
valstybių diplomatai rugsėjo 19 d. 
užbaigė konferenciją, priimdami 
nutarimą, pagal kurį sumažėja karo 
pavojus Europoje. Vadinamoji Eu
ropos Pasitikėjimo ir saugumo bei 
nusiginklavimo konferencija, Ry
tams ir Vakarams sutarus, dabar 
pradės koncentruotis, kaip tai 
įvykdyti praktiškai.

Abi pusės — NATO ir socialisti
nis blokas sutiko viena kitai duoti 
bent prieš 42 dienas pranešimą 
apie planuojamus karinius manev
rus, kuruose dalyvautų daugiau 
kaip 13 tūkstančių karių ar 300 tan
kų. Taip pat numatyti būdai ir dėl 
tų manevrų stebėjimo ir patikrini
mo vietoje. Dėl šitų'punktų ligšiol 

Filipinų prezidentė Corazon Aqui
no. Karalius, manoma, stengsis su
telkti delegacijų palankumą Ispani
jos projektui paminėti Naujojo pa
saulio - Amerikos atradimo 500 me
tų sukaktį ir tuo pagerbti Kolum
bą.
Per pirmąsias dvi savaites pro 

kalbėtojų tribūną bendrųjų diskusi
jų metu pražygiuos šimtai žymių 
asmenų, gražbyliaudami apie tos 
organizacijos uždavinius. Tarp dau
gelio darbotvarkės klausimų, kurie 
jau buvo keliami per sesijas nuo 
pat JT pradžios, šiemet bus ir nau
jų. Jų tarpe Libijos prašymas 
svarstyti ir pasmerkti JAV už jų 
agresiją, kai JAV lėktuvai šiemet 
išbombardavo Libijos vietoves ne
va už pastarosios Europoje organi
zuotus terorizmo veiksmus.
Sesijos darbuose dalyvaus ir nau

jas Tarybų Sąjungos ambasado- 
, rius, pakeitęs neseniai į Washing- 
toną ambasadoriauti išvykusįjį Ju
rijų Dudinin. Tai Aleksandr M. Be
lonogov, kuris savo kredencialus 
gen. sekretoriui įteikė rugpjūčio 12 
d. Jis neseniai įvykusioje spaudos 
konferencijoje pareiškė, kad Tary
bų Sąjunga nesanti pasirengusi su
mažinti savo personalo, .kaip to bu
vo reikalavusi JAV administracija. 
Jis tvirtino, kad toksai reikalavi
mas esąs nelegalus ir pažeidžia su
tartį, kurią 1947 m. JAV pasirašė 
su Jungtinėmis Tautomis, kai jos 
tik kūrėsi.
Ambasadorius Belonogov savo pa

reigas šioje tarptautinėje organiza
cijoje pradėjo atvykęs iš Egipto, 
kur jis ambasadorium buvo nuo 
1984 metų. Savo diplomatinę karje
rą jis pradėjo TSRS užsienio reika
lų ministerijoje 1954 m.. Nuo 1962 
iki 1967 metų dirbo primuoju sek
retorium Tarybų Sąjungos ambasa
doje Londone. Jis yra gimęs 1931 
metais.

ir buvo daugiausia nesutarimo.
Tiek NATO, tiek Rytų boko ats

tovai savo pareiškimuose pabrėžė 
tokio susitarimo svarbą, nes jis už
tikrins, kad nė viena pusė negalės* 
būti netikėtai užpulta. Bendrai tiki
ma, kad visa tai galės prisidėti prie 
tarptautinių santykių pagerinimo. 
Nepaisant, kad ši sutartis nenuma
to sumažinti abiejų pusių apsigink
lavimo, tačiau ji užtikrins saugesnę 
padėtį Europoje, suteikdama gali
mybių abiem pusėm vieni kitus ge
riau pažinti.

Naujoji sutartis turėtų pradėti 
veikti jau nuo ateinančių metų 
pradžios, kada abi pusės viena kitai 
pateiks informacijas apie karinius 
manevrus ir taip pat tas žinias pa
teiks ir kitiems tos sutarties daly
viams. Sutartis liečia tik sausumos 
karo pajėgas — jūres ir lėktuvų 
manevrai neįtraukti.
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“Jie sustabdė, kodėl ne mes?”
Tarybų Sąjunga vėl prailgino branduolinių sprogimų bandymų sustabdy

mą. Žingsnis vienu metu ir faktiškas ir simboliškas — TSRS aiškiai pašau
tai pasakė, kad kelyje į visuotiną branduolinį nusigniklavimą ji rodys kan
trybės, tikėdama kad ir Amerika susipras, pasuks į taikos kelią...

0 mūsų valdžia? Reaganas ir jį supantieji patarėjai bando nuduoti, kad 
Tarybų Sąjungos žingsnis yra tik “propagandinis”, kad jis nieko nereiškią, 
kad jis tik stengiasi atskaldyti Vakarų Europos viešąją nuomonę nuo Wa- 
shningtono. /

Bet faktas yra, kad ne tik Vakarų Europoje, bet ir čia pat, mūsų šalyje, 
žmonių dauguma priėmė Tarybų Sąjungos žingsnį su pasitenkinimu.- Ame
rikoje vis garsėja klausimas: “Jie sustabdė, kodėl ne mes?”

Statistiniai duomenys spaudoje (New Yorko “Times”, “Washington 
Post”, Bostono “Christian Science Monitor” ir kt.) rašo jog apie trys ket
virtadaliai Amerikos žmonių pageidauja, kad ir mes sustabdytume bran
duolinių sprogdinimų bandymus. To pageidauja Kongreso Atstovų Rūmų 
narių dauguma, didžiulė dauguma JAV dvasiškių, universiteto profesorių, 
gydytojų. Už sustabdymą taipgi pasisakė didžiosios unijos (plieno darbi
ninkų, auto-darbininkų ir kt.)

Jausdama didelį nepasitenkinimą šalyje, Reagano administracija bando 
šiek tiek trauktis, aiškindama, kad “Mūsų nutarimas ne galutinas” ir 1.1., 
duodama suprasti, kad, kai Reaganas susitiks su Gorbachiovu, tuo reikalu 
bus kaip nors susitarta. Bet kodėl nepriimti TSRS siūlymo dabar, kodėl 
nesustabdyti tuos branduolinius bandymus tuojau?

Kritikos perimetrai
Lietuvos Komunistų partijos centro komiteto teorinis ir politinis žurna

las “Komunistas” birželio mėnesio laidoje atspausdino Petro Griškevičiaus 
straipsnį “Ryžtingai pertvarkyti partinio vadovavimo stilių ir metodus”. 
Tame straipsnyje partijos primasis sekretorius plačiai išdėsto naujosios 
politkos gaires darbo, iniciatyvos, kolektyvinio atsakomingumo, anti-biu- 
rokratizmo ir kitais klausimais. Bet gal kertinis to straipsnio akmuo yra 
mintys apie kritiką. Griškevičius rašo:

Reikia atkakliai diegti kiekvienoje partinėje organizacijoje tikrą partinį 
principingumą, išmokyti komunistus atvirai reikšti savo nuomonę kiekvie
nu svarstomu klausimu, įpratinti juos vadinti reiškinius tikraisiais vardais, 
drąsiai kritikuoti, nepaisant kritikuojamojo užimamų pareigų, ir, žinoma, 
savikritiškai vertinti savo paties veiksmus. O kad tai būtų pasiekta, reikia 
dar kartą pabrėžti, jog kiekvienoje partinėje organizacijoje būtina sukurti 

. tam kuo palankiausią aplinką. Kiekvienas komunistas turi būti tikras, kad 
‘jo pareikšta konstruktyvi, teisinga kritika padės bendram reikalui ir nie
kad neatsigręš prieš jį patį. Kiekvienam mėginimui užgniaužti kritiką, o 
tuo labiau — persekioti už ją, kad ir kaip tai būtų maskuojama, turi būti ir 
bus užkertamas kelias kuo griežčiausiu būdu, kaip kad numatyta TSKP Įs
tatuose.”

Tai labai sveikintinas pasisakymas, sutampąs ne tik su Gorbačiovo poli
tika, bet ir su mintimis, kurias jau seniai kėlė didieji revoliucių vadovai. 
Tuoj po Spalio revoliucijos Leninas pradėjo komunistus įspėti, jog kurian
tis pačios darbininkų klasės valdymo aparatui, pavojus tuo pačiu laiku su
kurti “savąją” biurokratiją tampa faktorium. Vokietijoje tuo klausimu tuo 
laiku daug rašė ir kalbėjo Rožė Luksemburg. Ji nurodė, kad tikroji kriti
kos vertė yra, kuomet ji kyla iš apačios, kitaip sakant, nelaukiant palan
kios aplinkos. Rožė Luksemburg, kuri kartu su Liebknechtu vadovavo 
spartakistų-Komunistų bandymui įsteigti darbininkiškąją valdžią Vokieti
joje, nesusilaukė progos bandyti tas mintis įgyvendinti — ji buvo reakcinių 
kariškių chuliganų, kartu su Liebknechtu nužudyta. Bet jos mintys lieka 
testamentu, kuris ir šiandien galioja.

Tautininkų “Dirvos” bendradar
bis Vytautas Meškauskas taip rašė: 

“Vokiečių kariuomenės vadovybė 
delsė pasirašyti paliaubas su sovie
tais, norėdama leisti kaip galima 
daugiau savo karių ir civilių pabė
gėlių pasiekti Vakarų valstybėm 
numatytas zonas. Atrodo, kad tai 
buvo pats kilniausias jos sumany
mas”.

Vilniaus “Gimtajame krašte” Jo
nas Dargis jam duoda puikų atkir
tį:

J “Girdite: pats kilniausias!.. O šiaip 
tai savaime turėjo būti daug “kil
nių” vermachto vadovybės, ištiki
mai tarnavusios Hitleriui, talkina
mos esesininkų ir gestapininkų, su
manymų, jei buvo ir “pats kilniau
sias”. Kas tie milijonai nacistinės 
agresijos aukų, kas tos dujų kame
ros, masinis taikių gyventojų geno
cidas,' kas tas nusprendimas, jog 
baisiausio karo sukėlėjai, skelbę iš
tisų tautų išnaikinimo programą, 
galutinai pralaimėję ir visiškai 
žlugdami, dar griebiasi “kilniausių 
sumanymų”. Kiek cinizmo mėgini
me pateisinti sadistini agresorių, 
ieškant jo “kilnių” sumanymų!..

Ir, žinoma, vėl — melo. Kaip ga
lėjo beviltiškai apsuptos Berlyne 
nacių armijos sudaryti sąlygas 
trauktis masiškai vokiečių kariams 
ir civiliams į Vakarus, jeigu hitleri
ninkai dar priešinosi ir sąjunginin
kams, einantiems iš Vakarų? Iš kur 
tas V. Meškausko prasimanytas 
nacistinis “humanizmas” beviltiško
je padėtyje? Kodėl tie “kilniausio 
sumanymo” autoriai, jau priversti 
kapituliuoti, dar ruošėsi išsprog
dinti čekų Prahą, kurią išgelbėjo 
tik tarybiniai kariai? Kokiu "kil
niausiu sumanymu” vadovautasi, 
hitlerininkams kaunantis apsupta
me Berlyne, kuriame tiek daug bu
vo likę civilių gyventojų?

Na, ir suniekšėja pseudopatrio- 
tai, teisindami žmonijos pasmerk
tus nusikaltėlius nacistus. Tai rodo 
ir V. Meškausko išsisukinėjimai 
“Dirvoje”...

Ko ntarų nereikia.

SKYRELIS GALVOČIAMS...
“Draugas” turi tokį skyrelį, kuris 

vadinasi “Rimties valandėlei”. Tai 
kampelis, kur šiaip gan pasaulietiš
kas (nors reakciniai katalikiškas) 
lakraštis leidžia visokiems religinių 
dogmų galvočiams filosofuoti, gilin
tis į dogmų dilemas, daryti išvadas 
ir statyti klausimus. Štai geras pa
vyzdys. Rugp. ( 9, tūlas J.V. 
straipsnelyje “Žmogaus kilmė šv. 
rašte” taip filozofuoja:

“Šventasis Raštas, Dievo apreikš
tasis žmonėms žodis, moko apie 
žmogaus kilmę — jo sukūrimą. 
Kaip jau esame kalbėję, tasai žmo
gaus sukūrimąs yra skirtingas nuo 
kitų gyvų būtybių. Dievas sukuria 
atskirai žmogaus kūną ir sielą. Kad

Diktatūra Paragvajuje
Kas tie Šiluvos 

“stebuklai”?

A

i

F

Mes dažnai išreiškiame pasitenkinimą, kad eilė Pietų Amerikos šalių at
sikratė diktatūrinių režimų, atsteigė šiokias tokias demokratijas — ypatin-' 
gai Argentina ir Brazilija, didžiausios to kontinento šalys. Dažnai kalbama 
apie Čilę, kaip vienintelę likusią tikrą diktatūros valdomą šalį, bet pamirš
tamas Paragvajus. Ten gyvuoja fašistinis režimas, ten aštrėja žmonių kova 
už demokratiją.

Pasaulio masinės informacijos priemonės pastaruoju metu vis dažniau 
praneša apie šioje Lotynų Amerikos šalyje vykstančias protesto demons
tracijas ir streikus. Demokratinių jėgų pergalės Bolivijoje, Argentinoje, 
Urugvajuje, neseni įvykiai Haityje turi įtakos ir Paragvajaus gyvento
jams. Minėtos šalys atsikratė diktatorių, o tai įkvepia ir Paragvajaus liaudį 
kovoti už pažangą.

Vilniuje išleista lietuvių tarybinio 
istoriko Alfonso Vaišvilos knyga 
“Šiluvos mitas”.

Šiluvos mitas ir su juo susiję 
atlaidai, kurie vyksta kasmet rug
sėjo pradžioje mažame Žemaitijos 
miestelyje Šiluvoje, šimtmečiais 
tarnavo katalikų bažnyčiai kaip 
priemonė religinei, sąmonei ugdyti. 
Istoriko knygoje, remiantis naujau
siais dokumentais ir pasakojimais, 
kaip atsirado Šiluvos mitas ir Mari
jos Šiluviškės paveikslo kultas.

Kaip rodo naujausi moksliniai pir
minių dokumentų ir istorinių šalti
nių tyrimai, Šiluvos mitas yra tie
sioginis XVI-XVII amžių religinių 
kovų Lietuvoje atspindys ir nieko 
antgamtiško, tuo labiau “stebuklin
go” čia nėra. Atsitiko taip, kad (ka
talikybei Lietuvoje imant viršų, 
bažnyčios pareigūnai ilgai suko gal
vas, kaip atimti iš reformatų turtini 
gą Šiluvos Žemaitijoje parapiją. 
Tuo tikslu buvo paskleista legenda 
apie Marijps apsireiškimą piemenė
liams, kuri ašarodama kalbėjusi: 
“Anksčiau žmonės čia garbino dievo 
sūnų, o dabar augina javus”.

Po ilgos teisminės bylos, 1622 
metais, pateikus suklastotus doku
mentus, katalikai bylą laimėjo. Byla 
tęsėsi apie dvidešimt metų. Nors 
turtai sustiprino Šiluvoje kataliky
bę ekonomiškai, tačiau ideologinė 
katalikų padėtis Šiluvoje vis buvo *
silpna, daugelis apylinkės bajorų sauva|^s> nesibaigiančių karų 
buvo evangelikai reformatai, ar-

Paragvajaus diktatūra — viena seniausių ne tik šiame žemyne, bet ir vi
same pasaulyje. Generolas “prezidentas” A. Stresneris jau daugiau kaip 30 
metų laiko šalį stipriuose diktatūros gniaužtuose. Kaip ir dauguma dikta
torių, jis į valdžią atėjo po perversmo. Buvęs ginkluotųjų pajėgų vyriau- 
siaisis vadas šį postą užėmė ne iš karto po perversmo, o kiek vėliau, kai 
1954 metų rugpjūčio mėnesį buvo surengti “rinkimai”. “Kolorado” partijos 
kandidatas važovų neturėjo. Stresneriui patiko žaisti rinkimus — šį farsą 
pakartojo ir vėliau, o 1963 metais nusprendė patobulinti ...demokratiją” — 
nesukiai surado dar vieną tariamą kandidatą į prezidento postą. Žinoma, ir 
•tada diktatorius nė nemanė užleisti kėdės. Niekas nepasikeitė ir po kitų 
“rinkimų”, kuriuos pakartojo 1968, 1973, 1978 ir 1983 metais.

Tačiau laikas neužjaučia ir diktatorių. Vakarų spauda teigia, kad jau ži
noma, kas iškovos pergalę per 1988 metų rinkimus. Manoma, kad šalies 
prezidentu turėtų tapti Alfredo Stresnerio įpėdinis Gustavas Adolfas 
Stresneris, karinių pro pajėgų papulkininkis. Matyt, tėvas neprieštarautų. 
Jau dabar sūnus kartais priima užsienio delegacijas, jam parinkta vieta tė
vo rezidencijoje.

Daugiau kaip 70 metų sulaukusiam Stresneriui sunku valdyti bundantį 
ugnikalnį? Gal ir jis ieško “Haičio varianto”? Haityje “Tėtušį Doką” pakeitė 
“Dokas jaunesysis”. Beje, pastarasis, kaip žinoma, JAV karinių oro pajėgų 
lėktuvu pabėgo iš šalies ir neseniai Prancūzijoje pakeitė jau antrą gyvena
mąją vietą...

pirmojo žmogaus siela buvo Dievo 
tiesioginiai iš nieko sukurta, yra ti
kėjimo tiesa — dogma. Žmogaus 
kūno sukūrime yra tikra, kad die
vas, sukurdamas pirmojo žmogaus 
kūną, panaudojo jau esamą medžia
gą. Taipgi žmogaus kūnas nėra su
tvertas iš nieko. Šv. Rašte aiškiai 
pasakyta: “Dievas sukūrė žmogų iš 
žemės dulkių” (Pr 2, 7). Lieka tik 
neišaiškintas klausimas: ar Dievas 
sukūrė žmogaus kūną, panaudoda
mas negyvą medžiagą, ar panaudo
jo jau pakankamai išsivysčiusį kūną 
iki tokio laipsnio, kad jis galėjo būti 
sujungtas su Dievo sukurtąja sie
la?”

Matote, koks “neišaiškintas klau
simas”! Autorius pamiršta, kad pa
gal jo paties dogmą Dievas yra vi
sagalis ir kad jam neegzistuotų 
problemos, kokias medžiagas “pa
naudoti”. J.V. čia vaizduoja dievą 
kaip kokį chemiką, kuris savo laba- 
ratorijoje susiduria su sunkenybė
mis
ją-elektriką, kuris turėjo iš dulkių 
sukurtą kūną “sujungti” su kita jo 
produkcija, su “gyva siela”.

Rašto autorius J.V., kaip matyti, 
sunkiai tą gali įsivaizduoti, tad, pa
tiekia hiptezę, kad dievas pasi
naudojo medžiaga, kuri jau buvo 
“gyva”, kitaip sakant, per jo anks
tyvesnes pastangas jau įgijusią 
elektrinę jėgą... Matote, kaip giliai 
filosofuoja mūsų klerikalai...

chemiką arba montuoto-
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ŠTAI KAIP JIE DIDŽIUOJASI 
LIETUVIŠKĄJĄ KILME...

“Draugo” bendradarbis Pr. Gr. 
straipsnyje “Didžiuojasi lietuvišką
ja kilme” ir rašo (2, Rugp., 1986):

♦
“Dažnai padejuojama, kad lietuvių 

tauta jau yra užmiršta, kad jos 
vardas nedažnai minimas, o jei ir 
minimas, tai dažniau maišant su jos 
okupantais. Iš tikrųjų lietuvių tau
ta turi savo ilgą ir turtingą istoriją, 
savo kultūrą ir savo valstybę. Vy
čių veikėjas kun. Vincentas Valka- 
vičius (William Volkovich) teisingai 
primena “Tėviškės Žiburiuose” 
laiške, kad tik reikėtų pasekti 
spaudą ir pamatyti, kaip vyčiai 
reaguoja į visus netikslumus laik
raščiuose ar įstaigose. Ląiškų rašy
mu vyčiai jau yra senai pasižymė
ję. Kaip puoliausi ir . stropiausi, 
kurie nepraleidžia nė vienos progos 
neatsakę redakcijomis ar autori
ams, netiksliai ar tendencingai 
paminėjusiems Lietuvą ar lietu
vius.”

Matote, žmogus yra nacionalisti
nės organizacijos Vyčių veikėjas, 
dargi kunigas, o kaip jis save vadi
na? Pr. Gr. ji apibūdina kaip Vin
centą Valkavičių, bet įdėdamas į 
skliaustelius William Volkovich lyg 
pripažįsta, kad bendrame ameri- 
kietškame gyvenime tas kunigas 
žinomas kaip William Volkovich — 
amerikietiškas vardas, grynai sla
viška pavarde. Štai jums ir didžia-. 
vimasis lietuviškumu!...

ba — visiškai bedieviai. Reikėjo 
juos iš šio indiferentiškumo pa
traukti į katalikų religiją, t. y. 
reikėjo įveikti Šiluvos reformatus 
ideologiškai.

Pastaroji kova žadėjo būti ne 
mažiau ilga ir varginanti kaip ir 
teisminė. Šiluvos evangelikų refor
matų bendruomenė XVII a. pra
džioje buvo labai stipri. 1591-1622 
metais čia veikė vienintelė Žemaiti
joje evangelikų reformatų vidurinė 
mokykla.

Šiluvoje rinkdavo Žemaičių dis- 
trikto sinodai (suvažiavimai). Bend
ruomenė turėjo didelę mūrinę 
bažnyčią, daug turtų, ją globojo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės 
didikai.

Skaudus smūgis Šiluvos reforma
tams buvo suduotas 1622 metais, 
kai jie pralaimėjo katalikams minė
tą bylą. Jie buvo priversti katali
kams perleisti 110 valakų žemės, 
259 baudžiauninkus, turėjo sumo
kėti 1200 kapų lietuviškų grašių... 
Bet reformatai nenorėjo pasiduoti ir 
1699 metais tarpusavio kovos pe
raugo į ginkluotą susirėmimą.

Įtempta situacija vertė abi puses 
ieškoti naujų kovos būdų ir Šiluvos 
katalikai nuėjo viduramžių jėzuitų 
patikrintu stebuklų keliu. Šia 
praktiką naudoti lengvino tas 
faktas, kad stebuklų poreikis 
objektyviai egzistavo to meto 
visuomenėje.

Viduramžių visuomenės daugu
mą — valstiečiai — dėl sunkios 
baudžiavinės padėties buvo betei
siai, nuskurdę, tamsūs. Dėl feodalų 

i, ma
ro, choleros ir kitų epidemijų

V aduoti
Kiekvieną vasarą JAV administ

racija prisideda prie Lietuvos “va
davimo”. Skaitytojams tikriausiai 
žinoma, kaip JAV šiemet vyko 
“Pabaltijo diena”, kiek daug skam
bių žodžių buvo pasakyta “paverg
tųjų” adresu. Aš gi norėčiau pasi
dalyti įspūdžiais iš keleto susitiki
mų.

Pirmasis, tai buvo pernai — mi
nint Tarybų Lietuvos 45-ąsias me
tines. Kaip žinia, į šią gražią šventę 
pasiklausyti lietuviškų dainų, pasi
žiūrėti lietuviškų šokių suplaukė 
keli tūkstančiai svečių iš viso pa
saulio. Susipažinau su Kanados lie
tuvių pora, kurie karo sūkuryje, 
dar būdami vaikais, drauge su tė
vais atsidūrė svetimame krašte. Po 
karo Lietuvoje lankėsi pirmą kartą. 
Labai mieli žmonės. Po keleto die
nų viešnagės jie manęs paklausė: 
“O ką pas jus reikia vaduoti? Kal
bate jūs lietuviškai, veikia lietuviš
kos mokyklos, pamaldos bažnyčiose 
vyksta lietuvių kalba. Žmonės gra
žiai apsirengę, patenkinti. Na, o jū- 
;su Dainų šventė — neturi sau ly
gių. Surinkti į vieną vietą 40 tūks
tančių atlikėjų — nelengvas užda
vinys. Iš miestų ir kaimų suvažiavę 
žmonės taip gražiai šoko ir daina
vo, jog ne vienam ašarą išspaudė. 
Mums atrodo, kad mūsų “vaduoto
jai” tiesiog nežino, kas dedasi Lie
tuvoje ir kartais bando spekuliuoti 
žmonių jausmais bei nežinojimu”.

Antrasis. Su Liuksemburgo žur
naliste Ivona Friš susitikau visai 
neseniai — kaip tik tuo metu, kai 

f buvo paskelbta Amerikos preziden
to rezoliucija dėl Pabaltijo. Viešnia, 
būdama Liuksemburgo-Tarybų Są
jungos draugijos nacionaline sekre
tore, su grupe meno darbuotojų at
vyko į Lietuvą susipažinti su kultū
riniu Nemuno krašto žmonių gyve
nimu. Mat, šį rudenį Liuksemburge 
įvyks Lietuvos kultūros dienos. To
dėl ir mū;su pokalbis su Ivona su
kosi apie tai, ką ji pamatė. “Aš la
bai pasipiktinusi tuo, ką daro Was-

praktiškai beveik nesant medicini
nės pagalbos, žmogaus egzistencija 
buvo labai trapi, todėl dievas buvo 
vienintelė atvanga, o religininkų 
sugalvoti “stebuklai” — vienintelis 
prieinamas “vaistas” . . . Kadangi 
pagal katalikų religiją stebuklingoji 
dievo valia reiškiasi per Mariją, tai 
ir pati Marija “visame pasaulyje 
stebuklais garsi”. Taip gimė 
Marijos Šiluviškės mitas ir atsirado 
Šiluvos bažnyčioje jos “stebuklinas” 
paveikslas... y

Mūsų amžiaus pradžioje, plintant 
L racionalioms kapitalizmo idėjoms, 

Šiluvos stebuklai pradėti vadinti 
“istoriškai neprirodytais”, o žino
mas katalikiškasis filosofas A. 
Dambrauskas-Jakštas išvis pasisa
kė prieš visas feodalizmo “stebuk
lingas vietas” Lietuvoje... Tačiau, 
įsigalėjus Lietuvoje buržuazijos 
valdžiai, be to, pradėjus^smarkai 
plisti gamtos mokslų ir ateizmo 
idėjoms, ši kritika buvo veikiai 
pamiršta. Kritiką pakeičia griežtas 
kategoriškumas.

“Neprirodyti” Šiluvos stebuklai 
dabar laikomi “neginčytinu faktu”, 
mat Lietuvos katalikų bažnyčia ne-' 
pamiršo ilgos kovos su reforma
tais...

Knyga išėjo masiniu tiražu ir 
praktiškai atsako į visus temos 
klausimus, apžvelgiami įdomesni 
ankstesnieji Šiluvos tyrinėtojų dar
bai, yra spalvotų iliustracijų.

Jonas Šakinis

— ką?
hingtono administracija, — pasakė 
mano pašnekovė, — Visą savaitę 
išbuvau jūsų svetingame Vilniuje, 
lankiausi Kaune. Visur mačiau lais
vus žmones, susipažinau su labai 
turtiningu kultūriniu gyvenimu. O 
tokio dėmesio senovės paminklams 
nemačiau nė vienoje šalyje. Taip, 
kaip sutvarkyti Vilniaus ir Kauno 
senamiesčiai, tiesiog pavydėti rei
kia. Jūs labai rūpinatės ir puoselė
jate liaudies meno tradicijas. Ajp- 
šiūrėjau liaudies meistrų parodas, 
mačiau “Rasos” šokių kolektyvo 
koncertą. Negali būti, kad “rusina
ma” respublika, kaip tvirtina reak
ciniai užjūrio sluoksniai, galėtų taip 
plačiai propaguoti nacionalinius 
papročius ir tradicijas.

Trečiasis. Lietuvoje egzistuoja 
tikėjimo laisvė — šitokią išvadą pa
darė bendrojo lavinimo mokyklų 
valdybos prie Indijos vyriausybės 
dvasiškis Tomas Kununkolas. Vieš
nagės metu jis turėjo galimybių su
sitikti su knugais, pasikalbėti su 
Kauno kunigų seminarijos auklėti
niais. “Ir pas mus — pasakojo jis, 
?ed šnekama, kad Tarybų Sąjungo
je persekiojami tikintieji, nesvar
bu, kokios tikybos jie būtų. Aš gi 
mačiau priešingą vaizdą. Rusijoje 
veikia daug cerkvių, kuriose visada 
pilna tikinčiųjų. Pabuvojau Vil
niaus šv. Petro ir Povilo bažnyčioje 
pamaldose. Visi norintieji patekti į 
pamaldas net negalėjo ir sutilpti. 
Visos apeigos vyko lietuviškai. La
bai malonų įspūdį paliko susitiki
mas su Kauno kunigų seminarijos 
rektoriumi teologijos daktaru Vik
toru Butkumi. Seminarijoje suda
rytos visos sąlygos katalikų kuni
gams rengti. Seminarijos dėstyto
jai reguliariai tobulinasi Vatikane. 
Auklėtiniai turi geras buities sąly
gas.

Tai tik trys susitikimai iš dauge
lio mano žurnalistinėje praktikoje. 
Ir komentarai, manau, nereikalin- 
81- Algimantas Degutis
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KAS TIE BENAMIAI?

Benamių tragedija New Yorko 
didmiestyje dabar yra plačiai žino
ma visame pasaulyje. Buvo laikai, 
kuomet, primenant benamius, ku
rie miega ant šaligatvių, galvon 
ateidavo Indijos didmiestis Kalku
ta. Dabar tą vietą užėmė New Yor- 
kas. New Yorke benamių visuomet 
buvo, bet dabar drastiškai pasikei
tė jų skaičius ir pobūdis.

New Yorko senosios rūšies bena
miai, dar egzistuoja: tai the Bowe
ry gatvės Pietinės miesto dalies 
vyrai, kurie visuomet buvo žinomi 
anglišku pavadinimu “bums” (mū
sų lietuviškame žargone “bomai”, 
“valkatos”). Tai žmonės, kurie vie
naip ar kitaip gyvenimo palaužti 
tapo alkoholikais ir pasirinko gyve
nimo būdą, kuris nereikalauja pas
tangų, kovojimo prieš sunkenybes - 
gulėk ant šaligatvio, laiks nuo lako 
paelgetauk, ištrauk iš pigaus vyno 
buteliuko, kuris saugomas tavo ki
šenėje, užmiršk viską, nesiprausk, 
nesiskųsk, apželk... Žiemos metu 
nakvoja labdaringos įstaigos išlai
komoje susikimšusioje “bomynėje”, 
užsuksi į “Salvation” (“Išganymo”) 
“armijos” išalikomą valgyklą, kur 
tau duos šiltos sriubos, bet parei
kalaus, kad dalyvautum ten pat 
biblijos skaitymo sesijoje... Na, ko
dėl ne? Argi svarbu, ką darai ar ko 
klausai?...

I i
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RŪSČIOS IŠBANDYMŲ VALANDOSBOVINAS “UŽ PROLETARINĮ 
MENĄ IR LITERATŪRĄ”

Vincas Bovinas buvo ypatinga as
menybė Amerikos lietuvių pažan
giajame judėjime: kaip asmuo jis 
buvo santūrus, kraštutiniai kuklus, 
niekad nesiveržiantis į priešakį, 
tyliai bet užsispyrusiai darbavęsis 
už idėjas, į kurias jis tikėjo; ideolo
giniai, betgi, jis buvo, galima saky
ti, dogmatiškas, neatlaidus, niekad 
neabejojo, visuomet buvo įsitiki
nęs, kad yra vienas ir tik vienas 
kelias nagrinėti net ir painiausius 
klausimus. Meną ir literatūrą jis 
skaitė žmogaus veiklos sritimis, 
kurias galima nagrinėti tokia pat 
mechaniška metodologija, kuri, jis 
manė, galioja chemijoje arba mate
matikoje.

Iš Vilniaus mane dabar pasiekė 
“Minties” išleistas Bovino raštų 
rinkinys, pavadintas “Už proletari
nį meną ir literatūrą”. Nežiūrint to, 
kad mūsų judėjime daug kas turė
jome nesutikimų su draugu Vincu, 
tos knygos pasirodymas užpildo 
.spragą: pastato atitinkamą pa
minklą žmogui, kuris buvo pasiry
žęs eiti tiesos keliu, nors jis tą kelią 
matė iš šiaurios perespektyvos. Ta 
knyga vertinga, nes Bovino raštai 
atspindi tendencijas, kurios reiškė
si kairiajame judėjime. Redakcinė 
kolegija, kuri knygą suformulavo, 
tą taip ir suprato. J. Petronis (su
darytojas) trumpoje Bovino įverti
nimo pobūdžio biografijoje rašo:

“Kad ir ką pasakotume apie V. 
Boviną, kaip vertintume jo litera
tūrinį palikimą, iš kurios pusės į jį 
žvelgtume, jis — fenomenas, ir 
netgi retas. Ne taip jau dažnai bū
na, kad iš -visiško savamokslio žmo
gaus išaugtų toks plačiašakis kultū
ros ir visuomenės veikėjas, toks 
produktyvus literatas, kritikas, 
publicistas, teatrologas, koks buvo 
V. Bovinas.”
0 knygos pratarmėje sakoma:

“V. Bovinas buvo griežtų marksis
tinių pažiūrų literatas ir veikėjas, 
todėl kai kurie jo teiginiai nūdienos 
Tarybų Lietuvos skaitytojui gali 
atrodyti per daug griežti ir katego
riški. Tokį požiūrį sąlygojo tais lai
kais vykusi įnirtinga priešiškų 
ideologijų — kapitalistinės ir socia
listinės — kova.”

1930-aisiais metais Senas Vincas 
parašė “trijų veiksmų melodramą”, 
kurią išleido. Lietuvių proletarų 
meno sąjungos III apskritis. Veika
las, pavadintas “Nebaigta kova”, 
susilaukė gan griežtos V. Bovino 
recenzijos, kuri šiame jo raštų rin
kinyje telpa knygos pradžioje. Se
nas Vincas savo veikalą apibūdino 
kaip “Paimtą iš 1905-1906 m. revo
liucijos Lietuvoje”. Bet Bovinas ne
mato to revoliucingumo Seno Vinco 
veikale nes, kaip jis rašo —

“Onutė ir Jonukas vadovauja kai
mo jaunimui. Jiems vadovaujant, 
jaunimas padainuoja porą dainelių, 
išjuokiančių birbilą. Bet dainelę 
Onutė pasirenka netinkamą, bū
tent: “Birbilą važiavo į Alvitą pirkti 
sūnui dūdą”. Choras jai pritaria, 
pradeda dainuoti.
Choras dainuoja Jonuko sumanytą 

irgi panašaus turinio dainelę:
Aš neprasto tėvo vaikas, 

Iš mandrumo biskį paikas.
Manęs paiku nevadinkit 

Ir unaro negadinkit.
Kaip matote, Jonuko revoliucin

gumo jau neliko. Jo neturi nė Onu
tė.”

Atrodo, kad reikalaudamas “idė
jiškumo” veikale Bovinas norėjo, 
kad kiekviena į veikalą įterpta dai
nelė tiesiog bylotų apie revoliuciją, 
o kad Birblis važiavo į Alvitą pirkti 
sūnui dūdą, — buvo “neidejiškas 
buržuazinis reiškinys” — bent taip 
tada atrodė nekantriam dar jaunam 
Bovinui.

Iš kitos pusės, kuomet Bovinas 
nagrinėjo bendrąją Amerikos kul
tūrą, analizas daug vertingesnis. 
Pavyzdžiui, 1940-aisiais metais pa
rašytame straipsnyje “Negrai 
Amerikos filmų šviesoje” gerai 
analizuojamas JAV filmų industri
jos atsinešimas į rasizmo klausimą, 
nors pagal dabartinį galvojimą pa
ties Bovino išvada erzintų tikrąjį 
antirasistą. Jis straipsnį taip bai
gia:

“Negrai jau įrodė, jog jie yra to
kie pat žmonės, kaip ir baltieji. Ir 
jie gali progresuoti, Šviestis, kultū
rėti.”

Taip prabėgo daug lako nuo 
ankstyvųjų Bovino raštų. Bet drau
go Vinco garbei, reikia pridėti, kad

teoretiniai jis visuomet buvo ir te
beliko nuosekliu antirasistu. Kny
gos sudarytojas Petronis tą pažy
mi:

“Bovinas visada buvo griežtas an- 
tirasistas, o Majamyje dar daugiau 
išryškėjo šis taurus jo asmenybės 
bruožas. Jis parašė ne vieną 
straipsnį, smerkiantį rasizmą: 
“Praėjusi vasara paliko labai gilius 
istorinius pėdsakus” [“L.”, 1967. 
XII.12], “Rasizmo rezultatai” [“L.”, 
1980.VI.20].
Būdamas ištikimas materialistinei 

pasaulėžiūrai, V. Bovinas visą gy
venimą liko nuoseklus ateistas, 
džiaugėsi ir savo dukterį tokia 
išauklėjęs. Pažymėtinas vienas 
paskutiniųjų jo antireliginių rašinių 
— “Žinojimas prieš tikėjimą” 
[“Sv.”, 1976, Nr. 3].”

Chronologiniai knyga baigiasi 
straipsneliu “Sis tas iš LMS praei
ties”. Metai — 1971. Bet drg. Bovi
nas gyveno iki 1982 m., ir sulaukė 
net 92 m. amžiaus! Per paskutinį 
dešimtmetį jis nenustojo rašyti, 
bet rašė mažiau kultūros ir meno 
klausimais, daugiau politikos. Ko
dėl? 1975 m. jis rašė Vytautai Ka
zakevičiui apie savo pažiūras. Pet
ronio sudarytoje Bovino biografijo
je sakoma:

“Iki paskutiniųjų savo gyvenimo 
metų V. Bovinas literatūros kūri
nyje pirmiausia ieškojo idėjišku
mo. Jau anksčiau bodėjęsis moder
nistinėmis, antiliaudinėmis tenden
cijomis, jis viename laiške V. Kaza
kevičiui taip suformulavo savo po
žiūrį: “Gyvename kapitalistinės 
ideologijos sūkuryje, kur idėjinė 
sritis visada būna pirmoje vietoje. 
Tad ir poetine bei menine tema . 
bent ką'rašant, priminusia ieškome 
pilietiško idėjiškumo, to, kas 
kūrinyje pasakyta. Vadinasi, ir 
mano rašiniuoe poetinė specifika, 
formos, stilistikos, braižo aspektai 
paprastai palieka neliesti” [“Kultū
ros barai”, 1975, Nr. 4].”

Čia viskas maždaug išsiaiškina. 
Bovino silpnybė buvo, kad, žvel
gdamas į literatūrą ir meną, jis 
matė “modernizmą” ir antiliaudiš- 
kumą kaip vieną ir tą patį. Tai, 
neabejojamai, išplaukė iš jo as
meniško skonio, nenoro susipažinti

TVIRTA KŪRĖJO POZICIJA
Vilniuje vieši žinomas JAV 

lietuvių .tapytojas, Niujorko 
dailės instituto profesorius, 
publicistas, visuomenės vei
kėjas Rudolfas Baranikas. 
Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą (išvykęs į JAV, R. 
Baranikas aktyviai įsitrau
kė j pažangųjį judėji
mą. Jis dirbo pažangiųjų lie
tuvių leidžiamų laikraščių 
„Laisvė" ir „Vilnis" redakci
jose, yra įžymiausių JAV lie
tuvių veikėjų bendražygis. 
R./Baranikas dalyvavo Ant
rajame pasauliniame kare 
.prieš fašizmą Vakarų fronte.

1947 metais jis studijavo 
dailę Niujorke, 1948—1950 
metais — Paryžiuje. Dabar 
R. Baranikas — profesionalas 
dailininkas. Jis yra daugelio 
parodų JAV ir kitose šaly
se dalyvis. R. Baraniko dar
bų yra įsigiję JAV muziejai 
ir .paveikslų galerijos. Jis 
aktyviai dalyvauja pažangia
jame judėjime. Neseniai pa
žangūs amerikiečiai dailinin
kai nusprendė padovanoti 
Kubai paveikslų kolekciją. 
Kadangi tiesiogiai jos per
duoti nebuvo galimybės, to
dėl paroda buvo surengta 
Meksikoje ir pavadinta „Pa
keliui į Kubą". Paveikslų per
davimo Kubai ceremonijoje 
dalyvavo ir R. Baranikas.

R. Baraniko darbams būdin
ga aktuali visuomeninė te
matika, antikarinės nuotai
kos. Savo darbais, kariuose 
ryškios modernizmo žymės, 
autorius ‘ protestuoja prieš 
karo žiaurumus, branduoli
nio karo kurstymo isteriją. 
Kūriniai pasižymi ne plačia 
spalvų gama, o gilia minti
mi. Tai paaiškina pats auto
rius. „Kodėl mano, tapyboje 
vyrauja nuotaika ir įvaiz
džiai, kurie daugeliui žmo
nių atrodo ne tik ne poetiški, 
bet ir prislėgti? ĄTikriausiai 
todėl, kad aš atvykau į JAV,

Kino plakato
VILNIUS (Eltos koresp. R. 

Grumadaitė). Lietuvos TSR dai
lės parodų rūmuose atidaryti 
respublikinė kino plakatų pa
roda.

Ekspoziciją pradeda politinio 
kino plakatai, toliau dailininkai 
jais pristato lietuvikką kinema
tografu, filmus vaikams ir 
reikkningiausius tarybinius fll-

su labiau komplikuota kūryba. 
Labai galimas dalykas, kad palikęs 
nuošalyje įtarimą ir antipatiją 
novatoriškumui. Bovinas būtų su
pratęs ir vertinęs tą kūrybos dalį 
Lietuvoje, apie kurią jis per 
vėliausią dešimtmetį tylėjo — juk 
jis buvo gabus žmogus. Jeigu 
ideologinis dogmatizmas nebūtų 
stojęs kelyje, gal jis būtų su
pratęs ir vertinęs Juditos Vaičiū
naitės, Vytauto Bložės, Janinos 
Degutytės ir kitų jaunesnių Lietu
vos poetų kūrybą ir tų, kurie paliko 
Lietuvą politiniais sumetimais jai 
tapus tarybine, gal būtų ir joje ką 
nors suradęs.

Bovino biografiją Petronis baigia 
sekamu paragrafu.
“Suprantama, iš jo nedera reika

lauti to, ko šiandien Tarybų Lietu
vos skaitytojas reikalauja iš šiuo
laikinių literatų, kritikų ar publicis
tų. Į V. Boviną reikia žvelgti jo ap
linkos ir jo meto akimis. Ir tada 
tikrai atsiskleis jo turtinga ir spal
vinga asmenybė.”

Mes, kurie Boviną asmeniškai 
pažinome, kuriems teko per įvai
rius laikotarpius^ su juo bendradar
biauti ir darbuotis, ypatingai Lie
tuvių meno sąjungos veikloje, su 
tuo apibūdinimu, pamatiniai sutin
kame. Bet tuo pačiu laiku verta 
priminti, kad tai ne vien laikų pasu 
keitimo klausimas. Per visą Bovino 
veiklą pažangiųjų Amerikos lietu
vių kultūriniame gyvenime jam te
ko susidurti su kitų kultūrinių vei
kėjų jam priešingomis nuomonėmis 
— galima sakyti — su visu spekt- 
rumu — net su Antanu Bimba, ku
ris pats irgi daugiausiai mėgo di
daktišką literatūrą ir meną.

Nežiūrint to, čia gvildenamos 
knygos pasirodymas mums yra 
džiugus reiškinys. Sutikome ar ne
sutikome su draugu Vincu, vertino
me ar mažiau vertinome jo kūrybi
nes pastangas, — mes visi jį gerbė
me kaip taurų žmogų, neišsemia
mos energijos darbuotoją, patiki
mą, iki gyvo kaulo dorą ir rimtą 
žmogų. “Už proletarinį meną ir li
teratūrą” yra įvertinimas ne tik 
Vinco Bovino, bet ir visų Amerikos 
lietuvių sąvamokslių pastangų tų 
kultūrininkų, kurie siekė ne tik so
cializmo, bet kilnesnio, kūrybingo 
gyvenimo. Kaip tai buvo giedota 
Lowell, Mass, audyklų streikų pi- 
kieto linijose: “We want bread and 
roses, too” — mes norime ir duo
nos ir rožių. r. jj.

Rudolfas Baranikas.

galima sakyti, iš šiaurės. Mė
nulis, elektros šviesa, snie
gas ir labai mažai spalvų. Va
sarą viskas sužaliuoja, tačiau 
taip pat turi kažkokį pilką 
atspalvį. Tokią monochroma
tinę spalvų schemą aš prisi
menu iš savo vaikystės. Kai 
dar Lietuvoje pažvelgdavau 
pro langą ankstų rytą, pama
tydavau baltus stogus, aps
nigtus namus ir visuomet bal
tą dangų. Tai būdavo pir
masis vaizdasv kurį pamaty
davau pro langą, jei jis ne
būdavo visiškai apšalęs. To
kia spalvų schema lydi manę 
ir dabar".

Nors R. Baranikas profe
sionalas dailininkas, jis — 
„Laisvės" laikraščio aktyvus 
bendradarbis, kovotojas už 
taiką, demokratiją,- socialinę 
pažangą. R. Baranikas daug 
kartų lankėsi Lietuvoje ir ki
tose Tarybų Sąjungos vieto
se.

Mūsų R. įBaranikas pado
vanoję Vilniaus dailės muzie
jui tris ^vo darbus antikari
ne tematika. r'!" C

Vidas RACHLEVlClUS

paroda
mus, tematinius kino renginius. 
Parodoje pateikiama apie 80 
darbų, sukurtų per pastaruo
sius penkiolika metu. Nemaža 
jų atstovavo Tarybų Lietuvos 
kino plakato menui Pabaltijo, 
sąjunginėse plakato parodose, 
buvo eksponuojami užsienyje, 
pelnė apdovanojimų.

l mus žvelgia tamsiaplaukis 
vaikinas. Jo juodos gyvos 
akys tai blyksteli, tai vėl 
panyra liūdesio ir* skausmo 
šešėliu. Edmundas Privenas, 
Kapsuko pieno konservų 
kombinato operatorius, į ke
lionę „Admirolu Nachimovu" 
buvo išsirengęs drauge su 
savo sužadėtine Egle Aglins- 
kaite iš Kapsuko žemės ūkio 
technikumo.

— Palydėjau Eglę po šokio 
Į vietą, sėdausi ir... nepatai
kiau ant savo kėdės. Tai bu
vo smūgio akimirką, — pa
sakoja mūsų pašnekovas.

PASTABA PARAŠTĖJE — iŠ 
OFICIALIŲ ŠALTINIŲ. Garlaivi 
„Admirolas Nachlmovas" rugpjū
čio 31 dieną 22.30 vai. išplaukė 
ii Novorosljsko Sočio kryptimi. 
Garlaivyje buvo 1234 Įmonės: 
888 keleiviai Ir 340 ekipažo na
riai. Laivas buvo per 14—15 ki
lometrų nuo Novoroeljsko uosto 
ir 3,5 kilometro atstumu nuo 
kranto, kai susidūrė su sausakrU* 
vlu „Piotru Vaaevu". Buvo smar
kiai apgadintas ir po 7-r8 minu
čių nuskendo.

Televizijos žiūrovai matė 
Edmundą Priveną savo ekra
nuose. Per programą „Laikas" 
jis atsakinėjo į žurnalisto 
klausimus. Po avarijos kap- 
sukietis išgelbėjo aštuonis 
skęstančius žmones. Išaugęs 
ant Šešupės kranto, jis pui
kiai plaukioja, atletiškas. Ta
čiau grįžkime į tą tragišką 
naktį.

— Šokių salone užgeso 
elektra, ir mes, pasišviesdami 
degtukais, prasiskverbėme į 
denį. Laivas buvo pakrypęs, 
bėgiojo nerasdami vietos 
keleiviai. Jūreiviai, užsidėję 
gelbėjimo liemenes, mus ra
mino: „Nekelkit panikos, — 
toks laivas skęsta mažiausiai 
Šešias valandas". Bet ' jis 
grimzdo kur kas greičiau.... 
Galvoje pynėsi mintys. Gal 
nenuskęs? Gal Čia negilu ir 
laivas netrukus atsirems dug
no — juk gražiausiai maty
ti krantų žiburiai? Gal su
skubs pagalba? Kai laivas 
grėsmingai pakrypo, spren
dimas atėjo savaime — šok
ti į vandenį. Permečiau per 
bortą Eglę. Pats puoliau iš 
paskos. Grimztančio laivo 
verpetas traukė į save, 
yriausi viena ranka, kita lai
kydamas Eglę, kuri išvis ne
moka plaukti. Keletą kartų 
panirome ir čia netoliese iš
vydau gelbėjimo valtį. Ten 
Jkėliau merginą, netrukus ją 
paėmė gelbėtojų kateris. 
Dažų Ir mazuto padengtame 
vandenyje tiesėsi pagalbos 
rankos, aidėjo šūksniai. 
Yriausi prie žmonių ir pluk
džiau juos prie valties. Kaip 
vėliau patyriau, vandenyje 
išbuvau tris su puse valan
dos. Laimei, jis buvo šiltas 
— 21 laipsnis.

Šitaip pasakojo mums apie 
tą nelaimę Edmundas Prive
nas. (slvaizdavome, kad ly
giai taip pat paprastai 1is 
tąnakt dirbo. Paskui, jūrų sto
tyje jį pažino. Apspito žmo
nės, kuriems kapsukletis su
spėjo ištiesti pagalbos ran
ką. Dėkojo, prašė adreso, o 
jauno tvirto vyro veidu rie
dėjo ašaros. Jis padarė vis
ką, kiek leido jėgos, atliko 
savo žmogiškąją pareigą. Jį 
jaudino likimas tų, kuriems 
nebuvo lemta išsigelbėti.

— Jaučiu nuoširdų dėkin
gumą novorosljskiečiams, — 
kalba Edmundas Privenas. — 
Jie iškart mus aprūpino dra
bužiais, viešbučiais, vėliau 
pasirūpino bilietais grįžti na
mo.

PASTABA PARAŠTĖJE — iŠ 
VYRIAUSYBINES KOMISUOS 
PRANEŠIMO. Atllekatat paieškų 
Ir gelbėjimo darbu* iŠ vandens 
iškelti 257 žuvusieji. I Novoro- 
sljską atvykuslems žuvusiųjų 

MENININKAI KOVOJE UŽ TAIKĄ
Žemės drebėjimų archyvas

Jis saugomas TSRS Mokslų 
Akademijos žemės fizikos Ins
tituto bandomoloje-metodlnė- 
je ekspedicijoje. Čia sukaupta 
informacija apie visus žemės 
drebėjimus, (vykusius per pas
taruosius 50 metų, taipogi duo
menys apie daugeli seniau už
fiksuotų žemės drebėjimų.

— žinias apie žemės drebė
jimus telkia mūsų seismografas, 
— pasakoja centrinės seismi
nės stoties „Maskva" vedėjas 
V. Cugunovas. — Seismografas 
veikla trtfų metrų gilumoje, to
dėl jam nedaro Įtakos nei mie
sto tf lūkimas, nei transporto 
priemonių keliami Žemės vir
pesiai. Pati stotis yra Zamos- 
kvorečėje — labai ramioje vie
toje. /

Slo seismografo duomenimis, 
pasaulyje kasmet įvyksta maž
daug milijonas žemės drebėji
mų. Tačiau Iki Maskvos ateina 
tik silpnos trijų tūkstančių ii jų 
žemės drebėjimų bangos.
Obninsk as

R. Baranikas. „Atiką—Vietnamas", 1976. Koliažas.

Skaitykite “Laisvę”

šeimų nariams Ir giminėms tel
kiama visapusiška pagalba. Su
aktyvinti paieškų, povandeni
niai inžlnerijos-technlkos ir na
rų darbai. Vyriausybinė komisi
ja tiria avarijos priežastis Ir 
Imasi priemonių jos padariniams 
likviduoti...

Prieš porą dienų mūsų ko
legos iš Novorosljsko atsiun
tė savo miesto laikraščio 
„Novorosijskij rabočij" rug
sėjo 3 dienos numerį. Jo pir
masis puslapis skirtas Ceme- 
so įlankos įvykiams. „Ne
laukta nelaimė pažadino mū
sų miestą. Jūreiviai, kariš
kiai, kursantai, milicija, dar
bininkai ir tarnautojai viską 
darė nukentėjusiųjų gelbėji
mui". Trumpos stenogramų 
eilutės atkuria šiurpios nak
ties vaizdą. „Pirmiausia į pa
galbą šoko jūreiviai. Locma

Rugpjūčio 31 dieną Juodojoje jūroje neto
li Hovorosijskb patyrė avariją ir po kelių mi
nučių nuskendo garlaivis „Admirolas Nachimo- 
vas“. Jame buvo dvi turistų grupės iš Lietuvos, 
iš viso 62 žmonės. Koks šių žmonių likimas! 
Mūsų specialūs korespondentai lankėsi Kaune 
Ir Kapsuke, kur susitiko su šio Įvykio liudinin
kais ir miestų vadovais bei kitais žmonėmis, 
kurie sunkiu momentu parodė jautrumą Ir hu
maniškumą.

no kateris LK-90 23.17 priė
mė signalą apie laivų susidū
rimą, o jau 23.50 pradėjo 
žmonių gelbėjimą. Didžiulia
me mieste žiebėsi šviesos. 
Susikūrė gelbėjimo darbų šta
bas. I orą pakilo malūnspar
niai. Trumpiau kaip per va
landą miesto viešbučiuose 
surastos 1266 vietos nuker
tėjusiems. Baigiantis nakčiai 
uosto stotyje ir mieste dir
bo 18 gydytojų brigadų ir 
psichologinės pagalbos grupė, 
kuri padėjo surasti maišatyje 
pasimetusius šeimų narius. 
Buitininkai siuvėjai čia pat 
viešbučiuose taisė iŠ sandė
lių atvežtus rūbus. Iš ryto į 
viešbučių numerius buvo 
atnešti pietūs..."

LKP Kapsuko miesto komiteto 
pirmasis sekretorius V. Slnlckas:

— Į turistinę kelionę išly
dėjome trisdešimties žmo
nių grupę iš Kapsuko, Sakių, 
Vilkaviškio, Jurbarko, Šilu
tės. Trečdalis negrįžo... Iš
sigelbėjusius stengiamės su
tikti kuo dėmesingiau ir nuo
širdžiau. Suteikiame jiems pa
pildomas atostogas, rūpina
mės kelialapiais į sanatorijas, 
kai kuriems dar reikalinga 
medicininė priežiūra. Labai 
jautriai priima sugrįžusius 
darbo draugai. Putliųjų ver
palų fabriko, universalinės 
parduotuvės, ligoninės kolek
tyvai suteikė jiems materia
linę paramą, šių ir kitų įmo
nių, įstaigų žmonės pasišovė 
paskirti dalį savo santaupų 
pergyvenusiems nelaimę.

PASTABA PARAŠTĖJE — IS 
LAIKRAŠČIO „TRUD". Vidu
tiniame denyje grojo orkestras. 
Ką tik vairuotojas 18 Samarkando 
Viktoras Gabriljancas už gražiau
siai paioktą valsą gavo mažyti 
prizą — kalendorių. Viktoras 
nuėjo prie laivo borto Ir staiga 
pamatė: tiesiai | jj tyliai slys
ta. .. laivas! V. Gabriljancas 
kumftčiu pasitrynė akis — ar tik 
nesivaidenai Tačiau juoda laivo 
didybė jau buvo visai greta. Vik
toras puolė koridoriumi | kaju
tę, kur miegojo du jo valkai — 
Anžela Ir Laura...

Maždaug tuo metu kaunie
tis taksi parko vairuotojas 
Ričardas Šatkauskas su žmo
na Virginija, dar pora drau
gų jaukiai sėdėjo kajutėje.

— Žiūrėkit, koks didelis 
laivas visai šalia, — parodė

V. Šatkauskienė.
Iškišęs galvą pro atvirą 

iliuminatorių, jos vyras be
veik ranka pasiekiamu at
stumu išvydo artėjantį mil
žiną, o dar po akimirkos pa
sigirdo metalo džeržgesys.

— Supratau, kad įvyko su
sidūrimas, — pasakoja Ričar
das Šatkauskas. — Iš vairuo
tojo patirties pamaniau, kad 
tai nedidelė avarija. Tik kai 
užgeso šviesa ir mūsų gar
laivis ėmė krypti ant šono, 
puolėme į denį. Nežinojome, 
ką daryti. „Šokit į vandenį!'" 
— išgirdau griežtą savo ben
dradarbio Vytauto Sabulio 
balsą. Paklusome. Čia pasi
metėme su žmona, ją' aptikau 
tik kitą dieną ligoninėje. Ką 
pergyvenau iki tol? Senkan
čiomis jėgomis plaukiau to
lyn nuo grimztančio laivo.

Gal kokius penkis kartus 
buvo užpylus! milžiniška van
dens masė, bet vėl išnirda
vau, kol galiausiai pamačiau 
katerį. I jį mane įkėlė.

Netoliese laikydamas savo 
žmoną plaukė ir Vytautas 
Sabulis. „GelbėkitI" — išgir
do šauksmą. Pagalbos prašėsi 
mergaitė. Kaunietis prisiyrė 
prie jos ir įsakmiai šūktelėjo: 
„Laikykis manęsl Tik ne
griebk už kaklo ir už ran
kų!" Mergaitė pakluso. Taip 
ir atplūduriavo trise prie 
gelbėjimo katerio.

LKP Kauno miesto komiteto 
pirmasis sekretorius R. R i maltis:

— „Admirolu Nachimovu" 
keliavo ir turistų grupė iš 
Kauno. Daugiau kaip pusė 
jų žuvo. Nelaimę pergyvena 
visas miestas. Vykdomajame 
komitete sudarėme specia
lią komisiją, jos tarnybos 
dirba dieną ir naktį. Rūpes
čių turi ir medikai, ir buiti
nio gyventojų aptarnavimo, 
kitų sferų darbuotojai. Grį
žusioms suteikiame sąlygas 
pailsėti, pasigydyti, skiria
me jiems pinigines pašalpas, 
įmonių, organizacijų kolek
tyvai padeda sunkią valandą 
žuvusiųjų giminėms ir arti
miesiems.

. Susidūrimas laivų, kurie 
apginkluoti radarais ir radi
jo stotimis, esant normaliam 
orui ir matomumui, neturėtų 
įvykti. Bet kodėl taip atsiti
ko? Kas kaltas? Šiuos klausi
mus šiandien užduoda ne tik 
nukentėjusieji. Šito klausia 
visi tarybiniai žmonės. Atsa
kymo į juos ieško vyriausy
binė komisija.

PASTABA PARAŠTĖJE — IS 
LAIKRAŠČIO „PRAVDA". Tar
dymo organai, lityrą aplinkybes, 
duos išsamų atsakymą | iiuos 
klausimus. Tačiau jau dabar 
specialistai tvirtina: priežastis — 
abiejų laivų kapitonai paleidi 
saugaus jūrų plaukiojimo taisyk
les.

Dm ir dar kartą permąsto- 
me, ką girdėjome iš įvykio 
liudininkų, ką skaitėme 
centrinės spaudos puslapiuo
se.

Visų mūsų pagarbos verti 
kapsukiečio Edmundo Prl- 
veno ir kauniečio Vytauto 
Sabulio ir kitų poelgiai. To
mis rūsčiomis valandomis ne

sutriko ir Vilkaviškio rajono 
Paežerių kolūkio narys Ar
noldas Sinkevičius. Jis ra
mino bepuolančius į paniką, 
gelbėjo skęstančius. Kalbė
damiesi su įvykių liudinin
kais, jutome jų pagrįstą ap
maudą: kelionės organiza
toriai nepasirūpino supažin
dinti garlaivio keleivius, kaip 
elgtis kritišką valandą. O 
juk ne vienas iš jų laivu 
plaukė pirmą kartą.

— Niekas žmonėms taip 
ir nepaaiškino, kaip teisingai 
užsidėti gelbėjimo liemenes, 
— pasakoja kapsukletis Ed
mundas Privenas.

— Pats savo akimis ma
čiau, kad kai kuriems kelei
viams neteisingai užsidėtos 
liemenės sutrukdė išsigelbė
ti, — pareiškia savo nuomo
nę kaunietis Ričardas Šat
kauskas.

PASTABA PARAŠTĖJE — IS 
LAIKRAŠČIO „KOMSOMOLSKA- 
JA PRAVDA". Vėliau, kai ne
laimė jau buvo (vykusi, prityrę 
ekspertai atkūrė laivų suartėji
mo vaizdą. Paalikėjo: Judėjimo 
reguliavimo posto locmanais 
operatorius Ii rinkit o (spėjo abu 
kapitonus būti atldžials. Vyko 
Ugi pokalbiai tarp tų, kurie tuo 
metu stovėjo ant kapitonų tilte
lių. Bet net jeigu nebūtų buvę 
nei locmąno operatoriaus nurody
mų, nei pokalbių per radiją, via 
tiek nelaimė neturėjo įvykti. 
Neturėjo, jeigu žmonės būtų 
elgęsi pagal geležinius jūros Įs
tatymus, kurių paleisti niekas ir 
niekada neturi teisės.

„Admirolo Nachimovo" vai
ro jūreivis Smirnovas, pra
dėjęs budėjimą prieš pat 
susidūrimą, vėliau žurnalis
tams papasakojo, kad budin- 

. tis padėjėjas A. Ciudnovskis 
dukart bandė perspėti artė
jantį „Piotrą Vasevą", tačiau 
šis plaukė, nekeisdamas kur
so. Tarptautinės laivų susidū
rimų perspėjimo taisyklės 
tiksliai ir griežtai numato, 
kuris laivas tokiu atveju 
turi užleisti kelią. Tokiu at
veju, jeigu laivas, turėjęs 
užleisti kelią, to nedaro, ki
tas laivas privalo būti pasi
ruošęs manevruoti pačią 
paskutinę akimirką. Kodėl 
taip nepasielgė susidūrusių 
laivų kapitonai, paaiškės teis
mo procese.

PASTABA PARAŠTĖJE — iŠ 
LAIKRAŠČIO „KOMSOMOLSKA- 
JA PRAVDA". Gel p**lrelikė 
nepatyrimas? „Admirolo Nachi
movo" kapitonas V. Markovas Ir 
„Piotro Vasevo" kapitonas V. 
Tkačenka Jūroje — ne vieną de
šimti metų. Atsisakė prietaisai! 
Bet pagal prietaisus net kapito
nai naujokai veda laivus tik 
esant blogam matomumui. Čia 
reikėjo veikti pagal matomas ap
linkybes. Tačiau garlaivio „Ad
mirolas Nachimovu" kapitonu 
iivis paliko savo poetą, patikėjęs 
J| budinčiam padėjėjui (...) Kuo 
vis dėlto paailklnU elgesj Žmo
nių, kuriems patikėjo Įimtų įmo
nių gyvybes) Viena 11 priežasčių 
— nusikalstamai aplaidi pažiū
ra | tarnybines pareigu. Mo
kestis už tai per daug didelis — 
įmonių gyvybės, milijonai val
stybinių lėžų. Aplaidžiai pažiūrė
jo ( laivo lileldlmą | reisą Ir 
Juodosios jūros laivininkystėje, 
nepatikslinę iki galo net ekipa
žo sąralo. Aplaidžiai dirbo Ir 
kruizo organizatoriai, skirstyda
mi kelialapius.

Lietuvos TSR vidaus reikalų 
ministru S. Lisausku:

— Sužinoję, kad įvyko 
tragedija prie Novoroaijeko 
ir kad ten yra dvi turistų 
grupės iš Lietuvos, Vidaus 
reikalų ministerijoje (kūrė
me štabą, kurio uždavinys — 
suteikti pagalbą nukentėju
siems, operatyviai informuo
ti žuvusiųjų gimines ir arti
muosius. Į turistinę kelionę 
buvo išvykę 62 žmonės. Pas
kutiniais duomenimis 35 grį
žo, 2 gydosi ligoninėse, 15 
nuskendo, 10 dar nepavyko 
surasti. Kartu su partiniais, 
tarybiniais organais, profsą
jungų ir kitomis organi
zacijomis stengiamės paleng
vinti nelaimę, sutelkti žmo
nėms visokeriopą pagalbą.

Algimantas BUDRYS, 
Rimvydas VALATKA 

„TIhm* spec, koresp.
Kapsukas—Kaunas— 
Vilnius
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Kultūros meridianai iš Vilniaus Tiesos
Daugelis LTSR dailės mu

ziejaus lankytojų turbūt ge
liai prisimena, kaip čia prieš 
trejetą metų ekspozicijų sa
lės sužaižaravo savitomis 
JAV lietuvių tapytojo Kazi
miero Žoromskio paveikslų 
spalvomis. Juolab kad paro
dos atidarymo proga žodį ta
rė pats autorius, atvykęs 
trumpon viešnagėn į tėvų 
žemę. Dabar šį guvų, skvar
baus žvilgsnio, tiesaus stoto 
vyriškį vėl matome vaikšti
nėjantį Vilniaus gatvėmis.

— Sugrįžau į Lietuvą vi
sam laikui, — pasakė K. Žo- 
romskis, kai jį užkalbinau se
namiestyje, Dailės parodų rū
muose, apžiūrinėjantį kau
niečių kūrybinį derlių. — 
Sugrįžau po daugelio metų, 
praleistų svetur.

Domino, kaip dailininkas 
jaučiasi gimtajame krašte, 
norėjosi plačiau sužinoti apie 
jo gyvenimo kelius, nuvin
giavusius per meno pasaulį, 
suvedusius su panašaus ar 
bendro likimo žmonėmis. K. 
Zoromskis pasiūlė man už
sukti valandėlei kitai į „Ne
ringos" viešbutį, pasisvečiuo
ti pas jį.

— Lankydamasis Lietuvoje 
su turistinėmis grupėmis, — 
pasakojo dailininkas, — jau 
anksčiau esu stebėjęs, kaip 
statosi, kaip tvarkosi respub
likos miestai ar kaimai. Pa
tiko mieli jų šeimininkai, 
masino vis nauji vaizdai. Šio
mis dienomis vėl pabuvojau 
keliuose kampeliuose. Neiš
matuojami pasikeitimaiI Kur 
kadaise, keldamas dulkes ar 
taškydamas balas, vos prasi- 
gaudavai su arkliuku, dabar 
— lygūs, dailūs, asfaltuoti 
greitkeliai. Vilniuje, anapus 
Neries, kur driekėsi lūšnų 
laukai, šiandien gėriuosi dau
giaaukščiais kvartalais, gero
kai pranašesniais už mano 
studentiškų metų miestą ta
pus upės; Panevėžį, kur 
1936-aisiais baigiau gimna
ziją, palikau, berods, su 20- 
čia tūkstančių gyventojų, o 
dabar jų radau šešeriopai 
daugiau ir su ištaigingu teat
ru, viešbučiu, kavinėmis bei 
.parduotuvėmis, išstūmusio
mis šiukšliną turgavietę. .. 
Ypač sužavėjo Alytus — 
modemus miestas su gra
žiai, erdviai išplanuotais sta
tybų rajonais...

Mano pašnekovas vardijo 
vieną už kitą įtaigesnius fak
tus ir skaičius, sužadinusius 
jam malonius įspūdžius. Dai
lininkui į akis ypač krito in
tensyvus Tarybų Lietuvos 
kultūrinis gyvenimas — jį 
pakvietė apsilankyti mūsų 
ir broliškų respublikų daili
ninkų parodos Vilniuje bei 
Kaune (J. Čeponio, S. Veive- 
rytės personalinės kūrybos 
ekspozicijos, estų darbai iš 
Tartu dailės muziejaus fon
dų, baltarusių grafika), įdo
mu buvo pasidairyti po ta
pytojo V. Gečo kūrybinę 
studiją, pamatyti Liaudies 
muzikos teatro trupės 1000- 
ąjį pasirodymą Rumšiškėse, 
kitus renginius.

— Pagaliau aš namuose, — 
džiaugėsi K. Zoromskis. — 
Toli nuo pabodusios sveti
mos padangės, nuo slogių 
mūsų pokarinės išeivijos rie
tenų, apkalbų, įtarinėjimų 
ir kerštingo įtūžio prieš tuos, 
kurie palaiko ryšius su gim
tuoju kraštu, pritaria jo Šian
dieniniams žingsniams. Su
grįžęs į Lietuvą, jaučiuosi 
atsistojęs ant savos že
mės, kurios taip pasigesda- 
vau per tuos ilgus dešimtme
čius. .

Teiraujuosi, kuo dailinin
kas užplikydavęs jau praeitin 
nudundėjusias išsiskyrimo 
dienas, kokius pėdsakus jos 
Įspaudė jo biografijoje. K. 
Zoromskis neskuba visko 
iškloti. Jis tik atskleidžia ant 
stalo gulinčią albumo pavi
dalo 1000 puslapių knygą 
„Tarptautinė asmenų registra
cija”. Tai aštuntasis Kembri- 
džo (Anglija) tarptautinio 
biografijų centro leidinys, 
išėjęs pernai. Vienas kny
gos puslapių skirtas ir mūsų 
gerbiamam tautiečiui K. Zo- 
romskiui. Skaitome drauge 
šį leidinį... -

Eilutės Ii „Tarptautinės asmenų 
registracijos" knygos: „Gimęs 
1913 m. Panevėžio rajone. 1942 
m. baigė Vilniaus dailės akade
miją, o 1943 m. išsiųstas j Aus
triją gilinti studijų. 1945 m. baigė 
Vienos akademijos meistrų klasę, 
įgydamas akademinio dailininko 
c^iplomą. Po to studijavo Romos 
karaliikojoje akademijoje freskos 
kursą".

— Italijon susiruošiau ne 
tiek mokytis naujos specia
lybės, kiek vildamasis įmin
ti vienos ypatingos sieninės 
tapybos — vadinamosios

irPompėjos inkaustikos" pas
laptį, — įsiterpė K. Zoroms
kis. — Labai knietėjo iš
tirti, kaip senovės romėnai 
sugebėdavo sumaišyti vaš
ką su vandeniu, kad šis lip
te priliptų prie tinko ir su
teiktų freskoms matinį, pu
siau blizgantį — šilkinį arba 
blizgantį ,paviršių. Tarp 
Pompėjos griuvėsių aptikau 
gabalėlių su freskų likučiais, 
parsigabenau juos į Romą. 
Daug skaičiau, dariau įvai
riausius bandymus. Sugai
šau trejus privačių studijų 
metus, kol pagaliau, panau
dodamas kazeiną, sujungiau 
vašką su vandeniu... Mano 
profesorius, kuris taip pat 
įnirtingai ieškojo „Pompėjos 
inkaustikos" rakto, tuoj šoko 
kamantinėti: kas, kur, kaip? 
Mat jo paties bandymai at
rodė gana silpni. O ir man 
■kažin ar būtų kas išėję, jei

mano maitintoja... O su 
Kolumbija netrukus teko at
sisveikinti: žadėdamas aukso 
kalnus, ponas de Alba mane 
apmovė. Nors „Javerianos" 
universitetas — viena rim
čiausių šios šalies mokymo 
įstaigų, bet vertėsi vos 
galą su galu sudurdamas. Vi
si vietiniai profesoriai jį 
šelpdavo — ne tik atsisaky
davo algos, bet dar ir papil
domai paaukodavo pinigų. 
Vienintelis aš gaudavau atly
ginimą, bet jis būdavo toks 
menkas, kad per vienus so
čius pietus visą pravalyda
vau. ..

Eilutės Iš „Tarptautinės asme
nų registracijos knygos": „Po 
dvejų mokslo metų Bogotoje K. 
Zoromskis persikelia j Čikagą, 
kur gyvena jo tolimas giminai
tis. Per ketverius metus dalyvau
ja trijose Čikagos meno institu
to rengiamose parodose... 
195.6 m. gavęs dėstyti meną Ka-

DAILININKAS
SUGRĮŽO | TĖVYNĘ

Svečiuose pas tapytoją Kazimierą Žeromskį, par- 
vykusį gyventi į Tarybų Lietuvą po 43-jų emigraci
jos metų

nebūtų į galvą šovę pritai
kyti paprasčiausią savo pa
motės Kotrynos Zoromskie- 
nės praktikuotą receptą: kad 
nubaltintos sienos neteptų ar 
nesišertų, ji į kalkių skiedinį 
visada įpildavo nugriebto 
pieno... Tai bent klijai!

Eilutės IŠ „Tarptautinės asmenų 
registracijos" knygos: ,,1946-ai- 
siais K. Zoromskis išvyksta į 
Prancūziją. Pabuvęs keletą savai
čių, tų pačių metų birželio 30 d. 
apsigyvena Madride. Pratęsdamas 
turisto vizą, ten išbūna ketve
rius metus, surengia pirmąją 
personalinę parodą. Po to seka 
dar dvi personalinės parodos, o 
1949 m. rudenį dalyvauja ispanų 
bienalėje (moderniojo meno mu
ziejuje Madride). („Kaip svetim
tautis, be teisės į premiją'^ — 
patikslino K. Zoromskis). Bet jo 
„Botanikos sodas" susilaukia 
spaudas ir radijo pagyrimų, di
dysis Madrido dienraštis „Ya" 
priskiria jo paveikslą prie dviejų 
geriausiųjų parodoje..." •

— Ispaniją pasirinkau ne
atsitiktinai, — papildė K. 
Zoromskis. — Dar studijų 
metais dievinau EI Greką, 
nors buvau matęs tik jo dar
bų reprodukcijas. Tikėįausi 
kada nors išvysti ir pačius 
originalus.

Nuvažiavęs į Ispaniją EI 
Greko, radau čia ir Velaske
są bei Goją. Vien garsiajame 
Madrido Prado muziejuje 
pastarajam atiduotos penkios 
salėsi Galiu drąsiai tvirtinti, 
kad šis dailės muziejus tur
tingiausias Vakarų Europoje.

Eilutės Ii „Tarptautinės asme
nų registracijos" knygos: „Po- 

.1949 m. K. Žoromskio persona
linės parodos Kolumbijos kon
sulas Madride ponas de Alba 
nuperka vieną jo peizažą ir pa
kviečia dėstyti meno dalykus Be
gotos „Javerianos" universitete 
pilnateisiu profesoriumi..."

— Kada turi tik vienerias 
kelnes, itin lengva keliautu 
— šypsodamasis prataria dai
lininkas. — Reikia prisipa
žinti kad man padėdavo^vie
nintelis lagaminas — dažų 
dėžutė. Su ja nesupykau ir 
nesiskyriau: tai buvo nepa
mainoma ir patikimiausia

tano Rosos meno institute, įsi
kuria Niujorke, kur jau suranda 
galimybių išsinuomoti studiją. 
Taigi čia ir sudrausmina savo lai
ką tapybai: nuo 1956 iki 1986".

— Brandžiausiu dailinin
ko amžiumi laikyčiau metus 
nuo 40-ties iki 70-ties, — 
pabrėžiu K. Zoromskis. — 
Po studijų dešimt—.penkioli
kos metų prireikia, kol atsi
kratai mokyklinių štampų, 
kol surandi save ir nugali 
medžiagos pasipriešinimą. 
Tikras menininkas turi už
miršti tai, ką kiti jam pri
metė.

Išties nelengva meninin
kams išsikovoti pripažinimą, 
pelnyti laurus, kaip sakoma, 
prasimušti į žmones. K. Zo
romskis pasakojo, kaip ne 
kartą sutikęs gabių dailinin
kų, kuriems sunkios gyveni
mo sąlygos lėmė tik piešti 
rožytes ant šveicariškų laik
rodžių dangtelių... Sutiko 
jis ir likimo rankos švel
niau palytėtų kūrėjų, deja, 
ir šie savo pašaukimą nere
tai paaukfojo amatui.

— Nepritariu autoriams, 
samprotaujantiems maždaug 
taip: sykį pradėjai siūti kel
nes, tai ir siūk, sykį pradėjai 
kalti batus, tai ir kalk.,. — 
dalijasi mintimis K. Žorom- 
skis. — Toks požiūris — ne 
kas kita, kaip stagnacija, ve
danti prie uniformos, arba 
uniforma, vedanti prie stag
nacijos. Keista, kada meni
ninkas bijo pamatyti ką nors 
nauja. O gal kitas ir mato, 
tik jam patogiau arba pel
ningiau prastovėti visą gy
venimą su tais pačiais „kama- 
šėliais"? .. Žinoma, tokį savi
raiškos būdą ne vienas pasi
renka savo valia, ir šio žings
nio nelaikau klaida. Bet man 
labiau prie širdies tokie dai
lininkai, kaip Pikaso arba 
de Bofė, kurie niekada nepa
sitenkino vienu keliu, o kas 
5—10 metų keitė savo kūry
bos kryptį, nuolat atsinau
jindavo. Daug jų pasekėjų 
^sutikau tarp abstraktaus me

no šalininkų Čikagoje ir Niu
jorke. Beje, dabartiniu metu 
ir Europoje, ir Amerikoje 
formuojasi nauja dailės ban
ga, vadinama naujuoju mo
dernizmu. Dailininkai ypač 
laisvai vienoje ir toje pa
čioje drobėje jungia kelias 
tapybos technikas, kelis sti
lius. Jau mačiau keletą tokių 
ugningų mėginimų...

O pats K. Zoromskis? Kur
link krypsta jo teptukas?

— Pradžioje entuziastingai 
ėmiausi objekto vaizdavimo, 
paskui veržiausi prie abstrak
čios tapybos, vėliau — 
prie mokslinio pobūdžio tri
jų j dimensijų meno, kai 
spektro principu savo drobė
se išgaudavau erdvę ir švie
są, — sako jis. — Dabar, ne
atsisakydamas ir ankstesnių 
tapybos būdų, vėl grįžtu prie 
objekto.

Lyg sustiprindamas šiuos 
pareiškimus, dailininkas 
stumteli mano pusėn ant 
stalo krūvą skaidrių. Jose — 
naujausių K. Žoromskio kū
rinių nuotraukos.

— Be darbo niekas neatsi
randa, — akcentuoja pašne
kovas. — Istorija paliudija: 
dirbti — kiekvieno tikro 
dailininko devizas.

K. Žoromskio nuomone, 
tinkamai disciplinuotas dar
bas kiekvienam dailininkui 
gali užtikrinti pasisekimą. 
Man regis, apie tai byloja Ie> 
jo paties pavyzdys.

— Laisvalaikio kaip ir ne
turėdavau, —tęsė dailinin
kas. — Miegodavau aštuo- 
nias valandas — tiek man 
reikia, kad būčiau darbingas. 
Dirbdavau visą savaitę, kas
dien po 10—12 valandų, tie
sa, septintąją dieną ilsėdavau- 
si... rašydamas beletristiką. 
Mėgstu didelę ir šviesią erd
vę, tai mane uždega darbui. 
Jei kitaip — negaliu susi
kaupti: kažko spaudžia abi 
galvos puses, prarandu ūpą 
net ranką kilstelėti...

Per savo kūrybinius me
tus K. Zoromskis surengė 
apie 40 personalinių pa
rodų, dalyvavo daugelyje 
grupinių, populiarintosiose jų 
Korkorano muziejuje bei 
,,Ekspo-77" Vašingtone, „Eks- 
po-74" Niujorke, 159-ojoje 
visos Amerikos parodoje Fi
ladelfijoje ir kitose. Tarybų 
Lietuvai iki šiol yra padova
nojęs 300 paveikslų, dabar 
per Atlantą atplaukia dar 
apie 150 jo darbų, daugiau 
kaip 70 eskizų. Antrątiek 
kūrinių, kaip paskaičiavo au
torius, išsiblaškė po margą 
svietą. Geriausi jų kabo 
Batlerio Amerikos meno in
stituto Jangtaune (Ohajo val
stija), Džordžijos universite
to meno muziejaus Atėnuose 
(Džordžijos valstija), Sloterio 
memorialinio muziejaus Nor- 
viče (Konektikuto valstija), 
Niujorko moderniojo meno 
galerijos, Šėtono Haleso uni
versiteto muziejaus ir kito
se salėse. Dešimtys paveiks
lų pateko į privačias kolek
cijas, butus. Belieka tik ap
gailestauti, kad jų net ad
resų neužsirašyta...

Dailininkas ir jo darbai pri
statyti knygose „Kas yra kas 
Amerikos mene” (1984) 
ir „Amerikos dailininkai" 
(1985), Amerikos biografijų 
centro leidinyje „Garbės sa
lėje" (1986), Italijos akade
miniame leidinyje „Dabarti
nės asmenybės" (1984) ir ki
tuose, dešimtys recenzi
jų yra išspausdinta laikraš
čiuose ir žurnaluose. Štai 
profesorius J. Gliumanas 
dienraštyje „Lafajet" taip 
įvertino tapytojo paveikslus: 
„K. Zoromskis savo dideliu ir 
giliu aliejinės tapybos supra
timu yra visiškai pajėgus iš
gauti formos iliuziją ir to
kį stiprų eterinį spalvos vir
pėjimą, kad ant dviejų di
mensijų paviršiaus susidaro 
trečio matavimo įspūdis. K. 
Žoromskio specialus įnašas 
į meną tas, kad jis yra nea
bejotinas meistras, nepapras
tai jautrus, o ypač jaučia 
spalvą".

— Nebenusėdžlu be dar
bo, — neslepia dailininkas. 
— Trokštu kuo greičiau pa
sistatyti „ožiuką" ir vėl tapy- 
ti... Po dvejų metų planuo
ju paruošti didelę retro
spektyvinę savo kūrybos pa
rodą Vilniuje.

Šarma jau nusidabrino dai
lininko plaukus, bet aky
se tebekibirkščiuoja žva
lios, jaunatviškos ugnelės. 
Lyg išlipęs iš audrų aptaršy
to laivo, pasiekusio krantą 
po ilgų ir neramių kelionių, 
jis vėl tvirtai žengia gimti
nės žeme. Žeme, kurios link 
ėjo 43 metus.

Leonas BRAZIULIS 
Tado Žebrausko nuotr.

Į Dubysos slėnį, prie Raseinių buvo susirinkę kelionių mėgėjai, gamtos 
bičiuliai. Čia įvyko ketvirtasis Lietuvos profsąjungų turistų sąskrydis • sa
votiška keliaunininkų olimpiada. Vikrumo, ištvermės, sumanumo rungtyse 
varžėsi atskiros komandos.

KOMPUTERIAI ATEINA Į 
CECHUS LIETUVOJ

Norėdami sveikinti saviškius — 
sveikinkite per “Laisvę”

PAŠĖLUSIAI “SVARBIOS” 
PROBLEMOS!

Kai kas mėgsta pasakyti: “o vis 
tik dar daug lietuviškų laikraščių 
esama šioje padangėje!”.

Iš tiesų - pavadinimų tikrai gau
su. Ir leidinių “geografija” įspūdin
ga - nuo vienos pakrantės iki kitos. 
Ir esama "denraščių, savaitraščių, 
mėnraščiu - taigi, atrodytų, tikrai 
didelis pasirinkimas, tikrai kad tas 
lietuviškas žuranlistinis gyvenimas 
verda!
Deja, taip tik atrodytų...
Juk dažno lakraščio ar žurnalo tik 

pavadinimas likęs, o patys leidiniai 
prikemšami tokio rašytinio šlamšto, 
kad žmogusi neretai pagalvoji: kaip 
gerai, kad tai - ne anglų ar kuria ki
ta pasauline/kalba, ne tokia didelė 
gėda - juk lietuviškai skaitantys yra 
prie visko įpratę...

Tai būdinga netgi į rimtą laikraštį 
dar pretenduojančiam čikagiškiui 
“Draugui”, kurio dažnas rašinys la
bai linksmina savo absurdiškumu.

Pavyzdžiui, produktyvus rašti
ninkas Vyt. Kasniūnas aprašinėja 
“didžios istorinės vertės” savo ke
lionės įspūdžius, kurių tiesiog nega
liu nepacituoti. Taigi, jis viename 
Kanados miestelyje aplankė knuigą 
Jurgį Konių (Father Joe), kuris 
ruošėsi statyti kryžių:

“Ir kai dailininkui vis bebrai- 
žant išaugo dideliame lape kryžiaus 
eskyzas, iš didelio džiaugsmo nuė
jęs į virtuvę ir suradęs vyno, god
žiai išmaukiau stklinę. Rodos, ma
tau aukštą, didelį lietuvišką kryžių 
prie bažnyčios pastatytą, matau mi
nias turistų, stovinčių prie lietuviš- 

‘ko tautodailės kryžiaus.
Greitosiomis panašaus turinio 

kryžiaus dedikacinių žodžių para
šiau apie 10 pavyzdžių. Rašysiu dar 
daugiau”.

Rašys. Ir galima nė kiek neabejo
ti: “Draugas” tikrai spausdins. Ne 
iš gero gyvenimo, bet - būtinai 
spausdins. Lygiai taip, kaip dr. A- 
domavičiaus patarimus apie “būti
numą turėti sveiką tikrai lietuvišką 
galvą ir ją naudoti”, kaip daugelį ki
tų kliedesių.

Štai dar vbiena tipinga “pasaulinė 
problema”, kuriai savo maloningą 
dėmesį skiria “Draugas”. Šį kartą 
rašo stambus lietuvybės veikėjas, 
kurio kiekvienas krustelėjimas la
bai reikšmingas istorijai ir ateinan
čioms kartoms. Jis, tas didysis >žmo- 
'gus, buvo susiruošęs didžiam tauti
niam ir patriotiniam žygdarbiui. 
Tačiau, tačiau...

“Tačiau kai sekmandienio rytą 
pasiplylė lietus ir grubiai atvėsino ir 
mano kūną sukaustė šiurpuliai, nu
tarėm į gegužinę nebevašiuoti. Pa
siliko šaldytuve ir žmonos gegužinei 
virtas didelis puodas barščių. Juos 
virti buvo užsakiusi LB valdyba”.

Nekyla jokios abejonės, kad tuo 
pačiu buvo neįvykdyta didelė tos 
LB veiklos programos dalis. Tačiau 
kad skaitai tokius rašinius, ir be šal
to lietaus kūną kausto šiurpuliai: 
juk visa tai rimtai pretenduoja į 
žurnalistika!!!

Tai labai gerai nusako reakcio
nierių spaudos lygį. Tos pačios 
spaudos, kurios raštininkai prieš 
keletą dešimčių metų labai iš aukšto 
žiūrėjo į mus... Be abejonės, dalis jų 
supranta, ko verti šie barštiniai ra
šiniai, tačiau pamėgink jų nespaus
dinti! Juk autorius, be jokios abejo
nės, nebeduos tradicinės penkinės, 

,o savo kliedesiui vietos susiras ko
kiame nors kitame “opozicianiame”. 
leidinuke.

Žaidimas? Be abejonės. Jis links
mina, tačiau kai kada ir liūdnoka 
darosi: juk visa tai rašoma lietuvių 
kalba*. •

V. M.

STUDENTIŠKOS VASAROS 
METAS

Šiemet bevek vienuolikai tūks
tančių vaikinų ir merginų buvo 
įteikti aukštojo moklso baigimo 
diplomai. Tiek jaunųjų specialistų, 
įsigijusiu per 140 Lietuvos liaudies 
ūkiui reikalingų specialybių, paskli
do po Žemaitijos, Aukštaitijos, 
Dzūkijos ir Suvalkijos miestus bei 
kaimus, kur savo jaunomis ranko
mis prisidės prie tolimesnio Nemu
no krašto klestėjimo. Jų tarpe — 
busimasis chirurgas Vygantas 
Gruslys, kuris tapo jubiliejinio 
5000-ojo Lietuvos gydytojo diplomo 
savininku.

Pav. atvykęs iš Ignalinos ra
jono Bajorų kaimo į Vilniaus uni
versitetą semtis žinių, jis aukštąjį 
mokslą baigė su pagyrimu ir pagal 
paskyrimą išvyksta dirbti į Utenos 
rajono centrinę ligoninę. Į gimtuo
sius Raseinius sugrįžo Lietuvos 
valstybinės konservatorijos Klaipė
dos fakultetų absolventė Asta 
Gaidžiūnaitė. Jai buvo įteiktas 
1500-asis šios palyginti jaunos pa
jūrio aukštosios mokyklos diplo
mas. Gausų respublikos pedagogų 
būrį papildys Vilniaus ir Šiaulių pe
dagoginių institutų auklėtiniai. Jų 
tarpe nemažai įžymių Lietuvos 
sportininkų: olimpiniai čempionai 
plaukikas Robertas Žulpa, krepši
ninkė Vida Beselienė ir kt.

Daugelio studentų nuomone va
sara — pats gražiausias ir labiau
siai laukiamas metų laikas. Juk ta
da prasideda “trečiasis semestras’’. 

,Šimtai studentų statybinių būrių 
pasklinda po respublikos statybas, 
talkina žemdirbiams lauko darbuo
se. Ši tradicija gimė 1951 m., kai 
Kauno Politechnikos instituto stu
dentai suprojektavo ir pastatė hid
roelektrinę prie Dovinės upės Su
valkijoje. Nuo to laiko studentai 
pamėgo šią aktyvaus poilsio formą. 
Vasaros stovyklose jie ne tik savo 
darbu padeda visuomenei, bet ir 
patys sutvirtėja, užsigrūdina, gau
na darbo įgūdžių, patiria nemažai 
įspūdžių. Juo labiau, kad statybinių 
būrių keliai nuveda ir už gimtojo 
krašto ribų: į tolimąją Jakutiją, 
Stavropolio kraštą, Kazachstaną, 
Turkmėniją, Moldaviją, Altajų, ki
tas Tarybų Sąjungos vietas. Kas
met statybiniais būriais keičiamasi 
ir su Liaudies demokratijos šalių — 
Bulgarijos, Lenkijos, Vengrijos, 
Čekoslovakijos, Vokietijos Demok
ratinės Respublikos aukštosiomis 
mokyklomis.

Mėgsta Lietuvos studentai ir pa
žintines keliones po Nemuno kraš
tą, kurių metu renka medžiagą apie 
liaudies tradicijas, papročius, tvar
ko praeities kultūros paminklus. 
Štai neseniai didelis būrys būsimų 
filologų išvyko į Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Lietuvių kal
bos ir literatūros instituto surengtą 
kraštotyros ekspediciją Kupiškio 
rajone. Jos tikslas — rinkti žodžius 
Didžiajam lietuvių kalbos žodynui. 
Toli už respublikos ribų garsėjan- 
tiems studentų meno kolektyvams 
vasara — pats karščiausias metas, 
visur jie laukiami svečiai. Na, o 
Vilniaus universiteto etnografinio 
ansamblio “Ratilio” gastrolių marš
rutai nusidriekė net įvairiais Pran
cūzijos miestais. Daugeliui šios ša
lies gyventojų ir svečių tai bus pir
moji pažintis su lietuvių folkloru.

Netruks prabėgti studentiška 
vasara, ir vėl atgis Lietuvos aukš
tųjų mokyklų auditorijos. Prasidės 
naujieji mokslo metai, naujų žinių 
ir atradimų metai.

Rolandas Barysas

...Naujosios Hnonės metinė pro
dukcija nesunkiai telpa nedidelėje 
spintoje. 0 išleidžia ji kompiu
teriams programas, kurios padės 
Lietuvos pramonės įmonėms, 
žemės ūkio organizacijoms geriau 
panaudoti elektronines skaičiavimo, 
mašinas, išmokyti jas spręsti 
sudėtingesnius uždavinius.

- Eksperimentinės kompiuteri
zuotų prietaisų mazgų ir programi
nės įrangos gamyklos prie Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos Matemati
kos ir kibernetikos instituto įsteigi
mą padiktavo pats gyvenimas, - 
pastebi Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos viceprezidentas, Matemati
kos ir kibernetikos instituto direk
torius, akademikas Vytautas Statu- 
levičius. - Ši įmonė - tai tarsi savo
tiškas tiltas tarp mokslo įstaigos ir 
gamybos organizacijų^ Panaudoda
mi naujausias Matematikos ir* ki
bernetikos instituto mokslininkų 
rekomendacijas, įmonės specialistai 
ruošia fabrikams ir gamykloms 
programas, kurios padės išspręsti 
svarbiausias jų ekonominio vysty
mo spartinimo problemas. Štai 
“Sigmos” gamybiniam susivieniji
mui užsakius, gamykla kuria prog
ramą sudėtingų elektroninių mi
kroschemų projektavimui automati
zuoti. Taigi dabar kompiuteriai 
praktiškai galės projektuoti maši
nas žymiai tobulesnes už save. De
šimtis žmonių pavaduos elektroninė 
skaičiavimo technika Kauno radijo 
gamykloje: pagal naujojoje įmonėje 
parengtą programą kompiuteriai 
galės automatizuotai, be žmogaus 
pagalbos tvarkyti sudėtingą techni
nės dokumentacijos “ūkį”.

Kursas į gamybos elektronizavi- 
mą - laiko reikalavimas. Mokslinin
kai teigia, kad nebetoli ta diena, kai 
elektroninių įtaisų bus daugiau, ne
gu visiems įprastų elektros lempu
čių. Mikroprocesiriai, našios elek
troninės skaičiavimo mašinos jau 
praktiškai tapo kiekvienos Lietuvos 
įmonės būtinu darbo “įrankiu”. Štai 
vienoje didžiausių respublikoje įmo
nių - Kauno radijo gamykloje elekt
ronika nuo sunkaus, varginančio 
darbo pavadavo dešimtis projek- 4- 
tuotojų. Spalvoto vaizdo televizo
rius “Šilelis”, kuriuos mielai perka 
Vokietijos Federacinės Respubli
kos, Italijos ir kitų Europos šalių 
firmos, sukonstravo “elektroniniai 
projektuotojai”. Įdomi žinia atėjo ir 
iš Panevėžio “Ekrano” gamyklos, 
darančios kineskopus televizo
riams. Prie vieno konvejerio rū
šiuoti kineskopus ėmėsi robotas su 
dirbtine akimi. Suteikti regėjimą 
jam padeda elektroninė skaičiavimo 
mašina.

Spręsdami liaudies ūkio elektro- 
nizacijos problemas, daug dirba 
respublikos mokslininkai. Štai Pus
laidininkių fizikos instituto bendra
darbiai sukonstravo plačią seriją 
mažųjų elektroninių skaičiavimo 
mašinų, kurios kontroliuoja gamy
bos ritmą, valdo sudėtingiausius 
technologinius procesus. Šio insti
tuto mokslininkai dabar kuria nau
jos kartos elektronines skaičiavimo 
mašinas, kurios bus dešimt ir šim
tus kartus galingesnės už dabarti
nes. Beje, jų darbai yra pasaulinio 
lygio. Apie tai byloja ir toks faktas, 
kad šio instituto sektoriaus vadovas 
A. Rėklaitis yra išrinktas prieš porą 
metų įkurtos Tarptautinės matema
tinio modeliavimo draugijos 
(AMSE) nariu.

Kompiuteriai ateina į cechus... 0 
kas mokės su jais dirbti? Pagalvota 
ir apie tai. Aukštosiose mokyklose, 
technikumuose jau mokosi nemažai 
skaičiavimo technikos specialistų. O 
kad jie būtų parengti geriau, puikiai 
suprastų pačią naujausią techniką, 
mokymo įstaigos ieško glaudesnių 
kontaktų su įmonėmis, kuriose 
dirbs busimieji specialistai. Aki
vaizdus pavyzdys - visuomeninis 
mokslo, mokymo ir gamybos susi
vienijimas “Skaičiavimo technika”, 
kurį sudarė Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos institutas ir 
“Sigmos” gamybinis susivienijimas 
Vilniuje. Studentai “Sigmos" įmo
nėse atlieka gamybinę praktiką, 
ruošia kursinius, diplominius dar 
bus susivienijimui svarbia temati 
ka, įpranta prie darbo su skaičiavi
mo mašinomis. Mokslininkai savo 
ruožtu padeda susivienijimui tobu
linti gamybą, kurti naujos kartos 
kompiuterius,

Romualdas Cesnę
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PASKUTINIAI PIETUS
Kaip anksčiau rašiau apie šaukia

mą viuotiną Toronto Lietuvių Sūnų 
ir dukterų Klubo susirinkimą, tai 
susirinkimas įvyko ir buvo skaitlin
gas. Išklausę pranešimų šėrininkai 
vienbalsiai užgyrė nutarimą salę 
parduoti. O kad ir toliau Sūnų ir 
Dukterų Klubas galėtų gyvuoti. 
Susirinkimas vienbalsiai užgyrė pa
siūlymą, kad Klubui būtų palikta 
$5,000.

Susirinkimas Klubo veikėjus, 
valdybai iššaukiant kiekvieną atsis
toti ir gausiu rankų plojimu pager-

Už salę (ir visą pastatą) pirkėjas 
sutiko sumokėti $30,010.00.

Rugpjūčio 20 buvo paskutiniai 
pietūs o rugpjūčio 30 perleidžiame 
naujam savininkui. Tos dienos 
programą pravedė J. Morkis. Jis 
tarti žodi iššaukė šiuos narius: J. 
Ylą, klubo pirmininką, J. Žulį, J. 
Morkūną, Klubo vicepirmininką, 
A. Ylienę, korespondentę, J. Žu
kauską.

Kalbėtojai išreiškę apgailestavi
mą, kad reikia svetainę parduoti, 
ją išlaikius 45 metus. J. Yla, kaip 
LB redaktorius, daugiausia laiko 
praleido svetainėj, nes laikraštis 
nuomavo kambarį. Jis prisiminė, 
kad čia buvo daug atlikta kultūrinio 
darbo. Čia veikė Literatūros Drau
gija, Choras, Meno grupė, Moterų 
Klubas. Susijaudinęs pareiškė, kad 
ši svetainė buvo mums antroji Lie
tuva. Lietuvoj išgyvenęs 24-erius 
metus, o šioj svetainėj praleidęs 
net 45-erius metus! Čia buvo daug 
susitikimų su svečiais iš Lietuvos, 
iš JAV ir kitur.
* J. Žulys, daug veikęs pažangiose 
organizacijose, o ypatingai Sūnų ir 
Dukterų Draugjoj, ypač kaip buvęs 
svetainės prižiūrėju, pareiškė, kad 
jam labai skaudu šią svetainę pa
likt, juk joje buvo tiek daug patyri
mo įgyta. Tai buvusi jo veiklos mo
kykla. Jis išsinešąs daug malonių 
prisiminimų.

J. Morkūnas, kuris nuo tos denos 
kaip atvyko į Torontą įstojo į Sūnų 
ir Dukrų Draugiją ir Literatūros 
Draugiją, visuomet buvo jos vado
vybėje. Jis pareiškė, kad dalyvau
damas visuomeniniame veikime, 
susipažino su daug malonių draugų, 
taip pat priminė, kad ir toliau turi
me palaikyti draugiškus ryšius Sū
nų ir Dukterų Klube.

J. Žukauskas pagyrė klubo vei
kėjus už sugebėjimą Klubą išlaikyti 
bent iki šių dienų.

Tuoj pat jai buvo sudainuota ilgiau
sių metų. A. Guobienė padėkojo už 
ilgiausių ir laimingų metų padaina- 
vimą, taippat pareiškė, kad nors ji 
ne lietuvė, bet jos vyras buvo lie
tuvis ir priklausė prie lietuvių or
ganizacijų. Ji esanti labai dėkinga, 
kad ji buvo taip draugiškai priimta 
į lietuvių tarpą, ir kad ji galinti pri
sidėti prie Sūnų ir Dukterų Klubo 
veklos ir toliau.

Nežiūrint, kad visiems ir visoms 
buvo labai skaudu palikti šią mielą 
lietuvišką seklyčią, tačiau, želgiant 
į praeitį, maloniai prisimename tas 
linksmąsias dieneles, įvairius pa
rengimus iškilminguosius pietus su 
garbingais svečiais, sėkmingus pa
rengimus, kuriuos mūsų darbščios 
moterys suruošdavo, sukeldavo pi
nigo įvairių organizacijų, spaudos, 
chorams palaikyti.

Tokiu būdu mums tenka pasi
džiaugti ir pasididžiuoti gražiais 
darbais lietuvių visuomeniniame 

'gyvenime. Mūsų nuo darbų laisvas 
laikas buvo sunaudotas svarbiems 
reikalams.

* * ♦ „
Mirė O|ria Zidhwer (Židžiūnienė), 

sulaukusi 80 metų. Jos vyras mirė 
keletą metų. Velionė paliko nuliū
dime sūnus ir dukterį, 11 anūkų ir 
8 proanūkus. velionė priklausė prie 
Sūnų ir Dukterų Klubo ir Toronto 
Lietuvių Moterų Klubo.

Mirė A. Moskovich (Moskevi- 
čius) 81-erių metų amžiaus. Paliko 
nuliūdime žmoną Tiną ir dukterį 
Emily.

Ilsėkitės ramiai Kanados žeme
lėj, o likusioms šeimoms giliausia 
užuojauta.

* * *
Klubiečių sueigoj ilankėsė maloni 

tautietė iš Lietuvos, S. Linartienė. 
Ji viešėjo pas savo giminaitę B. 
Janauskienę.

* * *
Iš Australijos svečiuojasi pas sa

vo tėvelius Gormanus Barbara 
Wild. Žada pabūti keletą savaičių.

* ♦ *

F. E. Laurusevičiai, kurie apsi
gyveno Ottawoj, buvo atvykę į To
rontą kartu su sūnum ir marčia. 
Sako,kad jiems naujoji vieta 
patinka.

* * *
L Rukinė buvo susirgus, jai teko 

pabūti bent keletą dienų ligoninėj, 
kol gydytojai ligą ištyrė. Malonu, 
kad nesurado rimtos ligos.

* ♦ ♦

80 me- 
Simkus,tų, kai gimė Jonas 

lietuvių rašytojas, 
TSR nusipelnęs kultūros vei
kėjas. Ta proga spausdina
me pluoštą Jono Šimkaus 
laiškų, rašytų pažangiesiems

Lietuvos

JAV lietuviams.

Jonas Šimkus. P. Rauduvės Hnoraižlnys

TILTAS PER BALTIJĄ

Po kalbų, klubo sekretorius ir 
programos vedėjas J. Morkis, pra
nešė, kad Klubo finansų sekretorės 
A. Guobienės šiandien gimtadienis.

M. Vaitkienė pergyveno operaci
ją, kuri pavyko. Ligonė jau namie 
dukters Frances priežiūroj.

- A. Ylienė

ST. PETERSBURG, FLA.

Nuoširdžiai sveikinu Laisvę jos 75-erių metų garbingo jubilie
jaus proga. Linkiu, kad ilgus metus ji gyvuotų ir kovotų už taiką 
visame pasaulyje.

Su linkėjimais siunčiu mylimai Laisvei $75.
Helen Siauris

SOUTH BOSTON, MASS. LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimo gyvenimo draugo

Jono Žekonio
Mirė 1965 m. rugsėjo 22 d.

Jau praėjo dvidešimt metų kai mane vieną palikai. Aš likau gi
liame liūdesyje iš kurio niekada neišeisiu. Su meile, gilia pagarba 
ir su dideliu liūdesiu širdyje aš Tave visados prisiminsiu.

Žmona — Helen Žekonis

DETROIT, MICHIGAN

MIRUS

Mary Povilaitis (Powell)
1986 m. rugpjūčio 5 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės dukrai Valerie 
Adomaitis, žentui Frank Adomaitis, anūkei Lanai ir visiems gi
minėms bei idėjos draugams JAV ir Tarybų Lietuvoj.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę mylimos draugės.
Detroito Moterų Pažangos Klubas.

Drg. Rojui Mizarai
Mielas bičiuli, šiandien ga

vau Jūsų laiškutį su V.22 
data. Taigi laiškai vis spar
čiau kursuoja tarp mūsų. Ka
dangi vis dar tebesergu, ne
galiu išeiti į miestą, tai ir šį 
kartą laiškutį rašau ranka ir 
nelabai plačiai, nes pirštai 
greit pavargsta (...)

Šiomis dienomis gavau F. 
Bonoskio laišką anglų kalba, 
kur jis pasakoja savo biogra
fiją. Nors tai rašyta angliškai, 
bet su Jurgio (rašytojo sūnus 
— red.) pagalba (jis mokosi 
angliškai) aš perskaičiau ir 
supratau (ir aš esu angliškai 
mokęsis ir savo laiku ne taip 
jau silpnai mokėjęs, tik pri
miršęs). Dabar Bonoskiui tuoj 

‘parašyti negaliu, nes „šyla" 
silpna, bet vėliau jam aš pa
rašysiu. Žinoma, lietuviškai. 
Būkit geras, paskambinkit 
jam, padėkokit mano vardu 
už biografiją. Mes labai 
džiaugtumės, kad gautume jo 
atvaizdą. Gal jis galėtų at
siųsti. Bonoskio romaną jau 
„Tiesa" spausdina. Aš jį skai
tau. Gerai, nors tikėjausi dar 
geriau. Visa tai praneškit F. 
Bonoskiui ir perduokit nuo 
manęs pačių geriausių linkė
jimų.

Būtinai praneškit, kokių 
„Pergalės" numerių negavo
te. Nurodykit „tiltą", kaip 
„Pergalę" permesti per Ar
gentiną ar Urugvajų. Mano 
liga sukliudė rašytojų bend
radarbiavimą „Laisvėj". Ech, 
susergi Žihogus, ir visi pla
nai sugriūva. Bet būkit tikri, 
kad pagysiu ir tada pradėsi
me veikti, kas numatyta. Pa
galiau pridedu savo sūnaus 
Jurgio ir dukters Agnės nuo
traukas, o žmonos ir savo 
atsiųsiu vėliau. Labai ačiū 
Jums visiems už širdingumą, 
linkėjimus ir draugystę. (...) 
Pridedu pašto ženklus, su Že
maite R. Mizarai ir Antanui. 
Būkit sveiki/ stiprūs ir lai
mingi.

Jūsų Jonas Šimkus
1957.VI.6, Vilnius

Rojui Mizarai
Gerasis Rojau! Labai pra

šau, dovanok man, kad aš 
taip ilgai užtrukau su laišku. 
Kaip gal jau girdėjai, „Per
galę“ perdaviau redaguoti ki
tam rašytojui, kol kas nepa
jėgiu. O jei jėgos labiau at
sigaus, tai kažin ar tuoj pul
siu prie redagdvimo darbų. 
Dūšioje nešioju gražių, kū
rybinių sumanymų, reiks ko 
nors reikšmingesnio parašyti. 
Pagaliau reikia savo raštus 
šiek tiek į krūvą sublokšti, 
nes iki šiol neturiu padores
nės savo knygos. Visa poe
zija tebėra išmėtyta po sau
ją. Kol kas daktarai vis pa
taria rimčiau neužsiimti dar
bu. Taip ir elgiuos. Mano 
paliegusius sąnarius masažuo
ja, stiprina. Ir aš po truputį 
stiprėju, išeinu į Vilniaus 
skverus, gatves pasivaikščio
ti, į posėdžius ir susirinkimus 
kol kas neinu. (...) Vakar, 
IX.26, pas mus pasibaigė bal
tarusių literatūros savaitė, 
kuri visame krašte pra
ėjo su nepaprastu pasi
sekimu. Baltarusius ir mū
sų rašytojus visur taip šiltai 
ir mielai sutiko, kad rašyto
jai tiesiog pavargo nuo labai 
stipriai parodytos jiems mei
lės. Vakar rytą ir pas mane 
į namus užsuko du baltaru
sių rašytojai, geri mano bi
čiuliai Petrusis Brovka ir 
Maksimas Tankas. Atnešė 
man baltarusių vyriausybės 
dovaną, garbės raštą už bal
tarusių literatūros populiari
nimą Lietuvoje. Kartu su bal
tarusiais pas mane užsuko ir 
Juozas Baltušis. Taigi vakar 

. turėjau malonią valandėlę.(...)
žPrieš kurį laiką gavau laiš

ką Iš Bonoskio. Labai malo
nų laišką, bet kol kas nieko 
neįstengiau padaryti. Ir jam 
dar nieko neparašiau. Po ke-

lių dienų parašysiu. (...) O 
Mizara vis dėlto šaunuolis. 
Lietuvos rašytojai tiesiog ste
bisi ir gėrisi juo, kad taip 
apkrautas darbu sugebėjo pa
rašyti naują romaną, kurį ne
trukus skaitys visa Lietuva. 
Pas mus visi Mizarai linki 
geriausios sveikatos. Ilgo il
go amžiaus ir neišsenkančios 
kūrybos! Žiūrėk, Rojau, kad 
ir tu savo tėviškę ruoštumeis 
atlankyti. Visi nori pamatyti 
ir ranką paspausti tam kieta
jam dzūkui. Kažkur skaičiau 
ir man labai patiko mintis, 
kad jūs ten parašysite pažan
gių lietuvių visuomenės Ame
rikoje istoriją. Tai bus graži 
dovana nūdienei Lietuvai ir 
Visai pažangiai mūsų tautų 
daliai.

Gerasis Rojau, rašau tau 
ir žiūriu pro langą į Nerį, 
kur netoli nuo mano lango 
ramiai sau plukdo vandenį į 
Nemuną, na, ir į Baltiją. Kad 
žinotum, kokia laimė visa tai 
matyti savo akimis, o ten va 
stūkso Gedimino kalnas su 
plevėsuojančia vėliava. Nori 
ar nenori, o visa tai sujaudi
na kraują, ir širdis vis smar
kiau plaka. (...)

Jūsų Jonas Šimkus 
1958.IX.27, Vilnius

Rojul Mizarai
Mielas Rojau, vakar ga

vau Paties laišką. Apie mū
sų Rašytojų suvažiavimą tik
riausiai jau viską skaitėte. 
Žinote turbūt, kad pirminin
ku išrinktas Eduardas Mieže
laitis. Antanas Venclova įsi-* 
traukęs į kūrybą, panoro tik 
kūrybai ir atsidėti. .1. Tuo bū
du ir nusimetė pakinktus. Gal 
ir gerai, tegu jau jaunesni 
imasi atsakingojo darbo. Juk 
mes visai jauni pradėjom bū
ti atsakingi. (...)

Mane labai džiugina, kad 
iš mūsų senosios „Trečio 
fronto" gvardijos Antanas 
dar taip stipriai laikosi. O šit 
mūsų brangiojo Petro Cvir
kos, kuriam dabar būtų tik 
50 metų, jau turbūt ir kau
leliai sutrūnijo. Kovo 12 d. 
Vilniuje vienoje gražioje 
aikštėje bus atidengtas Pet
rui šaunus paminklas. Su 
tuo Petras dar tvirčiau jeis 
į Vilniaus buitį. (...) Paties 
naujasis romanas — patrioti
nis kūrinys, vertas pagyrimo. 
Jis atitinka laiko dvasią. Tu
riu pasakyti, kad mūsų rašy
tojai dar nemoka taip aktua
liai rašyti, kaip Pats rašai. 
Kai parašysiu recenziją, pa
siųsiu ją Pačiam anksčiau ne-' 
gu ji bus išspausdinta. (...)

Jūsų Jonas Šimkus
1959.III.3, Vilnius

Rojui Mizarai
Sveikas, mielas Rojau! Se

niai berašiau. Mane vis tos 
ligos kamuoja, šį rudenį ir 
žiemos pradžioje — ypatin-. 
gai. Jau antrą plaučių užde
gimą baigiu įveikti. (...)

Nuotaikos mūsų brolių ge
ros, nors kai kurių barzdos 
jau žilos, bet pasiduot negal
vojam. Mane labai džiugina, 
kai aš pamatau sveiką gerą 
žmogų, tada, rodosi, ir pats 
tampu stipresnis, štai šiomis 
dienomis pas mane užsuko 
lalsvietis dr. Jonas Kaškai- 
tis — nuostabiai žvalus ir 
energingas žmogųs.’ojuk 
jam jau 79 metai Juk kitas 
lovoje murksotų ar eitų už
pakalį atkraginęs, o jis tie
sus kaip lendrė, visad gy
vas, svetoas, visad optimis
tas ir.^rėikia pasakyti, gero
kai pažvalėjęs po to, kai grį
žo į Tarybų Lietuvą. Jis da
bar kiek gali padeda Romui 
Šarmaičiui, redaguoja,, tvar
ko savo kūrinius ir ruošiasi 
juos išleisti. Labai linkiu jam 
good times, naujų šviesių 
dienų ir puikiausios sveika
tos. Jis pas mus Vilniuje at
stovauja patiems gerinusiems 
amerikiečiams. Tai gero, kul
tūringo ir, sakyčiau, komu
nistinio žmogaus pavyzdys. 
Labai prašau pasveikinti nuo- 
manęs du Antanus (Bimbą ir 
Petriką). Apie J. Kaškaitį la
bai norėčiau, kad išspausdin- 
tumėt mano žodžius „Laisvė
je". Būkit sveiki, būkit drūti, 
Rojau mielas, a happy New 
Year!

Jūsų Jonas Šimkus
1962.XII.20, Vilnius

Rojui Mizarai
Mielas Rojau! Šios dienos 

„Tiesoje" perskaičiau Tavo 
kalbą, kurią tu pasakei, kai 
gerbėte mūsų šauniuosius 
žalgiriečius. Labai maloni kal
ba. Žinoma, buvo miela ir 
proga tokiai kalbai. Įdedu iš- 
karpėlę iš „Tiesos", kur Bal
tušis kalba apie Tavo nau
jausią knygą (.. .) Mano nau
joji apsakymų knyga jau 
spaustuvėje ir po poros mė
nesių ji išeis į svietą. Baigiu 
paruošti naują savo knygą 
— reportažų rinkinį „Sve
čiuose ir namie", o po to kib
siu dar į vienos knygos ruo
šimą. Tai bus publicistikos 
knyga apie rašytojus Ir jų 
knygas. Tikiuosi 1963 m. pra
džioje atiduoti leidyklai. Į tą 
knygą noriu įdėti straipsnį- 
portretą ir apie Tave. Noriu 
būti taiklus ir tikslus. Tam 
dalykui reikia ir Tavo para
mos. (...) Noriu turėti Tavo 
paties aprobuotus šaltinius. 
Tavo naujoji knyga tikrai 
puiki ir yra geras beletristi
nės publicistikos pavyzdys.

Tad būkite visi sveiki ir 
drūti.
Jūsų visuomet Jonas Šimkus
Vilnius, 1962 m. liepos 12 d.

. Antanui Bimbai
Sveikas, brangus Antanai! 

Ačiū Tau už laiškutį. Draugai 
dar Valakampiuose. O dabar 
aš jau su savo šeimynėle grį
žau iš šilelio į Vilnių ir, šal
tame kambary sėdėdamas 
prie rašomojo stalo, galvoju, 
ką daryti. Nuotaikos neko
kios. (...) Bet aš- Įjenusime- 
nu, nes neturiu tokio būdo 
bruožo, vis tikiu, K^ad bus 
geriau ir sunkumus* nugalė- 
sim. „Šviesai" tikrai parašy
siu, nors kol kas nežinau ką. 
Betgi darbą tikiuosi atsiust 
kitų metų sausio mėnesį. 
Jums rašyti žada ir dr. J. 
Kaškaitis, nes jis perskaitė 
Jūsų laiškutį man. Gal būtų 
gerai „Šviesoje" įdėti J. Kaš- 
kaičio biografiją su jo gyvais 
bruožais, aš galėčiau tai pa
rašyti, nes juk 1963 m. gruo
džio 24 d. J. Kaškaičiui su
eina 80 metų amžiaus. Už 
daug ką jis yra vertas gero 
pagerbimo. Tikiu, kad Lietu
voje jį pagerbsime tinkamai. 
(...) Šią vasarą mes labai 
susidraugavome su daktaru, 
nes kas sekmadienį jis at
vykdavo pas mus į Valakam
pius ir mes bendrom jėgom 
grobstydavome gerą miško 
orą.

J. Kaškaitis puikiai jaučia
si ir sako, kad jo sveikata 
Tarybų Lietuvoje labai page
rėjusi. Savo jubiliejui J. Kaš
kaitis išleis savo rinktinės 
poezijos rinkinį. (...) A. Ven
clova, žinoma, dar ne visai 
pasitaisė, jis šiuo metu gyve
na Kaune, Aukštojoje Fredo
je, pas uošvius Račkauskus. 
Tikiu, kad po savaitės aš nu
vyksiu į Kauną, aplankysiu 
A. Venclovą ir Karolį Rač
kauską, apžiūrėsiu naują P. 
Cvirkos muziejaus ekspozici
ją. Tada parašysiu Jums 
laišką su visomis naujieno
mis. (...) Labai gražiai praė
jo Baltarusijoje lietuvių lite
ratūros savaitė, kuriai vado
vavo Juozas Baltušis. 1963. 
X.6 Vilniuje prasideda lat
vių literatūros savaitė. (...)

Sveikink nuo manęs Petri
ką ir abu Mizarus. Šventėms 
dar parašysiu.

Jūsų Jonas Šimkus
1963.X.2, Vilnius

Nuo stataus, medžiais ap
augusio skardžio žvelgia į jū
rą Mukrano žvejų kaimelis. 
Kelios dešimtys namų, deng
tų rausvomis čerpėmis. Pa
krantėje džiūsta tinklai. At
vykėliams Mukrano gyven
vietė — atokus užkampis, 
pravažiuos nesustodami. Ku
rortinėje Riūgeno saloje yra 
nemažai kur kas įdomesnių 
vietovių. Tik y^feirą, ypač sa
vaitės 'pabaigoje, Mukrane 
pradeda kunkuliuoti links
mesnis gyvenimas. Šimtai po
ilsiauto jų, suvažiavusių iš ap
linkinių kaimų ir miestelių, 
tiesiog užtvindo akmenuotą 
paplūdimio rėželį. Maždaug 
taip apibūdintų savo gyven
vietę mažakalbiai Mukrano 
žvejai prieš ketverius metus.

1982 metų rudenį į nuoša
lų žvejų kaimelį įriedėjo 
margaspalviai statybininkų 
vagoriai. Ekskavatoriai pra
dėjo gremžti trapias skardžių 
uolienas, jūros pakrantėje su
dunksėjo poliakalės. Paleng
va ėmė ryškėti būsimos ge
ležinkelio perkėlos uostas. 
Karlas Bišofas, aštuntą de
šimtį skaičiuojantis Mukra
no seniūnas, prisipažįsta, jog 
statybininkų pasirodymas su
jaudino kaimelio gyventojus. 
Kai kurie namai atsidūrė mil
žiniškos statybos centre. Ką 
darysi, teko juos palikti ir 
keltis į kitą vietą. Sunerimo 
žvejai! Betono plokštės su
rakins Prorer Viko įlankos 
krantus, dieną ir naktį ūks 
laivai, dundės traukiniai. Iš 
senojo Mukrano liks tik pri
siminimai.

Įvairiai kalbėjo žmonės, 
bet netrukus įsitikino: gele
žinkelio perkėlos statyba tik 
paspartino ekonominį bei so
cialinį salos vystymą. Aplin
kiniuose miesteliuose iškilo 
nauji gyvenamųjų namų 
kvartalai, parduotuvės, kul
tūros įstaigos. Ilgą laiką riū- 
geniečiai gyveno provincia
liai, atitrūkę nuo žemyno, o 
štai dabar gali naudotis vi
sais civilizacijos teikiamais 
patogumais. Atkuto ir Muk
rano kaimelio žvejai, kurių 
gyvenvietės vardas dabar 
skamba toli už respublikos 
ribų.

Jau šiais metais Mukrane 
ir Klaipėdoje statoma tarp
tautinė geležinkelio perkėla 
jųrų keliu sujungs TSRS ir 
VDR krantus. Sustiprės dvie
jų broliškų šalių draugystė, 
pagyvės ekonomikos pulsas. 
O kur vienybė, ten ir galy
bė! Tai gerai supranta Kar
las Bišofas, dar 1928 metais 
subūręs Mukrano žvejus į 
kooperatyvą, kad šie atsigin
tų nuo skurdo, kai žuvis pa
sitraukdavo tolyn į jūrą.

Pirmasis geležinkelio per
kėlos kompleksas dar iki ga
lo neužbaigtas, tačiau Riū
geno statybininkai jau dabar 
stengėsi kuo vaizdingiau 
mums papasakoti, kaip vyks 
darbas. Įsivaizduokite į uos
tą atvykusį traukinių sąstatą. 
Dokininkams nebereikės kra
nais perdėlioti prekių. Loko
motyvai nuo betoninės esta
kados per pakeliamuosius til
tus krovininius vagonus nu
ritins tiesiai į laivo denį. 
Maždaug per keturias valan
das keltas ištuštinamas ir vėl 
užpildomas kroviniais. Pato
gu, ekonomiška! Pakankamai 
modernioje Iljičiovsko—Var
nos geležinkelio perkėloje 
laivų krovimo operacija už
trunka dvigubai ilgiau.

Prekybos apyvarta didėja, 
ankšta uostuose, geležinkelius 
irgi slegia . sunki krovinių 
našta. Pats gyvenimas verčia 
ieškoti efektyvesnių perveži
mo būdų, kombinuojant įvai
rių rūšių transportą. Vokie
čių uostininkai jau seniai 
įvertino geležinkelio perkėlų 
privalumus. Dar 1903 metais 
iš Vamemiundės į' Švediją 
išplaukė pirmasis krovininius 
vagonus gabenęs keltas. Po 
metų Baltijos jūrą raižė ke
turi tokie laivai. Kiek vėliau 
šias šalis sujungė iki šiol vei
kiančios geležinkelio perkė
los Zasnlcas—Treleborgas Ii-

nija. Šia trasa 1917 metų ba
landį į revoliucijos apimtą 
Rusiją plaukė Vladimiras Le
ninas. Modernias geležinkelio 
perkėlas dabar stengiasi įsi
rengti visos intensyvia jūrų 
prekyba suinteresuotos ša
lys.

Geležinkelio perkėlą Balti
jos pakrantėse VDR ir TSRS 
specialistai stato ESPT nuta
rimu, stiprindami socialisti
nės sandraugos šalių ekono
mikos integravimą, speciali- 
zavimą ir kooperavimą. Pre
kiniai vagonai, įveikę 506 
kilometrų kelią (jūreiviškai 
šnekant — 273 jūrmyles), iš 
Mukrano į Klaipėdą atvyks 
per dvidešimt valandų. Pro
jektuotojų paskaičiavimu, 
perkėlos statybai skirtos lė 
šos abejose šalyse bus pa 
dengtos maždaug per penke
rius eksploatavimo metus.

— Pirmieji bendri suma
nymai įkurti nuolat veikiantį 
„transporto tiltą" jūroje, ku 
ris palengvintų darbą jūsų ir 
mūsų šalies uostininkams, ki
lo aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje, — prisimena VDR 
transporto ministerijos perkė
lų statybos valdybos viršinin
kas Hansas Diteris Vaisas. — 
Jau tada bandyta pažvelgti 
į ateitį. Konkrečius darbus 
pradėjome 1979 metais.

Penkerius metus buvo ku
riamas sudėtingas geležinke
lio perkėlos projektas. Rei
kėjo numatyti ekonomiškiau
sias laivybos trasas, įverti
nus prekių srauto dinamišku
mą, išdėstyti geležinkelio at
šakas ir uosto statinius, su
projektuoti naujos konstruk
cijos krovininius keltus. Pro
jektuotojų žvilgsnis nukrypo 
į Riūgeno salą, nuodugniai iš
tyrus Baltijos pakrantes nuo 
Greifsvaldo-Badeno iki Mek
lenburgo įlankos. Pačia tinj 
Ramiausia statybos vieta pri
pažintas Mukranas, prisišlie
jęs prie jūros, geležinkelio 
magistralės, vedančios į pie
tinius respublikos rajonus. 
Pastačius perkėlą, galima ra
cionaliau panaudoti dar vie
ną šiuolaikišką dviejų kelių 
liniją Berlynas—Pozevalkas— 
Štralzundas. Geležinkelis iki 
pat Mukrano bus elektrifi
kuotas.

Tokie buvo planai. Vaikš
tinėdami po statybos teritori
ją, matėme, koks milžiniškas 
darbas atliktas per pastaruo
sius ketverius metus. Iki tri
jų šimtų hektarų išsiplėtusio
je statybos aikštelėje dabai 
visu pajėgumu darbuojasi 
pustrečio tūkstančio žmonių.

— Visos Riūgeno statybi
nės organizacijos, galima sa
kyti, sėkmingai įvykdė savo 
užduotis, — kalbėjo mus ly- 

. dėjęs statybos jungtinio par
tinio komiteto sekretoriaus 
pavaduotojas Zigfridas Šelkė. 
— Spalio mėnesį, galutinai 
suderinę uosto bei geležinke
lio stoties įrenginius, perduo
sime pirmąjį perkėlos kom
pleksą užsakovams.

Klaipėdoje jūrų dalies sta
tinius nuo vėjų ir audrų ap
saugo Kuršių nerijos kopos, 
o Mukrane svarbiausi hidro
technikos objektai statomi 
atviroje jūroje. Daug jėgų 
išeikvojo statybininkai, kol 
apjuosė uosto 
1320 metrų ilgio 
syvius granito ir 
tus į vandenį 
sraigtasparniai,
brenda į jūrą betono pirsas, 
prie kurio jau dabar gali 
švartuotis transporto keltai.

Statydami giliavandenes 
prieplaukas, apsauginius mo
lus, kitus uosto objektus, vo
kiečių specialistai pritaikė 
nemažai naujovių. Antai pir
mą kartą pasaulinėje uostų 
statybos praktikėje jūros 
statinių pamatai buvo su
montuoti iš tuščiavidurių, 
smėlio pripildytų kesonų. 
Tokia technologija, gerokai 
sutrumpinusi statybos ciklą, 
sutaupė 
metalo.

akvatoriją 
molu. Ma- 
betono lui- 
nuleisdavo 

Grakščiai

šimtus tonų betono,

Gediminas PILAITIS
„Tiesos“ koresp.

Krovininis keltas „Mukra nas". AStuonl tokio tipo keltai 
kursuos tarp Klaipėdos ir Mu krano.

ADN—TASS-o nuotraukaVisų skaitytojų pareiga platinti “Laisvę”.
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DETROIT, MICHIGAN
Klubiečiams dėmesio

Detroito Lietuvių Klubo susirin
kime, įvykusiame rugpjūčio 24 d., 
buvo apkalbėta apie mirusius na
rius. Visi klubo nariai žino, jog mi
rusio nario giminėms ar kokiam 
draugui yra išmokama dovana pri
sidedant prie palaidojimo. Taipgi, 
mirusiam nariui pagerbti ?iunčįa- 
mos gėlės jei valdyba laiku apie 
mirtį sužino. Nepaparastai daug at
sitikimų, jog nariai savo gimi- 
nėms-draugams nepraneša apie 
mirtį, ir Klubo valdyba nieko 
nežino apie nario mirtį. Niekas 
Klubui nepraneša.

Jau daug metų Klube nutarta jog 
jei pašalpgavis apie mirtį neprane
ša Klubui per šešius mėnesius, tai 
viršminėta dovana bus neišmokėta 
ir liks klubo ižde. Taigi, visi 
klubiečiai, būdami sveiki, praneški
te savo giminėms-draugams apie 
klubo įsipareigojimą kur krieptis, 
kai nelaimė įvyksta. Ateityje klubo 
valdyba neieškos mirusiojo nario 
pašalpgalvio.

Sukaktuvės
Rugpjūčio 15 d. įvyko didelis ba

lius Warren Valley Golf Club, 
Dearborn Heights, Michigan. Jį su
rengė duktė Pat ir žentas paminėji
mui Servit ir Ruth Gugu penkios- 
dešimts metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių proga. Į paminėjimą 
buvo sukviesti < artimiausieji jų 
draugai ir giminės. Tegul Servit ir 
Ruth Gugas sulaukia dar daug lai
mingų vedybinių gyvenimo metų.

Susižeidė
Važiuodamas iš baliaus namo, 

Janice Brazas buvo sužeista auto 
nelaimėje. Jos mašina visai sudau
žyta, bet Janice tik susilaukė skau
dančių kaulų.

Buvo Išvykę
Rugpjūčio 22-23 įvyko LDS Sei

mas Middletown, New York. Į tą 
Seimą iš Detroito LDS 21 kuopos 
buvo išvykę: Lou Turzek, Millie ir 
Tony Vasaris, Servit ir Ruth Gu
gas, Minnie ir Chuck Tvaska bei 
Alice ir Al Stacey.

Mirė
Sekmadienį, rugpjūčio 17 d. nuo 

širdies priepuolio mirė Gerri Alfie- 
ro, sulaukus 61-erių amžiaus. Buvo 
pašarvota Voran laidotuvių namuo
se, Allen Park, Michigan, palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis rugpjū
čio 21 d. Lady of Hope kapinėse, 
Brownstown Township.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą 
Antaną, dvi dukras, tris sūnus, 
vieną brolį, vieną sesutę ir keturis 
anūkus. į

Velionė priklausė prie jaunų mo
terų (sorority) klubo ir prie LDS 
bowleriu.

Biznierių veikla
Lietuviai vyrai biznieriai-inves- 

tatoriai posėdžiavo mėnesiniame 
susirinkime rugpjūčio 10 d. Alp
honse Urbono vasarnamyje, prie 
Erie ežero, Kanadoje. Į susirinki
mą buvo pakviestos ir vyrų šeimos. 
Visi suvažiavo su savo maistu ir 
gėrimais, ir po susirinkimo praleido 
linksmą popietę prie gražaus ežero.

Naujas Pilietis
Rugpjūčio 20 d. gimė naujas pi

lietis. Cynthia ir Richard Smith 
(Smitrevičiai) gyv. San Antonio, 
Texas, susilaukė sūnaus, Richard

Lietuvių Darbininkų
SusivienijimasII

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

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

I

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

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

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 dolerių per metus 
penkiems moksleiviams, kuri atlieka 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

Jr. Po klubo susirinkimo rugpjūčio 
24 d. klubo sekretorius John Smith 
ir jo žmona, klubo šeimininkė ir 
Detroito įžymi muzikė Estelle 
Smith, visus dalyvius pavaišino jų 
naujam anūkui pasveikinti. Dabar 
lauksime tą mažą lietuvuką sutikt 
kai atvyks aplankyt savo senelius 
ir kitus gimines.

Atostogavo
Emma ir Alfons Rye trys duk

ros: Judy, Diane ir Beverly, žentas 
George Olin bei anūkai Renee ir 
Mare praleido dvi davaites atosto
gaudami Myrtle Beach, South Ca
rolina.

Sveikiname
Rugsėjo 13 d. Antonette ir Kęs

tutis Garelis paminėjo savo gyveni
mo sukaktį. Ta proga juos sveikino 
jų sūnus Aaron ir anūkas Kęstutis, 
gyv. Texas valstijoje; duktė Na
nette ir žentas, gyv. Louisiana 
valstijoje; duktė Diane ir žentas 
gyv. Detroite; sesutė Estelle Smith 
ir svainis John Smith; sūnėnai ir jų 
šeimos. Ir mes juos sveikiname, 
nes jie yra ne tik malonūs, bet la
bai darbštūs Detroito Lietuvių 
Klube. Antonette yra nuolatinė 
šeimininkė, o Kęstutis iždo 
globėjas ir Klubo prižiūrėtojas. 
Linkime jiems sulaukti dar daug 
sukaktuvių.

Mirė Povilaitienė
Liepos 30 d. namuose Mary 

Povilaitienei (Powell) ištiko širdies 
smūgis. Buvo greit nuvežta į South 
Macomb ligoninę, kurioje rugpjūčio 
5 d. ryte mirė. Buvo pašarvota 
Charles R. Step laidotuvių 
namuose, 18425 Beech Daly Road, 
Redford, Mighigan. Laidotuvės 
įvyko rugjūčio 8 d. Atsisveikinimo 
prakalbą pasakė Servit Gugas. 
Palaidota Grandlawn kapinėse prie 
savo mirusio vyro Jono.

Velionė 93V2 metų amžiaus buvo 
pažangi moteris. Priklausė prie 
buvusios ALDLD 52 kuopos, ir 
prie Detroito Moterų Pažangos 
klubo. Per daug metų skaitė 
laikraščius “Vilnis” ir “Laisvė”.

Velionė paliko dideliame nuliūdi
me dukrą Valerie (Violet) Adomai
tis, žentą Frank Adomaitis ir 
anūkę Lana.

Mirė Antanas Strakšys
Liepos 27 d. Southwest Detroit 

'ligoninėje mirė Antanas Strakšys, 
68 metų amžiaus. Anksčiau 
pergyveno širdies smūgį. Jo sūnus 
tėvą vežiodavo rateliais. Dažnai 
sustodavo Detroito Lietuvių klube. 
Buvo pašarvotas Vai Bauža 
laidotuvių namuose, 1930 — 25th 
Street, Detroite. Laidotuvių na
muose atsisveikinimo kalbą pasakė 
Albertas Misiūnas, kaimynas iš 
Vilniaus krašto ir laidotuvių 
direktorė Yolanda Bauža Zaparac- 
kas. Palaidotas liepos 30 d. su Šv. 
Antano bažnytinėmis apeigomis St. 
Hedwig kapinėse. Velionis paliko 
dideliame nuliūdime žmoną Martą, 
dvi dukras ir penkis sūnus bei 
keturius anūkus.

Operacija pasisekė
Klubietis 96-erių metų Jurgis 

Janonis, pergyveno operaciją lie
pos mėn. Išimtas kataraktas. 
Operacija pavyko, Jurgis sveiksta 
namuose, dukrelės Millie Vasaris ir 
žento Tony Vasaris priežiūroj.

Pokylis
Liepos 26 d. Diane Rye ir 

Beverly Rye Olin bei kitos draugės 
Katie Sullivan namuose, Ann

Aplankykite Lietuvą
■Šiemet Lasivės 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 išskrido rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvojo 2 

naktis, Vilniuje 10 naktų. Grįžant Maskvoje nakvojo ! naktį. 
Sugrįžo 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 vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:
P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

Lasivės Administracija
102-02, Liberty Avė.

Ozone Pa^k, N.Y. 11417

Arbor, Mich, surengė “shower” 
pokylį Margy Woods Wright, kuri 
laukiasi gimstant kūdikio.

Floridoj
Pabaigoj liepos mėn. detroitiečiai 

Isabel ir Al Brazas buvo Floridoj 
apžiūrėt savo namą. Jie planuoja 
greitu laiku ten apsigyvent. Gaila 
netekti gerų bowleriu ir Klubo 
narių, bet gal mums bus proga juos 
kada nors Floridoj aplankyt . . .

Aplankykime
Zuzana Danta, gruodžio 10 d. 

laukiasi 98 metų amžiaus. Ji 
gyvena senelių namuose, Rivergate 
Terrace, 14141 Pennsylvania Ave
nue, Riverview, Michigan. Jos 
dukra Adelė ir žentas Finny Gantz, 
ją aplanko ir gerai prižiūri. Zuzana 
labai pasiilgusi savo draugų 

(lietuvių. Ji būtų linksma, jei mes ją 
aplankytume.

Jau virš penki metai kai 
pergyveno širdies smūgį klubietis 
Alex Cotton-Katinas. Jis namie 
gerai žmonos Tillie Cotton prižiūri
mas, nors ir ji ligonė, nesveika 
širdimi. Jiedu būtų linksmesni, jei 
draugai juos aplankytų. Jų 
adresas: 6844 Varjo, Detroit, 
Michigan.

Sveiksta Klubo valdybos narys 
Mike Stunskas. Ir jam buvo 
padaryta skaudi širdies operacija 
— pergyveno tris by-passes Fordo 
ligoninėje. Dabar savo namuose 
sveiksta žmonos Pat priežiūroj.

. Abu Stunskai buvo geri Klubo 
. šeimininkai, bet dabar nepajėgia su 
mumis dalyvaut. Jie taip pat 
pasiilgo savo draugų. Aplankykime 
ir juos. Jų adresas: 144 Highland, 
Rochester Michigan.

Susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo susirin

kimas įvyko rugpjūčio 24 d. Tuo 
metu keletas klubiečių buvo išvykę 
į LDS Seimą New Yorko valstijoj, 
kiti dalyvavo paminėt penkiasde
šimties metų vedybinio gyvenimo 
Alberto ir Petįe Brozowski 
sukaktuvėse jų namuose, Warren, 
Michigan. Todėl Klubo susirinkime 
dalyvavo mažai narių. Susirinkimas 
įvyko ir apkalbėti svarbūs reikalai.

Stefanija

“LAISVĖS” REIKALAI BRIEFS
Aukos gautos nuo liepos 11 d. 

iki rugpjūčio 21 d.
Antano Navicko, Haverhill, Mass.,1 
palikimas........?......................$1,000 >
Della Mikalajūnienė, St. Peters
burg, Fla., per Aldoną Alek
nienę ........................................200.00
Antosė Račkauskienė, Miami 
Beach, Fla., jubiliejaus sveiki
nimas.................................r..100.00
Anna Dočkus, Detroit, Mich., per 
St. Masytę palikimas........... 100.00

■ Adelė Vincent, Accord, N.Y., prisi
minimui Anna Demskienė 
Dočkus....................... 100.00
V. Bunkus, St. Petersburg, Fla., 
per N. Ventienę........................ 50.00
Ruby Jeske, Farmington Hills, 
Mich., prisiminimus mirusio tėve
lio, A. Vegėla............................50.00
Varonika Maskaliūnienė, Verdun, 
Que., Canada, prisiminimui mirusio 
sūnelio per J. Urbanavičių . . .30.00 
NTlešmantienė, Lauderdale Lakes, 
Fla.............................................. 25.00
S. Yurewitz, Ft. Lauderdale, Fla., 
per N. lešmantienę ................ 25.00
Felix ir Adelė Lupshevičiai, Lake
burst, N.J., prisiminimui Povilo 
Ventos......... ...........  20.00

' F. N. Vaivila, Hamilton, Ont., Ca
nada .................   15.00

SKAITYTOJA PAGERBIA 
DRAUGĖS ATSIMINIMĄ

Atleiskite, kad pasivėluodama 
atnaujinu laikraščio prenumeratą. 
Buvau išvažiausi ir pamiršau.

Dabar, siunčiu šimto dolerių čekį 
kaip dovaną “Laisvei”. Ją siunčiu 
pagerbimui mano brangios draugės 
Onos Demskienės atsiminimui, kuri 
mirė Detroite.

Aš praeityje gyvenau Detroite ir 
pažinau Demskienę kaip atsidavu
sią choro narę ir darbuotoją — mes 
buvome artimos draugės ir ją bran- i 
ginau.

Kuomet galvoju apie praeitį, pri
siminimai apie Detroitą, chorą ir 
tenykštę veiklą visuomet surišti su 
Demskiene. Beje, velionė mane 
pažino kaip Adelę Valatkiutę.

Rugsėjo 18, išvykau į Lietuvą.
Adelė Vincent
Accord, N.Y.

Dėkojame draugei A. Vincent už 
dovaną ir gražų laiškutį.

Adm.

LDS NARIŲ PAGERBIMAS - 
IR DOVANA LAKRAŠCIUI

Lietuvių darbininkų susivieniji
mo (LDS) suvažiavime Middletow- 
ne, N. Y. 115 kuopos Cliffside, N.J. 
narys Stanley Stasi laimėjo pirmą 
prizą už naujų LDS narių įrašymą. 
Rekrutavimo vajuje Stasė ir jo at
stovaujama kuopa sukėlė $41,000 ir 
stojo pirmon vieton, kas reiškia, 
kad ji, kuri gavo pirmąjį prizą — 
$200.

115 kuopa nutarė tą sumą pado
vanoti laikraščiui, kurs visuomet 
padėjo LDS veiklai atspindėdamas 
Susivienijimo fraternalę ir kultūri
nę darbuotę. Įteikdami dovaną mū
sų laikraščiui, S. Stasi pažymėjo,' 
kad su ta dovana taippat pagerbia
mi trys buvę kuopos nariai, kurie 
jau paliko šį pasaulį: George Sta
siukaitis, William Stasiukaitis ir 
Carl Stasiukaitis. Su tokia dovana 
pagerbiamas jų atsiminimas ir pri-1 
siminimas visų, kurie per ilgus me
tus darbavosi mūsų pažangiojoje 
fraternalinėje organizacijoje.

Bravo S. Stasi! Bravo 115-oji 
kuopa! Bravo cliifsidiečiai! Rep.

P. Gudelis, Pompano Beach,, 
Fla..............................................15.00.
Agatha Naravas, Shenandoah, 
Pa................,..............................13.00
Joseph Markus, Leesburg, 
Fla.............. ............... 13.00
M. Stripeikis, Brooklyn, N.Y., pri
siminimui mirusio vyro ir sū
naus ............  12.00
Pauline Meškėnas, So. Ozone Park,
N. Y., per N. Ventienę........... 10.00
Petre Bendžaitis, Toronto, Ont., 
Canada........................ 10.00 !
Petronėlė Gižauskas, Runnemede, . 
N.J......................................10.00
H. Yuška, Richmond Hill, N.Y..8.00 
John Novick, Winnipeg, Man., Ca
nada .................................. .8.00
J. Braukyta, Montreal, Que., Cana
da, per J. Urbanavičių............. 7.00
Amilija Jonušis, Town of Mt. 
Royal, Que., Canada, per L. Kisie
lienę ............................................. 7.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, 
N.Y...............................................5.00
Blanche Shlakis, Lawrence,
Mass.......................... 5.00
John Feiza, Cicero, Ill................ 3.00

Iš višo..........................$1,841.00
Širdingai dėkojame,

Administracija

27th LDS
An LDS Biennial Convention 

wak held August 22nd and 23rd in 
Middletown, N.Y., where its home 
office is located. Though not large 
in numbers, it was a spirited one 
with delegates and guests enga
ging in lively discussions concer
ning the welfare of the society. Re
ports of the officers indicated that 
the LDS is a well-managed very 
solvent organization as shown in a 
report of the New York Insurance 
Department of their examination 
for the years 1983-1985. It was an
nounced that the general Executi
ve Board of the LDS made a deci
sion to pay members an additional 
dividend in October of this year of 
$100,000.

As with most other fraternal so
cieties, the LDS has a great need 
for new members and to this end, 
its Consulting Actuary, Mr. Sa
muel Urda of CPS Actuaries, spoke 
to the convention about the Single 
Premium Plan. This plan has been 
successful in attracting new mem
bers in other societies and is now 
being introduced in the LDS.

In the 1986 Elections to the 
Board, the number of members 
was increased from nine to fifteen, 
who were inaugurated at this Con
vention. They’ are: Servit J. 
Gugas, President; Helen Esker- 
Jeskevičiūtę, Vice-President; Aldo
na Anderson, 2nd Vice-President; 
John R. Rigely, 3rd Vice-Presi
dent; Amelia Yuskovice, Secreta
ry; Anne Yakstis, Treasurer; Ruth 
Bell, Aldona DeVetsco, Vito C. 
Žilinskas, Trustees: Raymond W. 
Jankei, Bertha M. Rye, Clemens J. 
Strauss, Francis P. Olson, Volga 
Jankei, Directors: John A. Geralt, 
M. D., Medical Examiner.

Resolution
[Adopted at the 27th

Though the LDS is basically a 
fraternal organization, our foun
ding fathers and mothers were ve
ry much concerned with social is
sues. In the 56 years of our exis
tence not a single convention has 
convened without referring, in one 
way or another, to these issues. 
Even now, in our 27th Convention, 
we are pleased, that our officers, in 
their reports, went beyond the 
narrow nees of the LDS and spoke 
of the needs of all American peop
le.

Today, the over-riding concern 
of all of us is the preservation of 
peace. The escalating arms race is 
adversely affecting our standard of 
living. Homelessness and hunger; 
the nibbling away at Social Securi
ty benefits; the plight of farmers 
and unemployed and senior citi
zens; the permanent shut down of 
steel mills and auto plants can be 
directly and indirectly traced to 
the shifting of billions of dollars 
from social needs of the insatiable 
appetite of the war-machine.

We are not opposed to the legiti
mate defense needs. But enough is 
enough! If we, in this convention, 
despite differences, must live with 
each other because we love the

They say President Reagan was given free TV time for his apology for 
the 12 million unemployed, in the guise of a press conference. He bragged 
about getting inflation down and interest rates down. Those were HIS, he 
implied. He did that with his magic policies. He said he had nothing to do 
with the 12 million unemployed and the record deficits and the soaring 
bankruptcies. The bad Congress and the bad Democrats did these things, 
he said. Take the credit but not the blame. Will the American people buy 
that*? * ♦ *

Albertas Kojalavičius-Vijūkas (1609-1677), professor of Lithuanian his
tory, wrote a two-volume history of Lithuania (volume I - 1650; volume II - 
1669) which was highly esteemed in other countries. At the end of the 18th 
century this work, written in excellent Latin, was practically the only 
source of information about Lithuanian history.

* ♦ ♦

“People for the American Way”, an organization committed to working 
for the preservation of First Amendment freedoms is an organization we 
should support and help to build.

♦ ♦ ♦

“The Circle of Reason” a first novel by an Indian writer, Amitar Ghosh, 
is the story of the people of the Third World. It is a world of people like 
Balaram, a well-meaning teacher in a backward village near Calcutta, in 
whose hands a university education and “scientific” ideas take on disast
rous forms. i

♦ ♦ ♦

Jane Smith, mother of Samantha Smith, keeps her daughter alive. Even 
now, almost a yhear after the fatal plane crash, Samantha Smith is every
where in her mother’s big white house.

Oversized political cartoons, recalling the young peacemaker’s celebra
ted trip to the Soviet Union three years ago, share wall space with a me
morial the Maine Liegislature dedicated to “a sensitive child who would 
not accept man’s inhumanity to man”. R8e

Convention
The Convention adopted two re

solutions; one dealing with peace 
and the other with the problems of 
the aging and especially Social Se- 
curtiy benefits and Medicare.

More than sixty attended a Din
ner-Dance in the evening where 
prizes were distributed to winners 
of the Pre-Convention Membership 
Drive. Stanley Stasiukaitis of Lod
ge 115, received a check of $200, 
for signing over $40,000 worth of 
insurance. Diana Witkus accepted 
a check of $50 for Lodge 13 which 
signed $17,000. Lodge 216 had Jes
sie Vesely sign up $16,000, and 
they received $50.

A bouquet of red roses was pre
sented to Treasurer Anne Yakstis 
by Ruth Bell, who spoke of Anne’s 
continuous participation for 50 
years beginning on Labor Day in 
1936 as a clerical worker in the 
LDS office and to the present as a 
member of the Board. (In between, 
whe was bookkeeper from 1938 to 
1972, when she became Secretary 
serving to 1980 and as Treasurer 
from 1981 to now. She was Editor 
of Tiesa almost 40 years, a member 

> of the National Youth Committee 
and member of the District III 
Committee, present secretary of 
Lodge 1 and formerly secretary of 
lodges 13, 28, 159, and 200.)

The musical program was per
formed by Amelia Young, Aldona 
DeVetsco and Victor Becker. Ac
companists were Aldona Anderson 
and Mildred Stensler. Dancing to 
the accordian music of Al Parks 
was enjoyed by many ending a ve
ry nice affair.

EJB

on Peace
LDS Convention]

LDS and want it to prosper, so our 
beloved USA and the USSR belo
ved by its own people, must, despi
te our social differences, learn to li
ve on this fragile planet of ours 
because we love it and want it to 
survive.

In pursuit of the noble goal of 
peace, your resolutions committee 
offers the following for your consi
deration:

1. Support the Congress of the 
United States by calling for a veri
fiable, nuclear test ban treaty with 
the Soviet Union;
2. That we, in keeping with the 

majority opinion of the American 
people, urge the President of the 
United States not to abandon the 
weapons limiting provisions of the 
SALT II Treaty;
3. That outer space be kept clean 

from the polluting effects of the 
“Star Wars” program; and that we 
concur with the House of Repre-

» sentatives in cutting funds for this 
program;
4. That the cultural, scientific and 

educational exchange programs 
now in effect and contemplated be 
supported and expanded.

Resolutions Committee:
Clemens Strauss [Strižauskas]

Frank Witkus




