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Remia Gorbačiovo pasiūlymąII II

atitraukti raketas iš Europos
Washington. — Vis daugiau ir 

daugiau stiprių balsų pasigirsta už 
tai, kad prez. Reagan rimtai 
reaguotų i Tarybų Sąjungos vado
vo Michailo Gorbačiovo pasiūlymą 
abipusiai atitraukti raketas iš 
Europos. Pasiūlymas liečia viduti
nio siekimo raketas. Pagal tai 
Tarybų Sąjunga atitrauktų savo 
raketas iš Čekoslovakijos ir Rytų 
Vokietijos, o JAV — iš savo 
sąjungininkų teritorijų Vakarų 
Europoje. Gorbačiovas pasiūlė šio 
susitarimo siekti tuojau pat, tą 
vidutinių raketų dalį paėmus iš 
bendro plano, kuris buvo išdisku
tuotas Rejkjavike.

Už to pasiūlymo priėmimą jau 
pasisakė daug JAV Kongreso 
narių, taikos darbuotojų ir Europos 
šalių atstovų.

Demokratas senatorius Alan 
Cranston, iš Kalifornijos, pareiškė, 
kad šis Gorbačiovo pasiūlymas esąs- 
panašus į pačios Amerikos 
pasiūlymą, kurį pateikė pats 
Reaganas dar 1983 m., gerokai 
prieš Pershing II raketų dislokavi
mą Europoje.

Taip atrodė Seoul Nacionalinio Universiteto iškilmių salė, kurioje turėjo 
įvykti mokslo metų užbaigimo ceremonijos. Daugiau kaip penki tūkstančiai 
studentų, skanduodami priešvyriausybinius šūkius, išžygiavo iš salės. 
Visoje Pietų Korėjoje reiškiasi judėjimas, nukreiptas prieš vyriausybę ir 
reikalaujantis daugiau demokratinių teisių.

Kontroversinis Vatikano dokumentas
Roma — Kovo 10 d. Vatikanas 

paskelbė 40 psl. dokumentą, 
pavadintą “Instrukcijos dėl žmogiš
kosios gyvybės respektavimo jos 
pradžioje ir dėl gyvybės suteikimo 
didingumo — atsakymai į kai 
kuriuos dienos klausimus”. Tą 
dokumentą parengė Vatikano 
Tikėjimo doktrinų kongregacija, 
kuri budi ir rūpinasi katalikybės 
tiesų skleidimu. Jį patvirtino ir 
popiežius Jonas Paulius II.

Pagal šį dokumentą visi Romos 
Katalikų bažnyčios nariai, kurių 
pasaulyje priskaitoma daugiau kaip 
600 milijonų, jei jie pažeis jo 
nuostatus, bus laikomi nusikaltė
liais. Taip pat jis eina ir toliau — 
net už moralinių instrukcijų savo 
tikintiesiems. Jis net kišasi į 
vyriausybių reikalus — reikalauja, 
kad valdžia nustatytų suvaržymus 
ir taikytų bausmes.

To dokumento esmė - liečia 
Vatikano nusistatymą prieš įvairių 
rūšių dirbtinį apvaisinimą (angliš
kai: test-tube, surrogate parent
hood ir pan.) ir embrionų bei 
spermų bankus ir laboratorinius 
bandymus. Mokslininkai įspėjami, 
kad jie nenaudotų savo priemonių 
prieš dangiškąją jėgą, valdančią 
gyvenimą ir mirtį. Dokumente 
teigiama, kad žmogiškoji gyvybė 
prasideda apvaisinimu, ir <bet 
kokios gyvybės suteikimo formos, 
pasiektos už normalaus lytinio 
santykio tarp' žmonos ir vyro, 
moraliai neleistinos.

Šitą dokumentą pasaulis sutiko 
gana skeptiškai, neskaitant dauge
lio Bažnyčios dignitorių teigiamų 
pasisakymų. Labiausiai jį kritikuo
ja ir kritikuos tie, kurie jau yra 
įsivėlę į studijas ir tyrimus, kaip 
padėti šeimoms, kurios nori vaikų,

Dimisijos admirolas Gene La- 
Rocque, kuris šiuo metu vadovauja 
Center for Defense Information, 
Gorbačiovo pasiūlymą sutiko viltin
gai, tardamas, kad jis gali privesti' 
prie visų ginklų kontrolės sutarčių 
pasiekimo.

Palankiai pasisakė Fed. Vokieti
jos užsienio reikalų ministras Hans 
Dietrich Genscher ir socialdemo
kratų parlamentinė grupė. Norve
gijos gynybos ministras Jorgen 
Holst, kuris taip pat eina ir 
užsienio reikalų ministro pareigas, 
pareiškė viltį, kad toks susitarimas 
veikiai būtų pasiektas. Viltingai dėl 
pasiūlymo pasisakė ir Belgijos 
užsienio reikalų ministras Leo 
Tindemans, kuris taip pat nesutiko 
su NATO vyriausio vado JAV 
generolo Bernard Rogers tvirtini
mu, kad tų raketų atitraukimas 
einąs prieš Europos valstybių 
interesus. NATO gen. sekretorius 
Lord Carrington taip pat atmetė 
gen. Rogers mintį, ir Gorbačiovo 
pasiūlymą laiko “žymiu žingsniu į 
priekį”.

bet dėl įvairiausių priežasčių jų 
negali turėti.

American Medical Association 
atstovas pareiškė, kad šis 
Vatikano dekretas paneigiąs pasi
rinkimo laisvę. New Yorko 
Civilinių Laisvių Unijos advokatas 
Richard Emery Vatikano žygį laiko 
“kišimu galvos į smėlį”, nes 
tikrovėje, pačiame gyvenime, 
nevaisingumas ' esąs gyvenimo 
faktu daugelitii žmonių.

Du lietuviai baleto 
gastrolėse

New York. — Šios vasaros 
viduryje Amerikoje gastroliuos 
Maskvos Didžiojo teatro baleto 
kolektyvas. Jis pasirodys Washing
ton©, New Yorko, San Francisco ir 
Los Angeles scenose. Šokėjų 
sąstate yra ir du Lietuvos 
baletininkai — Andrius Liepa ir 
Gediminas Taranda.

Jungtinės Tautos. — D. Britanija 
ir JAV vetavo Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliuciją, 
kviečiančią visus JT narius 
paskelbti sankcijas prieš Pietų 
Afriką už jos aparteido politiką.

Washington. — Prez. Reaganą 
lankydamas, Izraelio premjeras 
Yitzhak Shamir prašė neteikti iš 
Tarybų Sąjungos atvykstantie- 
siems žydams teisės apsigyventi 
Amerikoje. Izraelio noras, kad 
žydai būtų priversti atvykti ir 
apsigyventi Izraelyje. Ligšiol daž
niausiai būdavo, kad žydai iš TSRS 
išvykdavo pagal dokumentus į 
Izraelį, bet sustodavo JAV. JAV 
State departmentas leidžia kiekvie
nam pasirinkti, kur nori apsigyven
ti.

Brazilija atsisako 
mokėti palūkanas

Brasilia. — Labiausiai pasaulyje 
įsiskolinusi užsieniui šalis Brazilija 
paskelbė atsisakanti mokėti palū
kanas už savo skolas, siekiančias 
$108 bilijonus. Šį šalies prezidento 
Jose Sarney vyriausybės sprendių 
mą palankiai sutiko Argentinos, 
Kolumbijos, Kubos, - Peru, Urugų 
vajaus, Venezuelos ir kitų valstybų 
bių lyderiai.

Jau anksčiau 26 valstybes 
apjungianti Lotynų Amerikos 
Ekonominės Sistemos organizacija 
SELA buvo išleidusi deklaraciją, 
pabrėždama, jog dabartinėmis 
sąlygomis Lotynų Amerika negali 
sumokėti savo įsiskolinimo užsie
niui. Ta skola siekia $380 bilijonų.

Brazilijos žygį komentuodamas, 
Kubos prezidentas Fidel Castro 
pavadino jį “istoriniu ėjimu”. Jis 
pareiškė, kad jau išmušė valanda 
visoms vargingoms šalims, kurios 
yra išnaudojamos ir neįstegia 
sumokėti savo skolų užsieniui be 
nuostolio savo žmonių interesams.

Ypatingai palankiai Brazilijos 
sprendimą sutiko Filipinų vyriau
sybė, kurios planavimo sekretorė 
Solita Monsod šį Brazilijos 
drastišką veiksmą laikė reikalingu 
šalies ekonominiam vystymuisi. 
Filipinai užsieniui yra skolingi $9.3 
bilijono, o palūkanos už tą sumą 
siekia 50 procentų Filipinų metinių 
pajamų.

“Kaip mes išgalėsime įvykdyti 
žemės ūkio reformą, jei tiek grynų 
pinigų prisieis išmokėti užsie
niui ” ? pareiškė spaudai Solita 
Monsod. Jos viršininkas, finansų 
ministras Jaime Ongpin ruošėsi 
kelionei į New Yorką.

Maskva. — Penkias dienas 
užtrukusiame kongrese Tarybų 
Sąjungos Profesinės Sąjungos 
paskyrė daug dėmesio tarptautinės 
taikos reikalams. Profsąjungų 
prezidentas Stepan Šalajev savo 
atidarymo kalboje pakvietė Ameri
kos AFL-CIO bendrai akcijai prieš 
branduolinę grėsmę. Kongrese, 
kuris atstovavo 14-ai milijonų 
profsąjungų narių ir dalyvavo apie 
penki tūkstančiai delegatų, svečiais 
buvo ir apie 300 užsienio svečių iš 
134 šalių. _________

Beirut. — Libano vyriausybei 
neįstengiant sutaikyti Beirute tarp 
savęs kovojančiųjų milicijų, jos 
kvietimu atsiųstieji Sirijos daliniai 
bando įvesti tvarką. Sirijos 
kariuomenės vadas įsakė milicijoms 
padėti ginklus, o savo kariams — 
šaukti į kiekvieną ginkluotą 
asmenį. Per kovas tarp milicijų 
žuvo ir sužeista daug milicininkų 
bei gyventojų.

Ekskursija į Lietuvą i
Laisvės Bendrovės Direktorių Taryba ruošia tris turistines 

grupes vykti pasisvečiuoti Lietuvoje. Kaip paprastai esti Laisvės I 
turistinės grupės Lietuvoje pabuvoja dešimtį dienų. Šiemet irgi į 
tiek pabūvos. r

Pirmoji grupė liepos 6 d. išskris iš New Yorko, J. F. Kennedy į 
aerporto į Belgradą, Jugoslaviją. Liepos 8 d. išskris į Maskvą ir į 
liepos 9 d. skris į Vilnių. Lietuvoje pabūvos 10 dienų. f

Liepos 20 d. po pietų sugrįš į New Yorką. Į
Ši kelionė su visu išlaikymu ir išlaidomis kaštuos į abi puses iš i 

New Yorko apie $1810. f
♦ ♦ * f

Antroji grupė išskris iš New Yorko rugpjūčio 27 d., sugrįš | 
rugsėjo 12 d. f

♦ ♦ * f
Trečioji grupė išskris rugsėjo 21 d., sugrįš spalio 5 d. į

♦ * * Y
Norintys su kurią nors grupe vykti skubėkite užsiregistruoti, Į 

nes grupėse vietų skaičius robotas. ! |
Norintys daugiau informacijų ir registracijos reikalais i 

kreipkitės į American Travel Service Bureau, 9727 South 1 
Western Avenue, Chicago, Ill. 60643. Tel. [312] 238—9787. f

Kainos gali pasikeisti, keičiantis dolerio vertei.
All prices are subject to changes, increases and/or r 

Gorvernment approvals.

Kartojam; prašome tuojau registruotis, nes vietų skaičius r 
ribotas. Pažymini, kad kelionų dalyviai turės progos aplankyti 
Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir savo gimtąsias vietas.

AUKSO KASYKLŲ DARBININKAI
KOVOJA UŽ ATLYGINIMŲ PAKĖLIMĄ

Vaizdas iš Pietų Afrikos aukso kasyklų darbininkų 
mitingo, įvykusio Soweto vietovėje, kur buvo nutarta 
pradėti kovą už atlyginimų pakėlimą. Nepaisant, kad

aparteidinis Pietų Afrikos režimas įvedė spaudos 
cenzūrą, šios ir panašios nuotraukos bei žinios apie 
darbo žmonių judėjimą prasiveržia pro užtvarą.

Johannesburg. — Daugiau kaip 
15 tūkstančių Pietų Afrikos aukso 
kasyklų darbininkų, priklausančių 
Nacionalinei kasyklų unijai, dalyva
vo masiniame mitinge kovo 
pirmąjį sekmadienį, reikalaudami 
aįjyginimų pakėlimo. Jų kalbėtojai 
pabrėžė, kad tai tik pradžia kovos, 
kuri nesibaigs, ligi darbininkams 
bus pakeltas atlyginimas 55 
procentais. Dauguma iš beveik 
pusę milijono siekiančio Pietų 
Afrikos aukso kasyklų darbininkų

Britai ruošiasi 
evakuacijai iš 
Pietų Afrikos

London. — Britų spaudoje 
pasirodė žinių apie D. Britanijos 
vyriausybės planus evakuoti iš 
Pietų Afrikos britų piliečius, jei 
tenai sugriūtų aparteido režimas. O 
šitai galį įvykti gegužės mėnesį, 
kada tenai bus pravesti rinkimai, 
kuriuos tegalės dalyvauti tik 
baltieji. Prileidžiama, kad po 
rinkimų galįs įvykti civilinis karas 
ir valdžią užimtų juodieji.

Britų piliečių, kurių Pietų 
Afrikoje esama apie 300 tūkstan
čių,evakuavimas vyktų lėktuvais ir 
laivais.

skaičiaus teuždirba 195 randų, kas 
maždaug sudaro $94 per mėnesį.

Pereitų metų streiko metu liepos 
mėnesį aukso kasyklų darbininkai, 
nepaisydami vyriausybės ir kasyk
lų savininkų prieš juos naudojamų 
malšinimo priemonių (ašarinių 
dujų, suėmimų, deportacijų), ištvė
rė ir laimėjo: jų atlyginimai buvo 
.pakelti 23.5 procentais. Tačiau 
anoji darbo sutartis baigiasi šiemet 
birželio mėnesį, todėl darbininkai

Iran-kontru skandalas pakenkė Prez. Reaganui

Komisijos nariai, surinkę žinias ir padarę pranešimą apie tai, kas kuo 
kaltas Iran-kontra skandale, kuris sumažino prez. Reagano prestižą
pačioje Amerikoje ir pakenkė JAV reikalams užsieniuose. Prez. Reagan 
pats ją paskyrė, bet neįžiūrėjo, kad komisijos pranešimas bus jam 
žalingas. Iš k.: Edmund Muskie, John Tower ir Brent Scowcroft.

Washington. — Kaip atrodo iš 
atsiliepimų pasaulinėje spaudoje, 
tiek Europoje, tiek Lotynų 
Amerikoje, Azijoje ir Afrikoje 
esama įsitikinimo, jog pastarasis 
Iran-kontrų skandalas padaręs 
prez. Reaganui daug žalos.

Tower komisijos išvados ir vis 
naujai ryškėjantys faktai meta 
didelį šešėlį prez. Reagano 
administracijai. Svarbiausia — visa 
tai palaužė pasitikėjimą Amerikos 
prezidentu ir jo administracijos 
užsienio politika.

Daugelyje šalių, kurios visada 
dairosi į JAV, dabar jaučiamas 
nusivylimas, nes matoma, kaip 
JAV jas apgavusį: tuo tarpu, kai 
kursčiusi prieš terorizmą, ji tfati 
slaptai prekiavusi ginklais. Ir 
bendrai stebimasi, kaip “kovbojai 
įstentė taip sunaikinti tarptautinę 
politiką”.

Indijoje,! Kalkutos dienraštis 
“Statesman of Calcutta” rašė: 
“Prieš atnaujindama savo tarptau
tinę moralinė krusadą, Amerika 
pirmiausia ,turėtų suremontuoti 
savo vidaus reikalus”.

Japonijos spauda pabrėžė, kad 
JAV veikė visiškai neatsižvelgda

jau pradėjo savo kovą iš anksto.
Jų unijai priklauso 360 tūkstan

čių darbininkų 118-oje respublikos 
kasyklų. Ji yra viena didžiausių 
šalies unijų ir dalyvauja Pietų 
Afrikos darbo unijų kongrese. 
Unijos vadovybė pasiryžusi tęsti 
kovą ligi pergalės. Šis jos 
surengtas darbininkų mitingas 
buvo pats didžiausias juodukų 
susibūrimas nuo to laiko, kai prieš 
metus šalyje buvo įvestas nepa
prastas stovis.

ma į savo alijantus, ir tai meta 
tamsų šešėlį į bendradarbiavimą 
ateityje. )

Afrikos Naciqfialinio Kongreso 
vadovai, kurie \siekia nuversti 
Pietų Afrikos apąrteido režimą, 
reiškė nuomonę, kad “Iran-kontra 
skandalas sutrumpina mūsų kovą, 
nes jis sustiprino JAV administra
cijoje esančiuosius akmenis, kurie 
supranta mūsų reikli”.

Tarybų Sąjungos ^spaudos agen
tūros TASS pranešimu,\ slaptas 
ginklų pardavimas Iranui nėpatai- 
somai pakenkė prez. Reagano 
administracijai ir parodė, kaip 
pavojingos yra ultra reakcinės 
jėgos Washingtone.

Tokios buvo reakcijos po to, kai 
Tower Komisija paskelbė savo 
pranešimą. Nieko geresnio nepasi
rodė pasaulinėje spaudoje ir po to, 
kai prez. Reagan savo kovo 4-osios 
TV kalboje amerikiečiams prisipa
žino padaręs klaidą Iran-kontra 
reikaluose. Tiek kontroversijų jau 
buvo jo viešuose pareiškimuose, 
kad dabar nežinia dar kas paaiškės 
toliau, tvirtina pasaulinės opinijos 
stebėtojai.
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Užmiršus dievo įsakymą
Tai vienas iš dešimties pagrindi

nių įsakymų — nemeluok. Deja, jį 
užmiršo ne kas, o „Europos lietu
vis", kuris mėgsta mokyti ir doros, 
ir dievo baimės.

Gal pasakysite, kad „Europos 
lietuvį", kaip ir kitus laikraščius, 
leidžia silpni, dažnai klystantys 
žmonės. Tačiau kažkodėl jie visa
dos klysta tik į vieną pusę — į 
blogąją, ir tik kai kalba apie Lie
tuvą, Tarybų Sąjungą.

Taip įvyko ir tą kartą, kai 
„Europos lietuvis" nusprendė pa
kalbėti apie įvykį, kuris sukėlė di
delį visuomenės susidomėjimą 
tiek Tarybų Sąjungoje, tiek Jung
tinėse Amerikos Valstijose, tiek 
Europoje; apie rugsėjo mėnesį, ne
toli Rygos, Jūrmaloje, įvykusį ta
rybinės ir amerikiečių visuomenės^ 
atstovų susitikimą, apie diskusijas, 
kurias plačiai aprašė abiejų šalių 
spauda, rodė televizija, pasakojo 
radijas.

Dar priminsime, kad tame ren
ginyje dalyvavo tūkstančiai žmo
nių, tarp jų daugybė pačių įvai
riausių spaudos atstovų, ir atrody
tų, kad meluoti — dalykas didžiai 
rizikingas ir nerimtas. Tačiau me
luojama. „Europos lietuvis" rašo:

„Kai apie konferenciją sužinojo 
Rygos gyventojai, šimtai jų susi
grūdo prie auditorijos durų ir no
rėjo patekti į vidų. Prie jų prisi-. 
jungė iš auditorijos išėję Ameri
kos latviai, ir čia pat prasidėjo 
laisviausia Latvijos nacionalistų 
demonstracija, ligi šiol dar niekad 
nematyta pokarinėje sovietų res
publikoje. Tas Amerikos ir Latvi
jos sovietų piliečių susibūrimas 
vyko tris dienas, kol pagaliau val
džios pareigūnai nusprendė pada
ryti tam galą".

Taip rašo „Europos lietuvis".
Rašinyje sakoma, kad ši „de- 

montracija" ligi šiol dar nematyta. 
Jos ir nebuvo galima matyti dėl 
tos paprasčiausios priežasties, kad 
jos apskritai... visiškai nebūtai

Apie Jūrmalos konferenciją Ta
rybų Latvijoje buvo paskelbta iš 
anksto. Tiek Ryga, tiek Jūrmala 
mirgėte mirgėjo plakatais, skirtais 
kaip tik tai konferencijai.

Taigi Rygos gyventojams visiš
kai nereikėjo apie šį įvykį paslap
tingai „sužinoti".

Prie auditorijos, kurioje vyko 
susitikimas, išties būriavosi atos
togaujantys kurorte praeiviai. Jų 
niekas nė nemanė vaikyti, ir ne 
tris dienas, kaip kad rašo „Euro
pos lietuvis", o visas penkias. Vy
ko daugybė privačių pokalbių ir 
diskusijų, kurių niekas netrukdė 
ir nevaržė. Tačiau tai buvo ne na
cionalistų, o normalių žmonių dis- 

-kusijos, pasikeitimas nuomonėmis. 
Galiu pridurti, kad tą pripažino 
toks simpatijų Tarybų Sąjungai 
nejaučiantis laikraštis, kaip „The 
Christian Science Monitor". Ci
tuoju jį:

„įdomiausi amerikiečių ir tary
binių piliečių pokalbiai vyko gat
vėje. .. Jie parodė, kad abi pusės 
domisi viena kita... Buvo klausi
mų apie branduolinių ginklų ban
dymus. .. duvo visiškai pritarta 
Gorbačiovo paskelbtam branduo
linių ginklų bandymų moratorijui".

Taigi nė žodžio apie kokias nors 
fantastines demonstracijas — ko 
jau ko, jų tikrai nebūtų praleidęs 
nei šis Bostono laikraštis, nei „The 
New York Times", kurio kores
pondentas irgi buvo Jūrmaloje. 
Prie to dar galima pridurti, kad, 
atrodo, tie keletas Amerikos lat
vių, kūrie buvo JAV piliečių gru
pėje, nemokėjo... latvių kalbos. >

Tad iš kur toks begėdiškas 
„Europos lietuvio" „informuotu
mas"? Pasirodo, iš angliškojo „The 
Observer", kurį kaip tik ir citavo 
„Europos lietuvis".

Man neteko matyti to angliško
jo laikraščio numerio, todėl nesi
imu spręsti: ar „Europos lietuvio" 
leidėjai patys sugalvojo melą, ar, 
norėdami jo svorį padidinti, pava
dino jį skoliniu iš „The Observer". 
Gali būti, kad skolinys tikras.

Kaip ten bebuvę, šiuos prasima
nymus skelbiantys puikiai žino,
kad tai — melas.

Kaip po to galima tikėti ir ki
tais „Europos lietuvio" ar „The 
Observer" straipsniąis?

Tikrai niekas nesikeičia . . :
Noras būti matomiems ir girdi

miems. .. Ko gero, tai vienas pa
grindinių norų ir siekių, kurie ver
čia superpatriotus „veikti", „daly
vauti", „organizuoti", žodžiu, 
triukšmauti. Visas jų triukšmas 
sukelia aidą „savoje" spaudoje, 
vietinėse radijo „valandėlėse" ir 
„pusvalandžiuose". Tada, kai 
triukšmelis pataiko į taktą su di
džiąja amerikietiška antikomunis
tine propaganda, skamba „net" 
per „Laisvąją Europą", „Amerikos 
balsą". Bet tik lietuviškai...

Taigi išeitų, kad šioks toks pub
licity yra? Kaip teisingai supran
ta jo ištroškę, tai — labai menka 
paguoda, lašas jūroje, trupiniai 
nuo stalo. Kad ir toks pavyzdys.

Tomas Venclova iš visų spėkų 
stengiasi įtikti ir savo naujam 
kraštui, ir naujiems duondaviams. 
Ypač jis prakaitavo, prasidėjus 
Vienos konferencijai Helsinkio 
susitarimo rezultatams aptarti, pa
žymint gruodžio dešimtąją f — 
Žmogaus teisių dieną. Ponas Venc
lova kalbėjo ir kalbėjo — dau
giausia per radijus, koks jis esąs 
didis žmogus, kiek nusipelnęs, 
kenkdamas savo kraštui, kaip di- 
džiavyriškai grūmėsi už žmogaus 
teises, kokių kitų didžiavyrių pa
žinęs tose grumtynėse. Jau ąfro- 
dė: argi visa ši veikla nepasįejcs 
tikrų amerikietiškų ausų? ArgTio- 
mas Venclova nebus pastebėtas 
plačiau už tradicinį lietuvišką ra
tą. Nebuvol Rimtieji radijo „bal
sai", šnekantys angliškai ir kito
mis kalbomis, minėjo ščaranskius 
ir Orlovus, tačiau apie Tomą Ven
clovą — nė šnipšt. Reiškia, taip ir 
lemta likti parapijiniu pranašu bei 
vietiniu genijumi... Ir tai — jau 
modemus žmogus, pritapęs prie 
modernaus gyvenimo, matyt, su
prantąs veikėjus, trokšte trokštan
čius to amerikietiško publicity?

Jiems dar sunkiau. 'Juk ne vel
tui čikagiškis „Draugas" pamėgi
no surasti receptą: o kaip vis dėl-’

to patekti į „didžiąją" amerikietiš
ką spaudą? Ta tema atspausdintas 
gana įdomus pokalbis su „.CHI
CAGO TRIBUNE" darbuotoju Ri
chard Lieter.

„Draugas" prisispyręs klausia, 
kokia galimybė, kad rimtame laik
raštyje busz rašoma apie Pabalti
jį? Atsakymas lakoniškas:,

„Ką^čia naujo būtų galima pa
sakyti?"

Tada čikagiškiai klerikalai meta 
sensacijos (taip, kaip jie ją su
pranta) kabliuką: na, „pogrin
džio" spauda, argi ji negalėtų bū
ti masalu, pavyzdžiui, „CHICA
GO TRIBUNE" skaitytojams?

Atsakymas irgi be entuziazmo: 
„Čia gali būti medžiagos... nors 

sunkoka rasti, kas jau apskritai 
nebūtų minėta... Jūsų (tai yra — 
veiksnių — vaduotojų — aut.) pa
dėtis nesikeičia per keturiasdešimt 
metų".

Visas pokalbis, kaip prasimušti 
į „didžiąją" spaudą, yra panašios 
dvasios. O juk iš esmės jis įdomus 

. ir daug sakantis: didžiajai ameri
kietiškai propagandai visiškai ne
rūpi vietiniai, smulkūs ir įkyrėję 
lietuviškųjų veiksnių — vaduoto-.

I jų reikalai. Tai propagandai rei
kia didelių sensacijų, kurių vaduo- 
tojiška padangė negali pateikti. 
Na, argi gali ką dominti K. Bobe
lio sapalionės apie Lietuvos ir 
Europos „tvarkymą", LB ir ALT- 
os vaidai, baliai, skirti pagerbti tą 
ar kitą „veikėją"? Tai juk siauri 
parapijiniai reikalai, kuriems pa
liktas ir atitinkamas „kampas".

Tačiau kaip jie išpučiami, kaip 
> padailinami ir išdidinami, kaip 
juos mėginama pristatyti LietuvaiI 
Atrodytų, kad verčiami dideliau-. 
si darbų kalnai, tvenkiamos ne
mirtingų idėjų upės.

Už viso to — parapijinės pjau
tynės, kurios nesikeičiu metų me
tais. Tik veikėjai keičiasi — da
lis jų traukia į ten, kur nebėrą va
davimo. y. Z.

LAIŠKAI „LAISVEI" IR 
LAISVIECIAMS

Didžiai gerbiami ir mieli „Lais- - 
vės" redaktoriai, redakcijos dar
buotojai, rėmėjai ir skaitytojai.

Esu Jums jau rašęs, kad, vos 
pramokus skaityti, dar 1920—1924 
metais, mano „savišvietą" gerokai 
parėmė „Laisvė", kurios rinkinius 
suradau mirusio tėvo namuose * 
įrengtose pažangios lietuviškos - 
spaudos slaptavietėse. Ir vėliau 
visada ieškojau galimybių paskai
tyti „Laisvę". Tokiu būdu dar jau
nystėje išugdžiau smalsumą žino
ti, kaip gyvena ir kovoja už savo 
teises tautiečiai užsienyje?

„Laisvės" laikraščio puslapiuose 
skelbiamos pažangios darbo žmo
nių kovos idėjos paliko mano są
monėje neišdildomą pėdsaką vi
sam gyvenimui. Net tarnaudamas 
karininku Lietuvos buržuazinėje 
armijoje, kurioje visiems kariams 
buvo aktyviai skiepijamos bur
žuazinio nacionalizmo ir fašizmo 
idėjos, nepasidaviau šiai įtakai, 
pasilikau ištikimas lietuvių tautos 
darbo liaudies reikalams ir daly
vavau kovoje už jos interesus. An
trojo pasaulinio karo mętais, kai 
vokiškieji fašistai užpuolė Tarybų, 
Sąjungą, o vadinasi, ir Tarybų 
Lietuvą, aš, kaip ir daugelis to me
to lietuvių tautos patriotų, ryžtin
gai stojau į kovą prieš vokiškuo
sius fašistus.

Jūs, mieli laisviečiai, gerai žino
jote ir supratote, ką nešė lietuvių ir 
visoms tautoms pasaulinio kapita
lo išugdytas, jo materialiai ir mo
raliai palaikomas vokiškasis fašiz
mas, pradėjęs Antrąjį pasaulinį 
karą. Pasakysiu tik, kad visi lietu
viai, kurie aktyviai kovojo kare 
prieš vokiškuosius fašistus, visada 
jutome Jūsų moralinę ir materia
linę paramą. j

„Laisvė" per visus 75-erius sa
vo gyvavimo metus buvo pažan
giosios lietuviškosios išeivijos at
rama ir autoritetas. Tačiau esu įsi
tikinęs, kad po Antrojo pasaulinio 
karo „Laisvės" reikšmė svetur gy
venantiems lietuviams dar dau
giau padidėjo. Mat išeivijos lietu
viškoje visuomenėje atsirado ne
maža tautiečių, kurie fašistinės 
okupacijos metais Lietuvoje tarna
vo okupantams. Fašistinei Vokie
tijai pralaimint karą, artėjant Lie
tuvos išvadavimui, šie lietuvių 
tautos išdavikai pabėgo į užsienį, 
kur buvo mielai priimti kapitalis
tinių šalių vyriausybių globon. 
Ten sukūrė naujas reakcines, an- 
tisocialistines organizacijas ir pra
dėjo plačią antitarybinę veiklą, 
visaip šmeižė lietuvių ir kitų so
cialistinių tautų gyvenimą, nieki
no jų laimėjimus. „Laisvė" tapo 
tiesos apie socialistinės Lietuvos 
gyvenimą skleidėja lietuviškoje 
užsienio visuomenėje. Ji0 visada 
teisimai akcentuodavo, pagarsin
davo, apibūdindavo, Įvertindavo 
socialistinės Lietuvos laimėjimus. 
Tą ji daro iki 'šiol. Tai be galo 
svarbi veikla.

Virš 10 metų dirbau Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautiečiais už
sienyje draugijoje „Tėviškė". 
Menas ir kultūra yra universali 
žmonių kalba, ji suprantama vi-, 
siems ir sudaro sąlygas bendrauti 
įvairių tautų žmonėms. Tačiau lie
tuvių tautos kultūros ir meno pa
žinimas ypač svarbus išeivijos 
jaunajai kartai. Jos sąmonę stip
riai veikia kapitalistų valdoma ir 
diriguojama gausi spauda, kitos 

•informacinės priemonės. Neatsilie
ka ir vadinamųjų „vaduotojų" 
spauda. Ji irgi apgaudinėja ir 
kvailina jaunimą, irgi atsiliepia į 
taktą didžiajai propagandai, skleis
dama tautinės, rasinės ir religinės 
neapykantos, nacionalizmo, pseu- 
dokultūros ir kosmopolitizmo nuo
taikas. Jai svarbu įtikinti jaunimą 
karinės jėgos, smurto panaudoji
mo būtinumu ir net karo reikalin
gumu už kapitalo imperinius inte
resus.

Tarybų Lietuvos, kaip ir kitų ta
rybinių tautų spauda, niekada ne
kėlė karinės jėgos panaudojimo' 
bei karo propagandos idėjų. Ir 
mes įsitikinę, jog nemažai tautie
čių tai žino, kadangi nemaža jų 
auditorija naudojasi Lietuvoje iš
leistomis knygomis, žurnalais, 

; laikraščiais, neretai atvykšta į Lie
tuvą, lankosi užsienyje organizuo
tose lietuviško meno ir fotoparo- 
dose, žiūri kino filmus, domisi ki
tomis lietuvių meno ir kultūros at
šakomis. Visa tai padeda išeivijos 
jaunajai kartais priartėti prie Ta
rybų Lietuvos žmonių, sąžiningai, 
neiškreiptai pažinti jų gyvenimą.

Esu kalbėjęs ir šį kartą pažymė
siu labai svarbią ir užsienio lietu
viams labai reikalingą „Laisvės" 
laikraščio redakcijos veiklos sritį, 
organizuojant jų turistinės kelio
nes į Tarybų Lietuvą. Niekas, jo- 
,kia informacija, negali parodyti 
žmogui to, ką jis pamato savo 
akimis. Todėl tautietis, pasižval
gęs po Tarybų Lietuvą, pabendra
vęs su savo pažįstamais bei gimi
nėmis, pamato tikrąjį lietuvių tau

tos gyvenimą ir perpranta jos 
žmonių nuotaikas.

Tad, mieli laisviečiai, tęskite tą 
veiklą ir toliau, nes ji prisideda 
prie taikaus bendradarbiavimo 
tarp tautų ir kovos už taiką pasau
lyje.

Jūs veikiate imperializmo cita
delėje, kurios vadovai ginklais re-. 
mia visus vadinamuosius „lokalinių 
karų" židinius, palaiko karinius 
konfliktus, patys sukelia juos ir tę
sia pasiruošimą naujam atominiam 
pasauliniam karui. Todėl Jūsų ko
va už tautų bendradarbiavimą ir 
taiką pasaulyje yra ypatingai 
svarbi.

Sveikindamas Jus, brangūs lais
viečiai, Naujųjų metų proga, lin
kiu toliau tęsti Jūsų didvyrišką 
kovą už taiką ir tautų draugystę, 
prieš smurtą ir karinės jėgos pa
naudojimą tarp valstybių.

Rašau šį laišką! Jums jau ne 
kaip „Tėviškės" draugijos prezi
diumo pirmininkas, bet kaip senas 
„Laisvės" laikraščio skaitytojas, 
bendradarbis ir bęndramintis. Ti
kiu, kad su laisviečiais, atvykstan
čiais į Tarybų Lietuvą, dar ne kar
tą susitiksiu.

Pranas Petronis

Rašo iŠ Vilniaus
ARGI TAI PAVYZDYS 

PASAULIUI?!
Susidomėję sekame, kaip Va

šingtone vystosi „Iranogeito" įvy
kiai. Radijas, televizija, spauda at
neša vis naujų ir vis įdomesnių 
detalių, kaip amerikietiški ginklai 
keliavo į Izraelį, o iš. ten — į Ira
ną. Kaip pakeliui augo jų kaina, 
o Šveicarijos banke kaupėsi mili
jonai dolerių, skirtų Nicaragua 
„controms".

Minimos vis naujos aukštų Wa
shington© pareigūnų, įveltų į šią 
aferą, pavardės. ' Paaiškėjo, kad 
prie šio nešvaraus, bet labai pel
ningo biznio lauželio rankas šil
dėsi ir keletas Kanados biznesme
nų. ..

Taigi „Iranogeito" operacijos 
būta tikrai plačių maštabų... Da
bar, kai rašau šį laišką, Lietuvos 
TV perduoda informaciją ir video 
vaizdus, kaip ligoninėje gulasi C. 
I. A. galva William Casey. Kaip 
tik tuo metu, kai jis turėjo duoti 
labai svarbius parodymus kongre
se, jam staiga nepaprastai pakilo 
kraujospūdis. Matyt, artimiausiu 
metu JAV sostinėje taip atsitiks 
dar ne vienam aukštam pareigu- 
nui.

Dar daugiau. Kaip pranešė 
„Amerikos balso" radijo stotis, C. 
I. A. teikė svarbius karinius duo
menis Irakui. Taigi vienai kariau
jančiai pusei — ginklai, kitai — 
svarbi karinė-strateginė informa
cija. O pasauliui — kalbos apie 
tai, kaip labai JAV norėtų padė
ti sureguliuoti Irano—Irako kari
nį konfliktą.

Tai akivaizdus pavyzdys to, ko
kia veidmaininga dabartinės Va
šingtono administracijos užsienio 
politika. Ji parodo ir tai, kad įma
noma ilgą laiką apgaudinėti JAV 
kongresą, šalies visuomenę.

Ir tai vyksta šalyje, kurioje me
tų metais kalbama apie atvLamą, 
apie piliečių teisę viską z iti, 
būti informuotiems. Tačiau tokie 
įvykiai, kaip ' „Iranogeitas", pui
kiausiai parodo, kaip smarkiai pa
žeidžiamos amerikiečių teisės.

Negaliu neprisiminti „Amerikos 
balso" vedamojo, kuris, kaip skel
biama, „atspindi vyriausybės pa
žiūras". Štai ką papasakojo:

,,.. .Mūsų (tai yra — Vašingto
no — aut.) pasišventimas žmogaus 
teisėms yra vienas iš Jungtinių 
Amerikos Valstijų užsienio politi
kos kertinių akmenų... Kaip Ro
naldas Reaganas yra pasakęs, mes 
esame įsipareigoję savo resursus 
ir savo įtaką pašvęsti pastangoms, 
kad visas pasaulis galėtų džiaug
tis teisėmis, kuriomis mes džiau
giamės, teisėmis, kurios pridera
mai yra visų pasaulio žmonių pri
vilegija". ..

Ir dar:
„Drauge mes darbuojamės, 

siekdami sustiprinti mūsų demo
kratines institucijas, kurios ge
riausiai apsaugo visuomenę nuo 
žmogaus teisių pažeidinėjimų".

Sutikite: tikrai įdomiai ir aktua
liai skamba šie žodžiai. Išeitų, kad 
prezidentas Ronaldas Reaganas, 
leisdamas siųsti ginklus už milijo
nus dolerių į Iraną, rūpinosi ira
niečiais? Sekundei sutikime, kad 
tikrai taip; kad jam staiga ėmė ir 
parūpo i iraniečių reikalai, ir jis 
nuoširdžiai įsitikinęs, kad jiems 
gali padėti tik amerikietiški gink
lai, ir tik jie. Kaip tada su Iraku 
ir jo gyventojais? Gal ir jiems 
prezidentas R. Reaganas staiga 
pajuto didelį gailestį, ir leido 
jiems perduoti svarbią karinę-stra- 
teginę informaciją, surinktą žval
gybinių Žemės satelitų pagalba? 
Sekundei tarkim, kad tikrai taip. 
Bet kaip tada su iraniečiais, ku
riems prezidentas jau anksčiau pa
juto gailestį ir norą padėti apgin
ti šios šalies žmogaus teises? Su-

Artimiausioje Jungtinių tautų 
sesijoje Nikaragva prašys išnagri- < 
nėti klausimą dėl JAV karinio ki
šimosi į jos vidaus reikalus. Sau
gumo Taryboje JAV atstovas ve
tavo 11 narių (trys susilaikė) nusi
teikimą pritarti Tarptautinio teis
mo sprendimui nutraukti agresiją 
prieš Nikaragvą.

Padėtis Centrinėje Amerikoje vis 
labiau kaista. Kol kas JAV mili- 
taristai pelenus žarsto svetimomis 
— buvusio Nikaragvos diktato
riaus Samozos gaujų likučių, va
dinamųjų „kontrų", rankomis. Bet 
paralelės su Vietnamo karu ir Gre
nados okupavimu, dabartinė įvy
kių raida įspėja — galimas ir gin
kluotas JAV armijos įsiveržimas 
į Nikaragvą.

Vašingtono administracija pri- 
' ėmė sprendimą „kontras" rengti 
pačiose JAV, nes Hondūras, Sal
vadoras ir Kosta ♦ Rika atsisakė 
ateityje suteikti savo teritorijas 

• šiems tikslams. JAV armijos va
dovybei duotas nurodymas parink
ti tokias „kontrų" rengimo vietas, 
kad jos būtų toliau nuo gyvena
mųjų vietovių ir tuo sumažinti vi
suomenės protesto galimybę.

Kaip rašo „New York Times", 
; oficialiai manoma, kad neseniai 
kongreso patvirtintų 100 mln. do
lerių sumos nepakaks nuversti Ni
karagvos sandinistų vyriausybę. 
Matyt, artimiausiu laiku kongre
sas vėl išgirs prašymą pratęsti ir 
išplėsti „kontrų" subsidijavimo 
programą. Ją, aišku, reikia patei
sinti — reikia apčiuopiamo rezul
tato. Užuot puldinėjus iš Hondū
ro ir Kosta Rikos pusės, rengia
mas planas užimti Blufilds miestą 
rytiniame Nikaragvos pakraštyje, 
iš Atlanto’ pusės dengiant Ameri
kos kariniame laivams, ir sudaryti 
laikiną vyriausybę. Vašingtono ad
ministracija netgi linksta nutrauk
ti diplomatinius santykius su Ni
karagva — kad tik būtų laisves
nės rankos.

Kuo mažoji Nikaragva graso 
didžiosioms Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms?
s Prezidentas Reaganas yra pasa
kęs, kad Centrinė Amerika — tai 
ta pati Amerika: juk San Salvado
ras esąs arčiau Hiustono, negu 
Hiustonas — Vashingtonol

Kai šitaip, Vashingtono admi
nistracija nedvejodama tiek Cent
rinę, tiek visą Lotynų Ameriką 
paskelbė savo gyvybinių interesų 
zona, savotiška tėvonija. Ir bastio
nu kovoje su įsivaizduojamu ko
munistiniu pavojumi. Prezidentas 
pasaulį skirsto į komunistus ir ne- 
komunistus. Komunistai — šiuo 
atveju Tarybų Sąjunga, Kuba ir 
Nikaragva — esą blogio nešėjai, 
mėginantys jėga įtvirtinti komu
nizmą Vakarų pusrutulyje. Iš čia 
intervencionistinis JAV politikos 
šiame regione pobūdis, kurio tik
rasis tikslas — išsivaduojamojo 
judėjimo slopinimas.

Lotynų Amerikos regionui — 
Karibų jūros baseinas, Centrinė ir 
Pietų Amerika — priklauso kelias
dešimt šalių, besiskiriančių dydžiu, 
gamtos turtais, geografine padėti
mi. Ir vis dėlto yra bruožas, bend
ras visam regionui. Daugiau kaip 
pusantro šimtmečio siekianti šių' 
šalių susikūrimo istorija yra nuo
latinės kovos už politinį ir ekono
minį savarankiškumą istorija.

Lotynų Amerikos šalių noras 
pagreitinti savo vystymąsi vertė 
jas ieškoti kreditų užsienyje, pir
miausia pas turtinguosius kaimy
nus. Taip jos pakliuvo į užsienio 
šalių, pirmiausia JAV, į tarptauti
nių korporacijų ir bankų žabangas.. 
Skola užsieniui išaugo iki astrono
miškų skaičių. Lotynų Amerikos 
šalys skolai padengti skiria 20— 
40 proc. savo eksporto įplaukų. 
Dabar jau tenka skolintis, norint 
apmokėti palūkanas.

‘Pavyzdžiui, Brazilija iš pasisko
lintų dolerių tik trečdalį sugeba 
investuoti į pramonę. Likusią dalį 
suryja palūkanų mokesčiai, nauji 
kreditai seniems padengti.

Septintajame dešimtmetyje 
Meksikoje buvo rasti milžiniški 
naftos ištekliai. Pasinaudodama šia 
situacija, Meksikos vyriausybė 
pabandė sumažinti savo priklau
somybę nuo JAV visose ekonomi
nių santykių srityse. 1980 m. Mek
sika eksportavo naftą^ į 15 šalių,

tuo pačiu sumažėjo JAV dalis naf
tos eksporte, ji neteko ir kreditų 
monopolijos. Paaštrėjus prekybi
niams prieštaravimams, JAV su
stiprino protekcionizmo politiką 
Meksikos atžvilgiu. Iš prekybos 
sąrašo buvo išbraukta daug Mek
sikos eksporto prekių. Per porą 
metų Meksika patyrė 1,7 mln. do
lerių nuostolių.

Kaip matome, besivystančioms 
šalims nelengva ištrūkti iš neoko- 
lonialistinės ekonominės priklau
somybės. Taigi svarbiausios so
cialinių konfliktų priežastys Loty
nų Amerikoje — ne prieštaraxd- 
mai tarp Vakarų ir Rytų, o gry
nai vidinės, regioninės. Tokiai 
nuomonei pritaria vis daugiau ir 
Vakarų Europos šalių.

Ekonomikos ir politikos ryšiai 
turi didelę reikšmę ir kultūriniams 
ryšiams plėtoti.

Trečiosios šalys vaidina vis di
desnį vaidmenį pasaulio raidoje, 
taigi ir kultūriniai ryšiai su jomis 
tampa aštrios ideologinės kovos 
arena. Išsivysčiusios kapitalistinės 
šalys siekia savo partnerėms pri
mesti savo gyvenimo būdą. Kartu 
su politika ir ekonomika kultūros 
sfera tampa imperializmo skver
bimosi į Lotynų Ameriką pagrin
diniu objektu, silpnina tų šalių 
nacijų dvasines jėgas. Vadinamo
sios paramos Lotynų Amerikai 
pretekstu į šį darbą įjungiamos 
įvairios organizacijos — valstybi
nės ir privačios, JAV departa
mentas, Amerikos valstybių orga
nizacijos padaliniai ir kt.

Pavojingiausia, kad kultūrinė 
ekspansija vykdoma kartu su in
formacijos kolonializmu — kai 
masinės informacijos priemonių 
pagalba veikiama visuomenės nuo
monė. Sakykim, plačiausiai Loty
nų Amerikoje paplitęs JAV žur
nalas „Riderz Daidžest" portugalų 
ir ispanų kalbomis išeina 13 mln. 
egz. tiražu. Tiesioginių JAV tele- 
laidų per ryšių palydovus audito
rija Lotynų Amerikoje — apie 50 
mln. žmonių. Stambiausios Lotynų 
Amerikos šalys kasmet užsienyje 
perka apie 500—600 kino filmų — 
bemaž pusė jų pagaminti JAV.

Ispanų konkistadorai, XV a. įsi
veržę į Pietų Ameriką, ugnimi ir 
kalaviju sunaikino ištisas indėnų 
valstybes, jų kultūrą. Dabartiniai 
imperializmo konkistadorai į Lo
tynų Ameriką skverbiasi rafinuo- 
tesniais būdais, bet tikslas toks pat 
— pavergti šias valstybes. Politiš
kai, ekonomiškai, ideologiškai.

Štai kodėl Nikaragva, pasirin
kusi nepriklausomybės ir revoliu
cinių pettvarkymų kelią, „baugi
na" Vashingtono administraciją.

prantama — tai nonsensas. Buvo 
vykdoma strategija, atsižvelgiant 
į globalinius JAV interesus ir sie
kius — įsitvirtinti Persų įlankos 
rajone, paimti savo įtakon šią zo
ną. Kartu — gauti lėąų. Nicara- 
qua „controms"...

Taip buvo grubiausiai pažeidi
nėjamas amerikietiškas įstatymas. 
Taip buvo pažeistos amerikiečių 
teisės. Tos pačios teisės, apie ku
rių šventumą ir neliečiamumą tiek 
kartų kalbėjb ir prezidentas Ro
naldas Reaganas, ir Vašingtono 
„Amerikos balsas".
• Argi tokia sistema gali būti pa
vyzdžiu pasauliui? Vašingtonas 
visiškai be reikalo mėgina ją įpirš
ti kitiems...

Jonus Lukys

VDR 
generalinio konsulo 
Leningrade vizitas
VILNIUS, II. 3. (ELTA). 

Ruošdamasis išvykti | VDR, 
su oficialiu vizitu | Lietuvos 
TSR atvyko VDR generalinis 
konsulas Leningrade Ulri- 
chas Damsas.

Šiandien svečią priėmė 
Lietuvos Komunistų partijos 
CK pirmasis sekretorius P. 
Griškevičius. Nuoširdžiame 
ir draugiškame pokalbyje jis 
papasakojo, kaip vykdomi 
TSKP XXVII suvažiavimo 
nutarimai, kaip partiniai or
ganai telkia darbo žmones 
aktyviai dalyvauti įgyven
dinant partijos kursą spar
tinti ekonominį. ir socialinį 
vystymą, kaip diegiamos 
naujos partinių organizacijų 
politinio ir organizacinio 
darbo formos bei metodai.

P. Griškevičius pažymėjo, 
kad ryšium su TSKP CK sau
sio plenumo nutarimais labai 
didelę reikšmę įgauna princi
pingumas ir nuoseklumas 
darbe su kadrais, blaivus 
realizmas vertinant atliktą 
darbą.

Buvo pareikštas pasitenki
nimas dinamišku Lietuvos 
TSR ir Erfurto apygardos 
ekonominių, mokslinių ir 
kultūrinių ryšių plėtojimu, 
tartasi, kaip juos tobulinti.

Pokalbyje dalyvavo Lietu
vos Komunistų partijos CK 
užsienio ryšių skyriaus ve
dėjas M. Sadovskis ir Lietu
vos TSR užsienio reikalų mi
nistras V. Zenkevičius.

Tą pačią dieną Ulrichą 
Damsą priėmė Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas R. Son
gaila.

Lietuvos TSR Ministrų Ta
ryboje svečią priėmė respu
blikos Ministrų Tarybos pir
mininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius.

Generalinis konsulas apsi
lankė Lietuvos TSR užsienio 
reikalų ministerijoje, Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijoje, Vilniaus miesto 
vykdomajame komitete.
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Viešai rodė sukruvintas rankas Geografijos mokytojas grįžo namo Tas šaltinis—gimtoji Lietuva
Visi laukėme Naujųjų metų, bet 

ne Visi žinojome, kiek dar nema
žai reikės pergyventi senaisiais. 
1926 metų gruodis Lietuvoje buvo 
tragiškas — valdžią pasiglemžė 
fašistai, buvo užgniaužtos elemen
tariausios laisvės, pradėtas tero
ras ir pirmosiomis aukomis tapo 

-keturi komunarai: K. Požėla, J. 
Greifenbergeris, K. Giedrys, R. 
Gamas.

Fašistų ruošiamas perversmas 
nebuvo didelė paslaptis. Prieš sa
vaitę ar dvi Liaudies namuose su
sirinkusi publika buvo įspėta, kad 
ruošiamas fašistinis perversmas.

Susirūpinę dėl jo sėkmės, bijo
dami^aktyvaus masių pasipriešini
mo./ fašistai pabandė atitraukti 
žmonių dėmesį kitkuo. Prisimenu, 
pasklido gandas, kad iš Kauno ra
dijo bokšto gruodžio 17 d. nušoks 
■parašiutininkas. Tuomet tai — 

/žygdarbis, didžiulės drąsos pasi- 
/ reiškimas, pramuštgalviška, ir ga- 
’ Įėjai girdėti, kad žmonės dažnai 
. apie tai tik ir šnekučiuoja. Bu
bsimo parašiutinio šuolio aptarinė- 

\ jimai neaplenkė ir Universalo fab
riko. Tačiau iki 17 d. dar reikėjo 
pragyventi naktį.

Parūpo naujienos ir fabriko ad
ministracijai. Prie būreliais susė
dusių pietauti žmonių prieidavo 
Barševskis, kiti tarnautojai ir vis:

— Kokios, vyrai, naujienos?
Jonavos gatvėje gyveno apie 

dešimt komunistų. Pas mus į sve
čius kartais užsukdavo Liudas 
Adomauskas, tėvo pažįstamas nuo 
senesnių laikų, kai L. Adomaus
kas dar buvo kunigu. Netoli mūsų 
gyveno ir J. Greifenbergeris. Pa
prastai naktimis Jdtnavos gatvė 
ištuštėdavo, nurimdavo — nei ve
žimas pravažiuoja, nei koks dides
nis triukšmas pasigirsta. Todėl tos 
nakties sujaukta tyla sukėlė na
miškius ant kojų. Tėvas ir moti
na saugiai atsistojo prie lango, 
lyg nujausdami, kad tai ne eilinė 
Kauno ir visos Lietuvos naktis.

Jonavos gatve važiavo mašinos, 
budėjo policijos būriai.

— Ar ne Adomauską veža? —

Pedagoginė novelė
Puodukas buvo padėtas NE 

TEN. Nustatęs netvarkos kalti
ninką, paaiškinau žmonai, jog šei
ma yra visuomenės ląstelė, ir 
nuo to, kokie išaugs mūsų 
vaikai, priklausys visuomenės 
ateitis. Tvarkingumas — didžiulė 
vertybė, ir bene geriausiai jį 
išugdo įprotis visada dėti daik
tus į vieną, specialiai jiems 
skirtą vietą. Ir jeigu tėvai nu
mos į tai ranka, apie vaiko auk
lėjimą jau negali būti jokios 
kalbos.

Produktai buvo nupirkti aiš
kiai NE TIE. Prieš siunčiant vai
ką į parduotuvę, pastebėjau, pri
valu išsiaiškinti, ko namuose trū
ksta, o ko per daug. Tuo tikslu 
pakanka praverti šaldytuvo duris 
ir situacija bus kaip ant delno. 
Juk net vaikui aišku, kad pirkti 
naujus produktus, kol neišbaig
ti senieji, neverta. Gera šeimi
ninkė, užakcentavau, moka ra
cionaliai panaudoti visus mais
to likučius ir nelaukia, kol jie 
suges. Juk visi laikraščiai rašo, 
kad mes produktų suvartojame 
per daug, apie ką liudija ir per 
didelis Lietuvos gyventojų svo
ris, be to, didelę jų dalį pa
prasčiausiai išmetame. Visa tai
— prasto šeimininkavimo rezul
tatas, kas savo ruožtu tiesiogiai 
siejasi su mūsų tėvelių kadaise 
padarytomis klaidomis, kurias 
šiandien kartoti jau nevertėtų.

Grąžos vaikas atidavė NE 
TIEK. Yra tėvų, buvau privers
tas pastebėti, kurie tenkina vi
sus vienturčio kaprizus bei įgei
džius, begaliniai juos lepina ir 
įpratina prie minties, jog tėvai
— tai taši savotiškas bankas, iš
kurio galimą visą gyvenimą im
ti ir imti, bet visiškai nebūtina 
atiduoti. Tokie vaikai ir suaugę 
lieka infantilūs, nemoka kovoti 

Gražėja ir jaunėja Kėdainių senamiestis. Restauruojami istoriniai ir 
architektūros pastatai, tvarkomi skverai, gatvės. Naujai statomi namai
derinami su senaisiais statiniais.

Nuotraukoje: Restauruotame Kėdainių senamiesčio kampelyje.
V. Usinavičiaus nuotr.

nustebęs ištarė tėvas, prava
žiuojant dar vienai mašinai.

Kitos dienos laikraščiai praneši
nėjo apie įvykusį perversmą. Jau 
naktį pasirūpinta, kad ąktyviausi 
fašizmo priešininkai būtų izoliuo
ti nuo visuomenės. Jų laukė re
presijos.

Žinia apie keturių komunarų su
šaudymą sukėlė Universalo darbi
ninkų pasipiktinimą ir, sakyčiau, 
dar labiau suglaudė jų gretas.

— Už ką juos, a? — klausinėjo 
vieni kitų.

Fašistų valdžia nesidrovėjo iš
kelti ir viešai rodyti rankas, su
kruvintas nekaltų žmonių krauju. 
Pavalgę kūčių vakarienę, atšven
tę kalėdas, jie sotūs ir patenkinti 
išėjo egzekucijai. O paskui plati

no nedidelius lapelius ir per juos 
skelbė keturių komunarų pavar
des, apkaltinę juos ruošus komu
nistinį perversmą. Už tai esą ir 
įvykdyta aukščiausioji bausmė.

Universale dirbo įvairių tauty
bių žmonės: lietuviai, baltarusiai, 
lenkai, žydai. . . Savo politinėmis 
pažiūromis jie skirstėsi į socialde
mokratus, federantus, krikščionis- 
demokratus, liaudininkus. Prisime
na dievobaimingo storulio žodžiai:

— Tai juos pačius reikia šau
dyti. Už ką šituos? Tai juk jie 
įvykdė perversmą. . .

Taip kalbėjo dievobaimingas 
žmogus, nuoširdaus tikėjimo pri
pratintas būti paklusniu, nuolan
kiu dievui ir valdžiai, kiekvieną 
įvykį priimti kaip dangaus pasiųs
tą dovaną. Dabar gi prie sienos 
šis žmogus statė Smetoną, visus 
tautininkus ir krikščionis-demok- 
ratus, kurie tik jį rėmė. Darbinin
kijos politinis pasireiškimas pra
noko fašistinft^vadeivų apskaičia
vimus.

— Mes už smetonininkus ne
balsavome, jie patys save iškėlė 
į valdžią kartu su savo preziden
tu, — kalbėjo socialdemokratai ir 
liaudininkai, prisiminę Griniaus 
nušalinimą nuo Lietuvos Respubli
kos prezidento posto.

Aleksandras Slmanas

už būvį, neturi jokio savarankiš
kumo, iniciatyvos bei išradingu
mo, todėl visą gyvenimą glau-.- 
džiasi po tėvų sparneliu. Iš tokių 
išauga prasti vyrai ir dar pras
tesnės žmonos, vengiančios tei
sybės kaip ugnies.

z Žmona sureagavo NE TAIP. 
Vaikui girdint, ji visai nepedago
giškai šaukė apie dvidešimt ka
peikų, kuriomis aš kažkodėl tu
rįs užspringt!, sudaužė dvi lėkš
tes po du rublius dvidešimt ka
peikų kiekvieną bei tvirtino, jog 
įkyresnio ir smulkmeniškesnio 
sutvėrimo gamta dar nėra sukū
rusi, ir apskritai — jos vyru turė
jo tapti NE TAS...

Bergždžiai bandžiau jai paaiš
kinti, jog tikroji mūsų nesutari
mų priežastis visai NE TA. Iš
auklėti vaiką tikru homo sapien- 
su labai ir labai nelengva. Tai 
reikalauja laiko, jėgų, žinių, 
įgūdžių, pasiaukojimo, kantrybės, 
didelio reiklumo sau, ko ji, tarp 
mūsų kalbant, nė už kapeiką ne
turi. Auklėtojas visų pirmą turi 
būti pats išauklėtas, tik tada jis 
sugebės paruošti vaiką ilgam ir 
erškėčiuotam keliui.

Visai nekomentuodama mano 
žodžių, ji suriko, jog mes pyksta
mės NE TODĖL. Paprasčiausiai 
— aš NE TAS, todėl ir gyvenam 
NE TAIP, ir santykiai NE TIE... 
Po to ji viena ranka stvėrė vai
ką, kita — lagaminą ir aiškiai 
susiruošė palikti namus.

Po minutės apmąstymų nuse
kiau iš paskos, nes buvau tikras, 
jog šioje ekstremalinėje būsenoje 
ji būtinai ką nors padarys NE 
TAIP. Įsivaizduokit, aš ir vėl li
kau teisus! Ruošdamasi išeiti iš
namų pas savo motiną, ji krovė į 
lagaminą NE SAVO, o MANO 
daiktus!

Kazys Bagdonavičius

Matas Šalčiaus memoralinio muziejaus atidarymo metu.

Prienų rajono Ciudiškių kaime 
atidarytas Mato Šalčio memoriali
nis muziejus. Įainžinti plačiai žino
mo keliautojo ir publicisto atmini
mą jo brolėno Jurgio Šalčio sody
boje ėmėsi rajono kraštotyrinin
kai, giminės. Sodybos kieme iški
lo medinis koplytstulpis, vaizduo
jantis Matą Šalčių su gaubliu ran
kose.

Muziejaus atidarymo dieną įvy
ko iškilmingas kraštiečių susirinki
mas, kuriame dalyvavo ir prisimi
nimais dalijosi M. Šalčio dukterys 
medikės Aušra Salčiūtė, Raminta 
Savickienė, giminės, draugai. O 
prisiminti tikrai buvo ką. Matas 
Šalčius, kaip vaizdžiai galėtume 
pasakyti, daugelį metų dėstė geo
grafiją Lietuvai iš toli... Lankėsi 
Japonijoje, Kinijoje, gyveno Jun
gtinėse Amerikos Valstijose, 1929 
—1933 metais keliavo po Vokieti
ją, Čekoslovakiją, Palestiną, Bir
mą, Filipinus, Somalį, Etiopiją ir 
daugelį kitų pasaulio kraštų. Pa
rašė daug mokslo populiarinimo 
ir publicistikos knygų. Reikšmin
giausias M. Šalčio šešių tomų vei
kalas išleistas 1935—1936 metais 
,,Svečiuose pas 40 tautų".

M. Šalčius per ilgus savo pili-

ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vilniuje, Meno darbuotojų rū
muose, įvyko Lietuvos TSR žurna
listų sąjungos VII suvažiavimas.

Ataskaitinį pranešimą padarė 
Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas, ,,Tiesos" 
laikraščio redaktorius A. Laurin- 
čiukas.

Kaip buvo pažymėta pranešime, 
per ataskaitinį laikotarpį T. Lie
tuvos žurnalistų gretos padidėjo 
daugiau kaip 200 žmonių ir dabar 
sąjungoje yra 1420 narių. Išleista 
beveik pusė šimto žurnalistų kny
gų. Išsiplėtė ryšiai su kitomis res
publikos kūrybinėmis organizaci- 
jbmis.

Suvažiavimas paragino žurnalis
tų kolektyvus ir organizacijas, 
kiekvieną žurnalistą, spaudos ben
dradarbį aktyviai siekti, kad masi
nės informacijos ir propagandos 
priemonės taptų žmonių idėjinio 
ir politinio auklėjimo, sveikos mo
ralinės atmosferos formavimo, vie
šumo, kritikos ir savikritikos įran
kiu.

Suvažiavimas išrinko Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos valdybą, 
kurios plenume jos pirmininku iš
rinktas „Tiesos" laikraščio redak
torius A. Laurinčiukas.

STASIO ŠIMKAUS JUBILIEJŲ 
PASITINKANT

Vasario 4 d. sukako šimtas 
metų, kai gimė žymus lietuvių mu
zikinės kultūros veikėjas, kompo
zitorius ir choro dirigentas Stasys 
Šimkus. Įvyko organizacinės komi
sijos posėdis, kuriame aptarti' 
konkretūs pasiruošimo iškilmėms 
klausimai.

Stasio Šimkaus jubiliejinis va
karas jo gimimo dieną įvyks Vil
niuje, Lietuvos TSR valstybiniame 
akademiniame operos ir baleto te- 

grimystės metus nuolat propaga- 
gavo Nemuno kraštą: rašė,’ skaitė 
paskaitas apie Lietuvą visur, kur 
tik rasdavo auditoriją. Tai buvo 
sunkus darbas. Kelionės metu 
reikėdavo ieškoti redakcijų, siūly
ti joms rašinius. Dažnai, neturėda
mas net stalo, ant plono popie
riaus smulkiausiu šriftu rašydavo 
naujų kelionių įspūdžių korespon
dencijas ir siųsdavo namo. „O čia, 
— prisimena R. Savickienė, — 
mama arba vyriausioji mūsų se
suo Danutė viską perrašydavo. 
Paskui mama vaikščiodavo po re
dakcijas ir siūlydavo korespon
dencijas. Dalis už jas gauto hono
raro turėdavo būti siunčiamas, tė
veliui, kad jis galėtų tęsti kelio
nes".

Keliaudamas po Pietų Ameriką, 
M. Šalčius susirgo ir staiga numi
rė.

Apie publicistą-internacionalistą 
Matą Šalčių, mėgusį sakyti: „Sau
lė šviečia lygiai visiems", galima 
daug ką sužinoti, aplankius muzie
jų Ciudiškiuose, kur jo steigėjai 
teberenka po kruopelytę viską, 
kas susiję su įžymiuoju jų kraš
tiečiu. O giminių pastatyto kop
lytstulpio papėdėje žydi gėlės...

Adolfas Uža

Tarybų Lietuvos kultūrinė kronika
atre. Vasario 6 dieną kompozito
riaus gimimo sukaktis paminėta 
Kauno valstybiniame muzikiniame 
teatre. Jubiliejinius koncertus ir 
parodas numatyta surengti jo gim
tajame Jurbarko rajone, Klaipėdos 
S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos 
mokykloje ir kitur.

UOSTAMIESČIO SCENOJE — 
„SKIRGAILA"

Klaipėdos dramos teatras žiūro
vus pakvietė į V. Krėvės dramos 
„Skirgaila" premjerą. Spektaklį 
pastatė Lietuvos TSR valstybinės 
premijos laureatė A. Ragauskaitė. 
Pagrindinį Skirgailos vaidmenį su
kūrė respublikos liaudies artistas 
B. Barauskas ir L. Laucevičius.

Per keturis veiklos dešimtme
čius teatras pastatė 227 lietuvių, 
tarybinių bei užsienio autorių kū
rinius.

KŪRINIAI TARYTUM DAINOS

Vilniuje, Dailės parodų rūmuo
se, atidaryta dailininko Jono Kuz- 
rųinskio kūrybos paroda, skirta 80- 
osioms gimimo metinėms.

Ankstyvuosiuose kūriniuose dai
lininkas vaizdavo kaimą, darbo 
grožį. Pokario metams būdingi pi
lietinės temos estampų ciklai 
(„Derlius valstybei", „Pirčiupiu 
tragedija", „Lietuva Lenino ke
liu"). LTSR respublikine premija 
pažymėtas ciklas lietuvių liaudies 
ir revoliucinių dainų motyvais. 
Dailininkas iliustravo S. Nėries, K. 
Borutos, A. Baranausko, kitų rašy
tojų knygas, sukūrė daug darbų 
apie Vilnių.

KAIMO KAPELŲ VARŽYTUVĖS

Jau aštuonioliktąjį kartą Kauno 
sporto halėje dėl tradicinės šven
tės „Grok, Jurgeli" prizų varžėsi 
geriausios kaimo kapelos ir liau-

žurnalisto Prano Karlono pokalbis 
su V. Kapsuko premijos laureatu gam
tosaugos tema Leonardu Grudzlnsku

Leonardas Grudzinskas — vie
nas iš tų savitų, originalaus brai
žo žurnalistų, kurie, anot profe
soriaus, žinomo gamtosauginin
ko Česlovo Kudabos, yra gimęs 
po laiminga žvaigžde. Nuo pirmų
jų žingsnių spaudoje jis turi sa
vo temų ratą ir skaitytojų būrį. 
Gamtos pasaulio žavesį vaikys
tėje jam atskleidė jautrią širdį 
gimtajai žemei, jos miškams, 
ežerams, upeliams, gyvūnijai ir 
augmenijai turėjęs tėvas — Vy
žuonų mokytojas; ir nuo to meto 
Leonardas Grudzinskas kviečia 
ten visus, kas myli girios ošimą, 
lakštingalos giesmę, gervių skry
dį, mėlyną žibuoklės žiedą ir 
uogom, grybais kvepiantį ryto 
vėją.

Jis — keturių gamtos novelių, 
etiudų knygų — „Laiškai beržo 
tošyje", „Lietuvos nacionalinia
me parke", „Laiškai iš elnių 
miško", „Laiškai iš bebrų upokš
nio" — autorius.

„Gamtos vartus atvėrus" — 
taip vadinasi L. Grudzinsko sky
relis šeštadieninėje „Komjauni
mo tiesoje". Dešimt metų jis to 
laikraščio puslapiuose lydėjo 
skaitytoją tai į šilų ir pievų, tai 
į pelkių ir raistų, tai į nuostabų 
paukščių ir žvėrių kraštą, at
skleisdamas jo subtilų grožį, neiš
senkamus gyvybės šaltinius, su
dėtingus žmonių ir gamtos san
tykius.

Leonardas Grudzinskas ilgą 
laiką darbavosi „Valstiečių laik
raščio" redakcijoje, o nuo 1972 
metų dirba „Švyturio" žurnale. 
1974 m. už publicistiką gamtos 
apsaugos tematika apdovanotas 
V. Kapsuko premija — aukščiau
siu žurnalistinio meistriškumo 
įvertinimu. Pagal jo scenarijus 
Lietuvos kino studija yra sukūr 
rusi filmus „Po dangaus žydry
ne", „Sveiki gyvi", „Girių šeimi
ninkai", „Elnių meilės ruduo", 
„Stumbrai", „Atrastoji sala", „Na
cionalinio parko ežerais ir miš
kais". Daugiau kaip 50 pasaulio 
šalių apkeliavo 13 dalių seria
las „Meškutė Nida". Vienas seria
lo filmų „Elniukas, juodieji gan
drai" 1980 metais Niujorke, gam
tinių filmų festivalyje, pelnė sidab
ro medalį. Serialo scenarijų au
torius — taip pat Leonardas 
Grudzinskas. Visur jis suspėja, 
nes turi talentingą plunksną.

Šią snieguotą žiemą su Leonar
du Grudzinsku, nepailstančiu 
gamtos dainiumi ir populiarinto
ju, senu mano pažįstamu, susiti
kome pakeliui į Druskininkus. 
Traukiniui prabildant pro senuo
sius Šklėrių, Klepočių kaimus, 
paklausiau:

— Kur .keliauji, bičiuli?
— Savo svajonių šalin, Zervy- 

nų link, to gražaus dzūkiško kai
mo su medinėm trobom, medi
niais svirnais, kluonais, džio
vintais grybais, vaistažolėm dvel- 

dies muzikantai. Į penkis saviveik
lininkų koncertus atsilankė 18 
tūkstančių žiūrovų.

Pagrindinis konkurso „Grok, 
Jurgeli" prizas šiemet paskirtas 
Kauno energetikų kultūros namų 
saviveiklininkams. Garbingą muzi
kantų muzikanto vardą konkurso 
žiuri paskyrė! pensininkui Z. Za
rembai iš Širvintų rajono V. Žvir
blio kolūkio.

BIBLIOTEKOJE, PAVADINTOJE 
POETO VARDU

Daug vietų' mena „Pono Tado" 
autorių Adomą Mickevičių jo jau
nystės mieste Vilniuje. Poeto var
du pavadinta gatvė, senamiesty
je] iškilęs paminklas, namas-muzie
jus, memorialinės lentos prie pas
tatų. Yra mieste ir Adomo Micke
vičiaus biblioteka. Neseniai jos 
skaityklą papuošė trys freskos A. 
Mickevičiaus gimtojo miesto Nau
garduko tema. Jas sukūrė Lietu
vos TSR nusipelnęs meno veikė
jas, dailininkas R. Dalinkevičius.

Bibliotekoje pradėta kaupti A. 
Mickevičiui skirtų dailės kūrinių 
kolekcija. Yra poeto skulptūrinis 
biustas, suvenyriniai medaliai su 
jo atvaizdu, nemaža tapybos ir 
grafikos darbų, pasakojančių apie 
„Gražinos" autoriaus gyvenimą 
Vilniuje.

TRYS MILIJONAI LANKYTOJŲ

Prieš septynerius metus rekons
truotoje Klaipėdos Kopgalio tvir
tovėje atvėrė duris unikalus Jūrų 
muziejus ir akvariumas. Per tą 
laiką sukaupta daugiau kaip 17 
tūkstančių faunos, etnografijos, lai
vybos istorijos eksponatų. Tarp jų 
— didžiausia Tarybų Sąjungoje 
kriauklių kolekcija, egzotiškos 
tropinių vandenų žuvys, koralai, 
jūrų žinduoliai. A

Leonardas Grudzinskas
kiančiom trobom. Už Zervynų — 
Musteika, Marcinkonys, Gudų 
giria. Profesoriaus Tado Iva
nausko, liaudies dailininko An
tano Žmuidzinavičiaus kūryboje 
įamžintos vietos.’ O gamtos šven
tovė — Čepkelių raistas — pats 
didžiausias ir unikaliausias Lietu
vos rezervatas, kuriame peri 
gervės, ereliai rėksniai, ereliai 
gyvatėdžiai, vapsvaėdžiai ir kiti 
reti paukščiai. Nėrių pasiklausyti 
Raigardo tylos, kuri kadaise gro
jo Mikalojui Čiurlioniui, savom 
akim pamatyti didžiausio miškų 
paukščio kurtinio pėdsakus snie
ge. Jie man primena alyvų ša
kelių atspaudą. Ką pajausiu, tas 
sielos giesmėn išsilies ant popie
riaus...

— Tavo kūryboje gamta — iš
aukštinta, supoetinta, šventa ir 
didinga. Ar tai tavo rašymo 
maniera?

— Tai širdies, vidinis poreikis. 
Labai trokštu atkreipti skaityto
jo dėmesį į daugybę gamtos 
reiškinių, kuliuos šiame urbani
zacijos amžiuje ne visi pažįsta, 
supranta. Poetizuoju gamtą todėl, 
kad, perskaitęs mano kūrinius, 
žmogus naujai, šviesiai pažvelg
tų į gamtą, taptų jos draugu, 
gynėju,.1 jautriu vertintoju.

— kiek žinau iš ateinančių j 
„Tėviškės" draugiją, „Gimtojo 
krašto" redakciją Jaiškų, tavo 
gamtos noveles, etiudus, minia
tiūras skaito lietuviai Amerikoje 
ir Kanadoje, Škotijoje ir vakarų 
Vokietijoje, Australijoje..,

— Naujojoje Zelandijoje. Man 
tai girdėti labai džiugu, miela.

Trys dalykai pasaulyje, anot 
poeto Justino Marcinkevičiaus, 
yra patys brangiausi: Taika, Mei
lė, Gamta. Saulė ir žvaigždės 
mus lydi nuo pirmojo kūdikio ri
ksmo iki paskutinės gyvenimo 
akimirkos.

Nuo balto berželio šlamesio, ie
vų kvepėjimo, vyturėlio giesmės, 
nuo žemės vaizdų ir garsų pra
sideda pagarba ir meilė savo gim
tinei, tėviškei, Tėvynei. Žuviai — 
vanduo, paukščiui — oras, saulei 
— kalnai. Žmogui — Tėvynė.

Rašydamas aš galvoju ne vien 
apie Lietuvą, bet ir josios vaikus, 
pabirusius po visą pasaulį. Ir 
jiems nešu rasos lašą ant pražy
dusi© žiedo. Tegu išeivijos lietu
viai būna tvirti Tėvynės meile 
ir ilgesiu.

— Per vieną tavo kūrybos va
karą-susitikimą su tėviškėnais bū- 
vo paminėta, kad gamtai pasky
rei daugiau kaip 2000 rašinių. Iš 
kur ta versmė?

— Tai gimtasis Dumbravos kai
melis vidur Vyžuonų šilo už 
Utenos. Aukštaičių žemė nuo La
banoro iki Zarasų. Visas Nemuno 
kraštas. Kur' tik begėriau tyrą 
vandenį, ragavau kaimišką duo
ną — tos versmės,, to šaltinio 
vardas — mano Lietuva.

Labai myliu kaimo žmones, la
bai myliu gamtą. Nuo to — ir 
akyse šviesiau, ir siela paukšte 
plazda, ir širdis dainuoja.

Turtinti ekspoziciją muziejui pa
deda žvejai ir prekybos laivyno 
jūreiviai. Laivų veteranų galeriją 
neseniai papildė 350 tonų sverian
tis vidutinysis žvejybos trale.ris 
„Dubingiai", pastatyti baseinai ko
rikams, jūrų liūtams. Specialioje 
atrakcionų aikštelėje d'resiruoti 
žinduoliai demonstruoja lankyto
jams žaismingus triukus.

Praėjusį rudenį muziejus susi
laukė trimilijoninio lankytojo.

PO PUSKETVIRTO AMŽIAUS

Neįprasta sukaktis paminėta 
Lietuvos TSR valstybiniame ope
ros ir baleto teatre. Praėjo 350 
metų nuo tų dienų, kai Vilniaus 
mieste įvyko pirmosios operos! 
spektaklis. Tada, 1636 metų rude
nį, Žemutinės pilies menėje gast
roliuojanti trupė parodė Vilniaus 
aukštuomenei italų operą „Elenos 
pagrobimas". Daug įdomaus apie 
anas tolimas dienas ir vėlesnę ope 
ros žanro raidą išaiškino vilnie
čiai muzikologai J. Bruveris ir V. 
Jurkštas.

Jubiliejiniame koncerte skam
bėjo keleto šimtmečių senumo ir 
vėlesnių operų arijos.
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SPAUDOS DARBO PROGRAMA Yra toks žodis—laimė Ką primena senas laiškas
Tarybinė spauda dabar gyvena pakilimo lafcotarp). Skaitytojus 

patraukia tai, kad ji Imli viskam, kas nauja, drąsiai ir giliai kelia 
aktualias problemas, kartais rodo drąsų keitimąsi nuomonėmis. 
Partija remia masinės Informacijos priemonių pastangas plėtoti 
visuomenėje viešumą, kritiką ir savikritiką. Tarybiniai žmonės 
deramai Įvertino jų poziciją kovoje už persitvarkymą. Centriniai 
laikraščiai k žurnalai Įgijo daugiau kaip 14 milijonų naujų skai
tytojų.

TSKP CK 1987 m. sausio plenume, M. Gorbačiovo kalboje ma
sinės Informacijos ir propagandos priemonių vadovams buvo 
konkretizuota partijos XXVII suvažiavimo linija didinti spaudos 
vaidmenį ir atsakomybę spartinant šalies ekonominį ir socialinį 
vystymą, numatytos svarbiausios jos kryptys, išanalizuotos pub
licistų, žurnalistų kolektyvų klaidos Ir trūkumai. Plenumo medžia
ga — tai partijos veiklos programa daugeliui metų į priekį. Tai 
ir spaudos, aktyvios persitvarkymo dalyvės, darbo programa.

Du tarp savęs susijusius uždavinius tenka spręsti šiandien laik
raščių Jr žurnalų, radijo ir televizijos redakcijoms. Pirmiausia — 
daug energingiau, nesupaprastinant rodyti persitvarkymo etapą 
kaip sudėtingą, sunkų, dialektinį procesą. Ir kartu pertvarkyti sa
vo darbą, panaudoti kūrybinius kiekvieno žurnalisto rezervus. 
Daugiau dalykiškumo, mažiau bendrų samprotavimų apie persit
varkymo naudą. Toks turi būti dabartinis masinės informacijos 
priemonių publikacijų leitmotyvas.

Laikas ir padėtis reikalauja sutelkti spaudos dėmesį žmogaus 
dvasiniam pasauliui, žmogiškajam faktoriui, visapusiškam darbo 
kolektyvų gyvenimo nušvietimui. Čia sprendžiamas planų likimas 
Ir jų realizavimas. To, kas nuveikta, kol kas nepakanka. Daugelis--.- 
laikraščių dar netarė savo raiškaus žodžio apie persitvarkymo 
šalininkus, mūsų dienų didvyrius, nenuoramas, kūrybiškai ieškan
čius būdų kelti ekonomiką, apie tuos, kurie ypač aktyviai sten
giasi įvykdyti tai, kas numatyta. Visu balsu nesuskambėjo pačių 
darbininkų, koiūklečk^ specialistų pasakojimai, kaip Įveikiami 
sunkumai šiandien kaip niekada būtina vesti platų dialogą su 
liaudimi ir tartis su ja, tai gali padaryti esminę Įtaką naujam mąs
tymui darbo aktyvumo didinimui.

Spauda turi palaikyti .viešumą Šalyje. Nėra tokių klausimų, Į 
kuriuos nebūtų galima atsakyti. Spauda — svarbus demokratijos 
plėtojimo Ir ekonomikoje. Ir politikoje, ir pačioje partijoje Įran
kis. Operatyvų Informavimą reikia sumaniai derinti su darbo žmo
nių Iniciatyvos ir savaveiksmiškumo nušvietimu. Išskirti uždavinių, 
kuriuos šalis sprendžia jubiliejiniais 1987 metais, reikšmę.

Principinę reikšmę turi sukauptos dabartinėmis sąlygomis gyvos 
darbo patirties propagavimas. Naujovių daigai kyla sunkiai juos 
neretai užgožia nedrausmingumas, konservatizmas, noras apsid
rausti arba dirbti po (senovei — kad fit būtų ramu. Ypač svar
bus spaudos uždavinys — mokyti geriausiais pavyzdžiais, kaip 
dirbti, Įkvėpti kovai už revoliucinius pertvarkymus visuomenėje. 
Darbo žmogus turi tapti svarbiausiu spaudos, 
jos ekrano personažu.

Tarybinė spauda turi šioje srityje reikiamą 
ba dirbti, (domiai kūrybiškai Įvairiai pasakoja 
vartorių Ir pirmūnų laimėjimus laikraščiai „Čeliabinskij rabočij**, 
„Vitebsk!) rabočij44. Tačiau yra ir trūkumų — kai kuriuose leidi
niuose siauras darbo didvyrių ratas, tekstas šabloniškas, trafare
tiškas, nuobodžiai išvardyti gamybiniai laimėjimai. Neretai apsiri
bojama tik skaičiais ir rodikliais. Tokiais atvejais apie .žmogaus 
dvasinio pasaulio atskleidimą nė kalbėti netenka. Banalios, pa
viršutiniškos publikacijos, dažnai nereikšmingos, jau nebegali pa
tenkinti skaitytojo. Dar blogiau, kai kurie laikraščiai mėgina prisi
taikyti prie atsukusių pažiūrų, nepakankamai griežtai pasisako 
prieš dykaduonius, savanaudžius, prieš tuos, kurie norėtų maižiau 
duoti visuomenei, bet paimti iš jos daugiau. Tai ypač liečia vie
tinę — miestų ir rajonų spaudą, kur dar stiprios tendencijos ap
sidrausti ir Įvairiais būdais suderinti medžiagą.

Spaudos vaidmuo persitvarkymo procese didėja. Kartu didėja 
ir redakcijų atsakomybė už kiekvieną laikraštyje Išspausdintą žo
dį. į tai ne vbi redaktoriai atsižvelgia. Tai ypač liečia kritines 
publkacljas. CK sausio plenume buvo labai aiškiai pažymėta, 
kad pažiūra Į kritiką — tai svarbus žmogaus pažiūros į persit
varkymą, į visas visuomenėje atsirandančias naujoves kriterijus. 
Kritikos nepriėmimas yra nepakęstinas dalykas. Bet partija mano, 
Ir tai buvę pažymėta pranešime plenume, kad masinės informa
cijos priemonių publikacijos ir ateityje pasižymės nuodugnumu 
ir objektyvumu, didžiule p literine atsakomybe. Pati spauda nėra 
už kritikos zonos ribų. Ir ,čia daug priklauso nuo redaktoriaus ir 
redakcinių kolegijų narių partiškumo, jų akiračio, informuotumo. 
Persitvarkymas, buvo pažymėta Centro Komitete įvykusiame su
sitikime, riečia jr žurnalistus, ir visą spaudą.

Yra žinomaę kad spaudos jėgą lemia partinis vadovavimas. 
Partinis laikraštis — partinio komiteto veidas. Iš jo turinio gali
ma laisvai susidaryti išsamią nuomonę apie vieno ar kito regio
no partinės organizacijos darbo lygį, apie tai, kaip persitvarko
ma. Partinio komiteto vaidmuo vadovaujant spaudos organui 
nuolat didėja. Bet tai neturi nieko bendra su smulkmeniška globa, 
priekabėmis, nepateisintais raikai avima is* pašalinti H numerio me
džiagą, kuri nepatinka. Teisingai daro tie partiniai komitetai ku
rie Hkakiiai reikalauja didinti publikacijų veiksmingumą, atremia 
kritikos užgniaužėjus, sumaniai formuoja redakcijos kadrus, pri
sideda prie žurnalistų buitinių ir butų sąlygų gerinimo, moko ak
tyvą gerbti spausdintą žodį, nelengvą redakcijų bendradarbių 
darbą. Neseniai masinės informacijos priemonių veikią savo ple
nume nuodugniai išanalizavo TSKP Stavropolio krašto komitetas. 
Krašto Pakraščio pobūdis 

.Daugelis partinių komitetų 
publikacijų veiksmingumą, 
darbų vienovę.

Tačiau kol kas partiniai

romanuose Rojus Mi- 
liepsnojant, į revoliu- 
atėjo jaunutė Ksavera 
(vėliau Karosienė), ku-

tarybinio telavizi-

patyrimą, ji suge- 
apie gamybos no-

ėmė pastebknai keistis | gerąją pusę, 
įprato kontroliuoti iš principo svarbių 

Tai rodo siekimą užtikrinti žodžių Ir

Tačiau kol kės partiniai komitetai dar nekontroliuoja medžia
gos, pasakojančios apie pažangų patyrimą, novatoriškas iniciaty
vas, veiksmingumo. Dabar labai svarbu partijos {takos jėga pa
laikyti visa, kas konstruktyvu tai Įdiegti, panaudoti naujų požiū
rių persitvarkymo sąlygomis dalgus. Partinio konfiteto uždavinys 
— nuolat stiprinti organizacinę laikraščio funkciją, kad jis tikrai 
būtų, vaizdingu V. Lenino posakiu, kolektyvinis propagandistas, 
agitatorius ir masių organizatorius, socializmo kūrimo Įrankis.

Spauda turi padėti žmonėms geriau suprasti ir Įsisavinti persit
varkymo Idėjas, .pakelti mases j visaliaudinę kovą už sėkmingą 
partijos planų Įvykdymą. Vykstant persitvarkymui, žurnalistų ka
drams tenka ir mokytis — mokytis gerai rašyti apie tai, kas gera 

’ gyvenime, atnaujinant visuomenę. Ir mes galime būti tikri, kad 
žurnalistai, mūsų partinė publicistika pateisins savo kilnią paskirtį.

VASARIO 21 D. „PRAVDOS" VEDAMASIS

Svečiuose pas 
E. Mieželaiti

Maskvoje anglų kalba išei
nančio laikraičio „Moscow 
News'* bendradarbė Rita Korn 
par a U apybraižų, prisiminimų ir 
IrteratOrinių
,;Mano draugai** („Druzja moji"’ 
„SovetsAij plsaf 
1986 m.). Autorė 
susitikimus 
datbiavimq 
Martinovu, 
kovičium, 
Kirionu ir 
nininlcais ir raiytojaiš. Labai til
tais žodžiais žurnalistė pasakoja 
apie susitikimus su Lenino premi
jos laureatu Eduardu MieŽelai-

podrafų

atel", Motkva, 
► pasakoja apie 

ir kOrybinj bendra- 
tu M. Sodochovu, L. 
M. Romu, D. Sosla- 

A. Afinogenovu, V. 
krfak tarybiniais me-

žiu. Poeto kūryba autorę seniai 
domino, ne kartą apie ją rąžė. 
Savo pasisakymą apie poetą ir 
jo kūrybą R. Korn užbaigia žo
džiais: „Kiekvieno Eduardo
Mieželaičio poetinio sumanymo 
esmė — himnas žmogui. Žmo
gus — yra jo mėgstamiausia 
tema. Artima poeto Širdžiai ir 
tautosaka, padavimai, kuriais 
dvelkia kiekvienas lietuviikos 
žemės lopinėlis. O visa tai ker
tu' E. Mieželaičio poeziją pada
rė labai liuolaikiSką. Praeitis, 
dabartis ir ateitis jo poezijoje 
tarpusavyje organiškai susipina, 
Šilus tikėjimas ateitimi — svar

iausias E.’ Mieželaičio pasaulė
jautos bruožas".

Jokūbas SKLIUTAUSKAS

.Air'-

Regimantas Adomaitis su sūneliu
Vilnius, Meno darbuotojų rūmų 

Baltoji salė. Kaip visada puošni ir 
iškilminga, žadanti žmogui sielos 
šventę. Visomis šviesomis tvies- 
kia nuo lubų prašmatnūs sietynai, 
dar labiau išryškindami dekoraty
vinių gipso ornamentų grožį.

Ir šventė įvyko. Mylimas teat
ro ir kino aktorius, TSRS liaudies 
artistas Regimantas Adomaitis iš
ėjo į sceną ir mintinai perskaitė 
Antono Čechovo apysaką „Nuobo
di istorija". Niekas nė nepajuto, 
kaip prabėgo visa valanda. Akto
rius be jokių išorinių įmantrybių 
skaitė tekstą, o prieš klausytojų 
akis, nelyg gyvi, Čechovo herojai 
— su savo įpročiais ir papročiais, 
troškimais, siekiais ir nusivylimais.

Nors praeityje jau daugiau kaip 
du kūrybinio darbo dešimtmečiai, 
nors sukurta 25 vaidmenys teatre 
ir 40 — kino filmuose, Regimantui 
Adomaičiui iki šiol nė karto nėra 
tekę pasirodyti scenoje vienam — 
jis niekada nėra deklamavęs eilė
raščių, skaitęs prozos tekstų. Tad 
A. Čechovo apysakos ‘ „Nuobodi 
istorija" premjerą Meno darbuoto
jų rūmuose galima vadinti ir Re
gimanto meninio skaitymo debiu
tu.

Lietuvos akademinio dramos te
atro aktorius Adomaitis pagal pir
mąją savo profesiją yra fizikas. 
Šiuos mokslus jis baigė Vilniaus 
universitete. Po to studijavo Lie
tuvos TSR konservatorijoje, kur 
gavo aktoriaus diplomą. Į mūsų 
klausimą, kodėl tapo aktoriumi, 
Regimantas atsakė:

— Todėl, kad labai norėjau... 
Yra toks vidinis poreikis, tačiau iš 
kur jis — paaiškinti negaliu. Ma
nau, kad panašų vidinį poreikį tu
ri ir žiūrovai, einantys į teatrą. 
Apie tą dvasinį nerimą, trauką te
atrui kalbama ir Čechovo apysa
koje, kurią pasirjnkau debiutui.

— Ar nesijaučiate tuščiai pra-

leidę tuos metus, kai mokėtės fizi
kos?

— O, ne. Atrodytų, kas gi ben
dra tarp fizikos ir dabartinės ma
no profesijos. O vis dėlto ryšys 
yra. Fizika išmokė mane mąstymo 
logikos, sugebėjimo analizuoti reiš
kinius, padeda geriau suvokti ku
riamų herojų elgesio motyvus. Pa
gal savo psichofizinius duomenis 
aš nesu artistinė natūra. Kiekvie
ną vaidmenį kuriu ne improvizaci
jos, o analizės principu, stengiuo
si žiūrovus įvesti į statomos pje
sės, savo herojaus nuotaikų, min
čių ir jausmų pasaulį. Tai reika
lauja labai daug darbo, tačiau ne
siskundžiu. Juk turiu puikią, myli
mą profesiją, ji kartais dovanoja 
man didelę laimę. Ir gerai, kad tik 
kartais. Nuolatinė sėkmė mūsų 
darbui yra didelis priešas.

Regimantui Adomaičiui sausio 
mėn. 31 d. sukako penkiasdešimt 
metų, tačiau nė karto iki šiol dar 
nebuvo surengęs savo kūrybos va
karo, kurie dabar Lietuvoje taip 
madingj. Vis per tą nepaprastą at
sakomybę prieš žiūrovus. „Su kuo 
gi išeiti į sceną?" — klausimu at
sakydavo tiems, kurie kviesdavo. 
Jam atrodo, kad tiesiog nesąžinin
ga išeiti į sceną vien tam, kad pa
pasakotum apie save. Anot jo, kai 
aktorius išeina į sceną — šitą jam 
šventą vietą — jis turi žiūrovams 
atverti vartus į meno pasaulį, turi 
suteikti tų nepakartojamų meni
nio išgyvenimo akimirkų, dėl ku
rių ir yra sugalvoti tokie dalykai, 
kaip scena.

Ilgai plojo visa salė, nutilus pas
kutiniam „Nuobodžios istorijos" 
žodžiui. Ilgai ir nuoširdžiai plojo, 
dovanojo daug gėlių. Regimantas 
Adomaitis droviai šypsojosi. Akto
rius gali būti laimingas tik tada, 
jei jis sugeba duoti nors akimirką 
laimės žmonėms.

Vida Petrauskaitė

Senovė ir dabartis
■’: ~ v* j-

Punios kultūros administracinis centras.
Visada, ypač vasarą, pilna turis

tų Punioje. Žmones čia traukia 
graži gamta ir vienas didžiausių 
Lietuvoje Punios piliakalnis. Nuo 
jo atsiveria plati panorama į kito
je Nemuno pusėje esantį nuosta
bų šilą.

Rūpestingai globojant istorinius 
paminklus, kuriami ir miestelyje 
statomi nauji pastatai. Kolūkių 
statybos projektavimo instituto ar
chitektas Juozas Zinkevičius sten
giasi išsaugoti Dzūkijos kraštui bū
dingas senosios statybos tradici
jas. Prieš porą metų Punioje buvo 
pastatyta viena moderniausių Lie-

tuvoje valgykla — svetainė su 
viešbučiu. O štai neseniai atiduo
tas naudoti kultūros-administraci- 
nis centras. Siame pastate įreng
tos aktų ir šokių salės, erdvūs re
peticijų kambariai saviveiklinin
kams, kraštotyros ekspozicija, ki
tos įstaigos. Šiuo metu statoma 
nadja mokykla, kurioje jau atei
nančiais metais mokysis vaikai.

Gražėja ir puošiasi Punios mies
telis. Kasmet čia įkurtuves švenčia 
net po kelias žemdirbių šeimas. O 
namus ir buities pastatus stato pa
tys kolūkio statybininkai, kurių 
gretose beveik 50 žmonių.

Daugiau kaip septyniasdešimt 
metų praėjo po Pirmojo pasauli
nio karo, bet dažnam senosios kar
tos užsienio lietuviui jis turbūt iki 
šiol gyvai prisimena:* metų daug, 
ir vis daugiau, o tai, kas dėjosi 
per Pirmąjį viso pasaulio karą pa
silieka ne tik jį pergyvenusių, bet 
ir vėlesnių kartų atmintyje. Tai 
liudija ir kai kurių „Laisvės" ir 
„Vilnies" skaitytojų memuarai. Il
gametis šių laikraščių bendradar
bis J. Mileris-Dzūkelis savo prisi
minimų knygoje „Metai ir bend
ražygiai" vaizdžiai aprašo, kaip 
Amerikos lietuviai reagavo į karo 
įvykius, ką pergyveno mūsų emi
grantai, klausydamiesi žinių iš 
Europos karo laukų. Karo įtaką 
Amerikos dietuvių likimui pavaiz
davo savo 
žara. Karui 
cinę veiklą 
Baltrūnaitė
ri tą metą ryškiai atskleidė savo 
prisiminimų knygoje „Pasirinki
mas visam gyvenimui". Sis jos gy
venine laikotarpis susijęs su „Ko
vos" laikraščiu, suvaidinusiu ypa
tingą, ryškiausią vaidmenį darbi
ninkų visuomeninėje ir kultūrinė
je veikloje lemiamų posūkių me
tais.

„Kova" susijusi ir su lietuvių 
literatūros istorija: joje bendra
darbiavo Žemaitė, B. ^Laucevičius- 
Vargšas, joje spausdinosi daug 
vėliau pačių veikliausių JAV lie
tuvių proletarinių literatų. Paga
liau nemažą išliekančią vertę tu
rinčių literatūros kritikos darbų, 
kaip tik dirbdamas „Kovoje", pa
rašė Vincas Mickevičius-Kapsu- 
kas, kurio autoritetas turėjo le
miamos reikšmės, kad socialistinis 
JAV lietuvių judėjimas pasuko 
bolševizmo keliu — su Spalio re
voliucija, su JAV Komunistų par
tija.

Tačiau V. Kapsukas su „Kova"- 
buvo susijęs ne tik 1916—1917 m., 
kai jis dirbo redakcijoje, bet žy
miai anksčiau. Tai primena vienas 
įdomus laiškas, kuriame pareikš
tos mintys liko aktualios iki šiol, 
nes pabrėžia vieną svarbiausių 
Lietuvos ir pažangiosios išeivijos 
kontaktų bruožą. *

V. Kapsuką dirbti „Kovos
daktorium kvietė ir seniau, vos 
prasidėjus ‘ pasauliniam karui 
Europoje. 1915 m. sausio 3 d. (Nr. 
2) „Kovoje" išspausdintas V. Kap
suko „Atviras laiškas Amerikos > 
.draugams", kuris pradėtas rašyti 
pirmomis karo dienomis, bet ne
siųstas iš karto, nes Kapsukas ma
nė, jog karas greit baigsis, ir jis 
atsidursiąs arčiau Lietuvos. V.

re-

Kapsukas rašė: „Draugai! Ačiū už 
tą garbę, kurią Jūs man suteikėte, 
kviesdami mane į „Kovos" redak
torius. Gaila, kad negaliu sutikti, 
priimti to pakvietimo." V. Kapsu
kas aiškino, jog darbininkai reika
lingi ir Lietuvoj, kur išlaikomas 
vos vienas socialistų laikraštis, kai 
Amerikoje — bene septyni. Be to, 
prasideda svarbūs laikai, vėl ky
la darbininkai ir revoliucija, rei
kia padėti darbininkams, nes 
jiems peršasi liberalai: „Užtat tu
riu aš likti ten, kur labiausiai rei
kalingas".

Ir štai toji mintis, kurią pabrė
žė V. Kapsukas, ir kuri buvo ak
tuali ilgus pažangių JAV lietuvių 
ir Lietuvos ryšių metus, kuri ver
ta prisiminti ir dabar:

„Juo labiau reikalinga man 
duoti Jums, draugai, šitas paaiški
nimas, kadangi galbūt tik ačiū 
Jums aš išturėjau ilgus kalėjimo 
metus, tik ačiū Jūsų pagalbai, ga
lėjau pabėgti iš‘tolimos Sibiro tai
gos".

Toliau V. Kapsukas aiškino, jog 
ne jis vienas, bet ir kiti draugai 
be atnąrikiečių pagalbos būtų į 
kapus miėię. Jis už viską dėkojo, 
kad gali toliau dirbti, žadėjo atsi
lyginti raštais\Kpvai".

Tai — įspūdingas proletarinio 
solidarumo dokumentas, liudijan
tis glaudžiausią, gyvojo JAV pa
žangių lietuvių ryšio su Lietuvos 
socialinio išsivadavimo kovotojais 
tradicijos ištakas. Ta didžiulė pa
garba, kuria gaubė Tarybų Lietu
vos politikos ir kultūros veikėjai 
pažangius JAV lietuvius, buvo ne 
vien idėjos ar dvasinio kovos ar
tumo pabrėžimas: daugelis Lietu
vos revoliucionierių patyrė, ką 
reiškė jiems visiems ir dažnam as
meniškai realioji pažangiečių pa
rama pogrindinės kovos prieš bur
žuazinę diktatūrą, karo prieš hit
lerinį fašizmą ir pokario atstaty
mų metais. Ta pagarba nebuvo 
formalumas, todėl su tokia meile 
pažangiečius sutikdavo, sutinka ir 
visados sutiks Lietuvoje. Laikas 
vis labiau atitolina nuo tų dienų, 
kai pažangių tautiečių pagalba 
buvo tokia reikalinga Lietuvai, 
bet jos neužmirštamos. Jų gyvasis 
prisiminimas — Lietuvos žurnalis
tų ir kultūros veikėjų nuoširdi pa
rama pažangiajai užsienio lietuvių 
spaudai. Kas to nesupranta išeivi
joje, labai klysta.

Štai ką primena prieš daugiau 
kaip septyniasdešimt metų pas
kelbtas V. Kapsuko „Atviras laiš
kas,. Amerikos draugams".

Vytautas Užgirys

Prie Lietuvos istorijos
KAS BUVO SENIAI SENIAI IŠ KUR ATĖJO LIETUVA

tai dešimtys

Mūsų pažinimas vis giliau įsi
skverbia į istorijos praeitį. Tokia 
jau žmogaus prigimtis, kad pir
miausiai jam rūpi sužinoti, kas 
buvo ten, kur jis pats gimė, užau
go, gyvena. Kas ten ne tik dabar, 
bet ir seniai seniai...

O seniai seniai — 
tūkstančių metų atgal.

Kas tuomet buvo Lietuvoje?
Seniai seniai Lietuvą, kaip ir 

šiaurės Europą, dengė ledynas. 
Paskui, apie XVIII—XVI tūks
tantmetį prieš mūsų erą, tas ledy
nas, anot istorikų, PRADĖJO 
TRAUKTIS. Mes pasakykime — 
pradėjo tirpti ir pagaliau, jam iš
tirpus, atsirado ežerų ir upių kraš
tas.

Tai buvo seniai seniai, kai Lie
tuva dar ir vardo neturėjo...

VISOS UPES TEKĖJO Į PIETUS

Įdomi, nors labai suprantama to
kia detalė: seniai seniai, kai tirpo 
Lietuvą dengęs ledynas, visos upės 
tekėjo į pietus. O kur joms buvo 
dėtis, jeigu kelią į šiaurę pastojo 
betirpstantis ledynas? Pirmiausiai 
juk tirpo pietinis jo pakraštys.

Mokslininkai sako: TEN, KUR 
DABAR PIETINE BALTIJOS JU
ROS DALIS, SUSIDARĖ ANCI
LIAUS EŽERAS.

Tuomet kai kurios upės pakeitė 
tekėjimo kryptį — Nemunas, 
Prieglius, Venta, Vysla pradėjo 
tekėti į. ANCILIAUS ežerą.

PO LEDYNO — TUNDRA

Kuo daugiau ištirpdavo ledyno, 
atitinkamai daugiau atsirasdavo 
sausumos. Žemė po ledynų vis dar 
šalta ir, žinoma, kad negalėjo čia 
užaugti didžiuliai miškai. Augo 
tundros augmenija. Bet tai jau bu
vo augmenija! Pripratę prie šalto 
klimato žvėrys pamėgo šias vietas 
ir jautėsi gerai.

Vasarą atskrisdavo daugybė 
paukščių...

Vadinasi, galima buvo medžioti?
Taigi seniai seniai, prieš tūks

tančius metų, dar tuo laiku, kurį 
istorikai vadina AKMENS AM
ŽIUMI, dabartinėje Lietuvos teri
torijoje atėjo pirmieji medžiotojai. 
Atėjo medžioti šiaurės elnių...

Sakom, pirmieji medžiotojai į 
nūdienę Lietuvos teritoriją ATĖ
JO. O iš kur? Ir kaip tą sužinoti, 
jeigu tai buvo prieš dešimtis tūks
tančių metų?

Ko tik žmogus neįsigudrino su
žinoti!

Antai Puvočiuose, kurie netoli 
Marcinkonių, rasti titnaginiai strė
lių antgaliai ir kiti dirbiniai, ne
panašūs į titnago dirbinius, suras
tus Maksimonyse prie Merkinės. 
Todėl ir išvada, kad tie žmonės, 
tie medžiotojai, "kurie seniai seniai 
pirmieji medžiojo Lietuvos terito
rijoje, buvo SKIRTINGŲ KULTŪ
RŲ. Titnago dirbiniai, surasti Pu
vočiuose, būdingi SVIDRŲ KUL
TŪRAI. Todėl logiška galvoti, 
kad Lietuvoje gyveno didelės ben
druomenės, atėjusios iš pietų, iš 
dabartinės Lenkijos teritorijos.

Maksimonyse ir kitur rasti tit
naginiai dirbiniai priklauso BRO
MES KULTŪRAI. Jie rodo, kad 
šie medžiotojai Baltijos jūros pie
tine pakrante atėjo iš pietvakarių.

Tai įsiminkime, Iš kur PRASIDĖ
JO LIETUVA. JOS PAIEŠKOSE 
BENE LEMIAMAS ŽODIS PRI
KLAUSO ARCHEOLOGAMS.

Lietuva atėjo iš pietų ir pietva
karių. ..

KUR DINGO ANCILIAUS 
EŽERAS?

• Istorikai šitaip teigia: apie 5500 
—5000 m. prieš mūsų erą Anci- 
liaus ežero vanduo per Skandina
viją prasiveržė į Atlantą, susidarė 
LITORINOS JURA. Klimatas pa
lengva atšilo.

Ko jau ko, o šilumos reikėjo, 
kad išaugtų gražūs miškai!

Matyt, mums nereikia užmiršti

ANCILIAUS EŽERO. Juk tai' jis, 
prasiveržęs į Atlantą, paskubino 
subujoti žaliuosius, legendomis ta
pusius Lietuvos miškus. Buvo me
džioklė, buvo žvejyba, dabar atsi
rado miškų dovanos — vaisiai, 
grybai, uogos. Žmogaus maistas 
pasidarė įvairesnis ir, vadinasi, są
lygos gyventi žmogui pagerėjo...
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DIDŽIOJO SPALIO 70-MECIUI 
SLOGI BEDARBIO DALIA

Lietuvos įmonėse ir organizacijose veikia daugiau kaip 130 profsąjungų 
bibliotekų, kurios savo fonduose yra sukaupusios du milijonus knygų, 
brošiūrų, žurnalų komplektų. Šių bibliotekų skaitytojais yra apie 130 
tūkstančių žmonių.

Nuotraukoje: Kauno A. Šiaučiūnaitės fabriko bibliotekos skaitykloje.
K. Jūrelės nuotrauka

Sal ė apie eglęJ u
Stoviu nukėlęs kepurę prieš ją

— Virėkštos ežero pakrantės mil
žinę. Prieš eglę su vėjų pašiaušta 
viršūne, gintariniais sakais apgur- 
gėjusiu liemeniu, pamėlusia nuo 
senumo. Rymo plačiaskarė tvirtai 
į griovio dugną įleidusi šaknis, už
gulta didžiulio samanoto akmens
— su žemėmis nuo kriaušio nurie
dėjusio. Tirpstant sniegui, seno
sios eglės pašaknes visada plauna 
veržlūs dauboje užgimusio upokš
nio vandenys. Gegužyje ją tranko 
žaibai. Tačiau kasmet — putpe
lėms pragydus — ant gauruotų ša
kų užsiplieskia raudoni žibintėliai. 
Pražysta senoji eglė, ir rudenį pra
eivio akį traukia jos graži kanko
rėžių karūna.

Nuo šimtametės eglės ežero pa
krantėje ir pradedu pasakojimą 
apie mūsų žemėje ošiančius egly
nus, sakais kvepiančius rytmečius 
ir vasaros rytų rasą ant žalių kiš
kio kopūstų. Bene eglynuose jie 
geriausiai tarpsta.

Nesulyginsi eglės amžiumi, tvir
tumu su laukų ir girių ąžuolais. 
Bet jos vardas pasaulyje ne ma
žiau žinomas. Iki šių dienų sklin
da legendos apie stebuklingus 
Kremonos miesto smuikus, „užgi
musius" saulėtoje Italijoje. Į juos 
ir „eglės daina" įdėta. Žinoma, 
ne paprastos, o vadinamosios re
zonansinės eglės. Eglės mediena, 
pasikeisdama su Vienos, šveicariš
kuoju ir itališkuoju klevu, pasitar
navo neįkainojamiems muzi
kos instrumentams sukurti. Šian
dien šie smuikai, ir p6 šimtmečių 
nepraradę savo skambesio, vadi
nami jų kūrėjų — Kremonos meis
trų — Antonijaus Stradivari j aus, 
tėvo ir brolių Amati, Gvarneri del 
Džezu, venecijiečio Frančesko Go
bėti vardais.

Nuo senovės mūsų miškų egles 
vertino viso pasaulio jūrininkai. 
Anglai, švedai, norvegai siųsdavo 
savo pirklius atvežti „laivinio miš
ko". Ir ypač — „stiebinių eglių". 
Burlaivių klestėjimo metu eglei 
buvo lemta apkeliauti visas pasau
lio jūras. Tiesūs kaip žvakės eg
liniai stiebai laikė vėjų išpūstas 
bures plačiuose pasaulio vandeny
nuose.

Eglė — reikalingas medis. Pas
kaičiuota: per metus pasaulyje pa
gaminama tiek popieriaus, kad į 
jį galima būtų suvynioti mūsų Že
mės rutulį.

Iš “Lietuvninkų” poezijos
Ne ką labai iki šiol žinojome iš 

Mažosios Lietuvos poetų. Jurgį 
Zauerveiną-Girėną, Vydūną, F. Ba- 
joraitį-Paukštelį, gal dar vieną ki
tą. ./ Ką galėjome iš jų kūrybos 
pasiskaityti? Vieną kitą eilėraštį, 
retsykiais įdedamų į lietuvių poe
zijos antologijas. Taigi lietuvių 
nacionalinės poezijos istorijoje ir 
leidyboje žiojėjo atvira properša. 
Jų panoramoje ir kontekste stigo 
Mažosios Lietuvos krašto, davusio 
lietuviškos knygos ir grožinės lite
ratūros pradžią, didžiuosius Maž
vydą ir Donelaitį.

Dabar toji spraga užpildyta: 
Vilniaus „Vagos" leidžiamoje poe
zijos bibliotekoje „Versmės" pa
sirodė Mažosios Lietuvos XIX— 
XX a. pradžios lietuvių poezijos 
knyga — „Kaip ąžuolas drūts prie 
Nemunėlio". Ją sudarė, įvadą, pa
aiškinimus, žodynėlį parašė žino
mas Mažosios Lietuvos kultūros is
torikas Domas Kaunas.

Iš bibliografinėmis retenybėmis 
tapusių leidinių, senosios periodi
kos komplektų, rankraščių suda
rytojas atsidėjęs sulasiojo ir atrin
ko knygon trisdešimties to krašto 
poetų kūrybos pavyzdžių. Nuo 
Kristijono Gotlybo Milkaus iki 
Ievos Simonaitytės. Vienų vardai, 
tarp jų L. Rėzos, J. F. Kelkio, M. 
Jankaus, Vydūno, I. Simonaitytės, 
plačiai įėję į lietuvių literatūros, 
žurnalistikos, rašto istoriją. Su 
daugelio kitų autorių (J. Urbono, 
M. Sapalo, V. Kalvaičio, M. Hof
mano, F. Stepničio, G. Juozapai-

Labanoro ir Šimonių girių kai
meliuose išliko kaladiniai aviliai, 
skobti iš storo eglės kamieno, sto
romis luobomis uždengti. Minčia- 
girėje statinės gero alaus salyklui 
tik iš eglės pripažįstamos. Kitoms 
medis — „prastą raugą duodąs".

Ir gamtoje eglė — įdomus me
dis. Ji — savotiškas orų metraštis. 
Pagal rieves kelme galima tiksliai 
nustatyti sausus ir lietingus metus. 
Sinoptikai padarė tokį bandymą.- 
Išrinko iš archyvo duomenis, api
mančius vasaras 100 metų laiko
tarpyje. Paskui — lietus ir karš
čius „paskaičiavo" pagal platesnes 
ir siauresnes eglės rieves. Ir ką gi! 
Archyvų duomenys sutapo su eg
lių „parodymais".

Sako, geriausiai giriose dera 
šermukšniai, lazdynai. Bet eglės 
„derliai" — tikrai neregėti! Kai
šiadorių miškininkai Girelės egly
ne rado nulūžusią trijų metrų ilgio 
eglės viršūnę. Pasirodo, ji nulūžo 
ne nuo audros. Neišlaikė kanko
rėžių svorio. O jų eglės karūnoje 
buvo daugiau kaip du šimtai. Miš
kininkai paskaičiavo: viename eg
lės kankorėžyje — 350 sėklų. Tai 
ši eglė-rekordininkė brandino 
fnaždaug 70 tūkstančių sėkliukių. 
Tokio kiekio pakanka septyniems 
hektarams naujo miško užsodinti. 
Nustatyta, kad eglės gerai dera kas 
ketveri metai.

Eglės — žydrynės mėgėjos. Jos 
net sulig penkiolikaaukščiu namu 
kartais gali susilyginti. Ir mūsų gi
rios turi eglių — aukštuolių. Pu
nios šile už Nemuno, netoli gra
žaus miško keliuko, stiebiasi ne 
eglė, o tikra pilis. Žalia, šakas iš
skėtusi. Daugelį metų jai priklau
sė Lietuvos eglių karalienės var
das. Keturiasdešimt du metrus virš 
girios iškilusi Punios eglė. Bet štai 
įjirininkai gretimame kvartale su- 
Fado dešimčia centimetrų aukštes
nę eglę. Ir nebeliko aukščio re
kordo.

Tuomet susirūpino Prienų miš
kininkai. Juk eglynų tai turime! 
Šlovė atiteko Prienų šilui. Čia 
auga net 45 m 86 cm eglė.

Ne tik grakštuolių eglių pasitai
ko. Mažeikių rajone palei Vardu
vą ošia įdomus Renavos parkas. 
Jame- keroja storiausia Lietu
vos eglė. Milžinės apimtis — pus- , 
ketvirto metro. Keli vyrai tik „ba
joro Renės eglę" apkabina.

Leonardas Grudzlnskas

čio ir kt.) Į kūryba ir gyvenimo 
bruožais susipažįstame dažniausiai 
pirmąjį kartą.

Šios poezijos problematikos, 
žanrų, meninės raiškos ypatingu
mus lėmė Mažosios Lietuvos isto
rija ir likimas, iiacionaliniai, so
cialiniai ir kultūriniai jos savitu
mai, pagaliau autorių sugebėjimų 
pobūdis. Visa tai įdomiai atsiveria 
pačioje poezijoje, kuri pirmiausia 
yra kūrybos žmogiškasis paliudiji
mas apie to krašto lietuvį, jo min
tis ir išgyvenimus, jo dvasinį pa
saulį. Šios poezijos palikime yra 
tikrų estetinių vertybių, tarp ją 
kūrusių — gamtos apdovanotų! 
poetų iš prigimties.

Mažosios Lietuvos lietuviška, 
poezija — specifinė nacionalinės 
literatūros istorijos atšaka. Ta kū
ryba, iš esmės ir pirmiausia orien
tuota į to krašto lietuvių skaityto
ją, į jo nacionalinės ir socialinės 
sąmonės, į jo dvasios atsparumo 
ugdymą. Drauge ji neatidaloma 
nuo visos lietuvių literatūros, or
ganiška jos dalis, daug kuo įdo
miai ir naujai ją papildanti.

Užvertus šią „lietuvninkų" poe
zijos knygą, kyla mintis ir noras 
susilaukti ką nors tokio pat ar pa
našaus iš užsienio, ypač iš JAV, 
lietuvių senosios (XIX a. pab.— 
XX a. pr.) poezijos. Jos revoliuci
nės krypties kūrinių paskelbta 
„Versmių" serijos knygoje „Auš
ta rytas, aušta naujas..." Bet tas 
leidinys neaprėpia daugelio auto
rių ir pavyzdžių.

Antanas Aukštaitis

Sugrįždavau į namus piktas, nu
vargęs. Atrodė, kažkoks gyvas, 
sunkus daiktas nesutelpa krūtinė
je. Tačiau blogiausia, kad svaig
davo galva. O juk jaunas, bet ne
sėkmės padarė savo — jau kiek 
dienų, mėnesių, kai ieškojau dar
bo! Prabėgo sausis, baigėsi vasa
ris, pražydo ir nuvilnijo pavasaris, 
už miesto laukai subrandino vasa
rojų. .. Atversti kalendorių lape
liai rodo 1926 metų rugsėjį. Nie
kam tu, Aleksandrai, nereikalin- • 
gas, kalbėjau pats sau, ir buvo 
skaudu iki ašarų. Kartais sugauda
vau atsargų ir švelnų, užjaučiantį 
motinos žvilgsnį, tačiau nuo jo 
širdyje pasidarydavo dar bjauriau.

— Nesikrimsk, sūnau. Tokie da
bar laikai, — sakydavo ji.

— Laikai laikais, bet ir proto 
reikia turėti. Dirbo ir tebūtų žiū
rėjęs darbo, o ne...

— Gana... Jau girdėta, — nu
traukia motina tėvą, šitaip man 
primenantį Petriko baldų fabriką 
Kaųhe, kur iki 1925 metų gruo
džio mėnesio dirbau staliaus mo
kiniu. Dirbau neilgai. Dabar nepri
simenu, kas būtent iš darbininkų 
paragino įstoti į profsąjungą. Ži
nau tik, kad reikėjo nueiti į Kęs
tučio gatvę ir susirasti keturiasde
šimt antru numeriu pažymėtą mū
rinį dviejų aukštų pastatą. Atėjus 
ten, priėmė šiltai ir drąsino, girdi, 
laikysimės, ir viskas bus gerai. Ta
čiau po kelių dienų pats fabriko 
savininkas pasikvietęs išrėžė:

— Man reikalingi darbininkai! 
Supranti? — sakė jis ir vėl karto
jo: — Man reikalingi geri darbi
ninkai. O tu! Kuo tu dirbi? — ne
užmiršo paklausti.

— Mokausi staliaus amato, — 
pasakiau nujausdamas, kokie ne
geri darbdavio ketinimai.

— Mokaisi! Cha! Jįs mokosi 
amato! Girdi: man reį^alingi dar
bininkai, o ne profsąjungų veikė
jai. Nuo šiandien tave atleidžiu iš 
darbo. Eik lauk! ..

Taip pasibaigė apie du mėnesius 
trukęs darbas Petriko baldų fab
rike ir prasidėjo sunkios, žmogų 
varginančios bedarbio dienos, už
trukusios devynis mėnesius. Man 
buvo devyniolika metų. Darbo ieš
kojau atkakliai, užsispyrusiai — 
apėjau visas Kauno įmones, ta
čiau visur išgirsdavau, kad man jo 
nėra. Pasijutau nereikalingas kaip 
gatvėn išvarytas šuo. Iš darbo pa
reidavo tėvas, vyresnysis brolis. 
Septynių žmonių šeimyna susėsda
vo prie vieno stalo, o šaukštas 
sunkus, nes žinojau, jog valgau ki
tų nelengvai uždirbtą duoną.

DAUG METŲ PRAĖJO

nuo to, tačiau gyvai prisimenu 
iškankinusią jauno bedarbio sa
vijautą ir stebiuosi, kokia ji švie-' 
žia. Tai kažkas panašu į suakme
nėjusį druskos klodą — prisiliesti 
lūpomis ir jausti jo sūrumą.

Pavojingi nedarbo dantys žmo
gų griebia ne tik už ^gerklės. Šilu
mą ir duoną man teikė tėvų na
mai, bet, ją valgydamas, jausda
vausi lyg apvogęs ir šitaip niek
šingai nuskriaudęs artimiausius 
žmones. Tyli jie, kantrus aš, bet 
ne aklas ir regiu, kad gyvenimo 
malūną suka tūkstančiai rankų. 
Kasdien. Atkakliai. Sunkiai. Už to
kį darbą žmonės atlyginami šio
kiu ar anokiu pragyvenimu, o ma
no rankoms nėra į ką įsitverti. 
Atstumtasis! Et, kaip slogu krūti
nėje, žvarbu mintyse, kad išgirdęs 
linksmą juoką krūpteli ir pagalvo
ji, ar tik ne iš tavęs, tokio nevy
kėlio, juokiasi. Paniekintas, nelai
mingas slankioji miesto gatvėmis, 
o fabrikų vartai sutartinai užkelti.

Kaune buvo darbo birža. Gal, 
sakau, ten pasiūlys kokį darbą? 
Bet ne, net užregistruoti bedarbiu 
atsisakė. Viena, sako, Kaune gy
veni neseniai, o kad užregistravus 
bedarbiu, reikalinga pragyventi 
ne mažiau trejų metų. Antra, sa
ko, reikia turėti šeimą, kurioje ne
būtų dirbančių, o tik nedarbingi 
— maži vaikai, ligoniai ar paliegę 
tėvai. Trečia, skaičiavo biržos tar
nautojas, reikia, kad šeima netu
rėtų nekilnojamojo turto...

— Supranti? — klausė orus bir
žos tarnautojas.

Suprasti nesunku, bet nuo to ne 
geriau. Mano gyvenimo sąlygos 
buvo ne tokios, ir oficialiai regis
truojamoje bedarbių eilėje man 
vieta nepriklausė. Nedidelis mūsų 
namas, tas „nekilnojamas" turtas 
stovėjo Jonavos gatvėje. Namas 
valstietiškas, nupirktas netoli Kaz
lų Rūdos. Viename jo gale, pada
lytame į virtuvę ir kambarį, gyve-, 
no visa šeima — tėvai ir mes, 
trys sūnūs ir dvi dukterys. Kitą 
namo galą nuomojo Ch. Kaplanas, 
po jo — Levinas.

— Kas per tvarka! Gal tėvų na
mų atsisakyti? — priekaištingai 
klausiau biržos tarnautoją.

— O kam? Vis tiek birža tavęs 
bedarbiu neregistruotų. Juk tu 
viengungis, tiesa? — klausė ir 
pats atsakė: — Birža viengungių 
bedarbiais neregistruoja.

— Tai badu mirti?

— Važiuok į kaimą. Pasisamdyk 
ūkininkui, — sekė patarimas.

Dar toli man buvo iki tos die- 
’ nos, kai perskaičiau K. Markso 
.žodžius, kad darbininkų valdovas 
yra badas. Tai žiaurus valdovas, 
dažnam bedarbiui įsiūlęs pasikar
ti virvę, kitus išstūmęs plėšikauti. 
1926 metais šis valdovas Kaune tu
rėjo nemažu armiją. Tiesa, ji atro
dė pakrikūši — daug žmonių, kaip 
ir aš, pavieniui ieškojo darbų, ner- 
šdami po visą miestą. Kiti atsida
vė darbo biržos malonei.

PO EILINES DIENOS

nesėkmingų bandymų surasti 
darbo, užmigdavau negreitai. Min
tys tos pačios: kur, kaip surasti 
man jį? Pavydėjau tėvui, dirban
čiam sargu Livelos fabrike. Vy
resnysis prolis Aleksas dirbo kal
viu „Amlito" bendrovės dirbtuvė
se. Sumigus šeimai, namo galas 
suošdavo pavargusių žmonių kvė
pavimu, pakosčiojimais, knarki
mu. Gyniausi nuo šitų garsų, ap
siklodamas galvą užklotu, tačiau, 
pradėjęs dusti, vėl nusinuoginda- 
vau ir nežinodavau, kaip greičiau 
užmigti.

Pasitaikydavo dienų, kai į mies
tą neišeidavau, pasilikdavau na
muose. Tos dienos būdavo ilgos 
ilgos. Tačiau kito pasirinkimo ne
buvo — arba ieškoti darbo, arba 
sėdėti namuose ir nesmagiai žiūrė
ti į liūdnus šventųjų paveikslus, 
motinos sukabintus ant sienos 
palubėje. Namisėdos nuotaiką 
kartais padrumsdavo policininkai. 
Atsitiko taip, kad prie neišvaiz
daus mūsų namo jie pritvirtino ge
ležinę dėžę telefono aparatui lai
kyti. Perdien po kelis kartus su- 
spygdavo aprūdiję jos vyriai ir 
uniformuotas sargas priglausdavo 
prie ausies ištrauktą iš dėžės te- 
tefono ragelį.

Savo knygoje „Kareivinėse ne
ramu" Ch. Kaplanas užsimena, kad 
kurį laiką Kaune gyvenęs pas Ši
monį. Iš tikrųjų — pas Simaną. 
Tik vėliau sužinojau, kad ta poli
cijos telefono dėžė labiausiai bu
vus nemaloni būtent jam. Dažnas 
policininkų lankymasis tampė ner
vus dėl rotatoriaus, kurį senasis 
revoliucionierius, komunistas nuo 
1918 metų, slėpė savo būste. Išgy
veno jis pas mus daugiau kaip me
tus ir vienądien atsisveikino.

Po Ch. Kaplano į apleistą na
mo galą atsikėlė Levinai. Atmintis 
neišlaikė kai kurių žmonių vardų. 
Neprisimenu ir Levino vardo. Bu
vo mažiukas, nešiojo akinius, po 
kuriais slėpė dešinėje akiduo
bėje įstatytą stiklą. Blogas regėji
mas trukdė jam dirbti, todėl dau
giau dirbo jo žmona kartu su pas 
juos apsigyvenusia jauna giminai
te Rocha. Abi jos irgj/hedidukės, 
tačiau apsukrios, greitos.

Namo galus skyrė priemenė, 
kur savo nedidelę krautuvėlę įsi
taisė nauji nuomininkai. Prekiavo 
duona, druska, degtukais, muilu, 
silkėmis... Čia dažniausiai sukosi 
mažoji Rocha.

— Neturiu, Levinai, kuo užsi
mokėti. Gal palauksi dienelę kitą, 
— dažnai girdėjau pirkėjų įžo
džius.

— Kad neturi, teks palaukti, — 
sutikdavo krautuvėlės savininkas 
ir paprašydavo Rochos paduoti 
žmogui kepaliuką duonos, muilo, 
degtukų, įpilti druskos, dar ką. Ši
tą darydavo neatsikalbinėdamas, 
nuoširdžiai. Jis buvo teisingas, są
žiningas žmogus. Gyveno vargin
gai ir, žinoma, biznierius menkas, 
kaip sakydavo, tik su silke ran
kose.

Dirba ir maži, net Rocha, nepik
tai pavydėdavau. O kada tu, Alek
sandrai, įsidarbinsi? Egi, gal net 
dangus tos dienos nežino, — kuž
dėjau mintyse, nors dievas seniau 
buvo išnykęs iš galvos ir širdies. 
Tik štai vienąkart...

TĖVAS SUGRĮŽO VĖLOKAI,

peržengė namų slenkstį ir pa
šaukė:

— A, tu namuose! Užteks, už
teks binzinėti. Krauk įrankius ijr 
jau ryt į darbą.

Įspitrijau akis į tėvo veidą. 
Akys jo blizgėjo ir numaniau, kad 
tėvas sugrįžta iš karčemos. Kam 
dievą į medį varyti — mėgo jis 
ant ūso užvarvinti alaus putelę, ir 
tai buvo svarbi nesantaikų su mo
tina priežastis.

— Vėl primurkęs, — žodžiais 
pasitiko motina.

— Nepyk, darbo sūnui ieškojau.
— Dalbo? Prie tos prasmirdu

sios rupūžės?
— Ir atspėk man! Prie jos, mo

tin, prie tos smarvės, — linksmai 
sutiko tėvas. — Pati žinai ir sū
nus žino, kad kitur darbo negali
ma surasti.

— Tu, tėve, tikrai man darbą 
suradai? — neiškenčiau.

—* Universale, staliaus amato 
mokysies!. Tik, sakau, neužmiršk 
pasiimti įrankių.

— Tikėk tu jam! — dėl viso

5-TAS PUSLAPIS

Ukmergės gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje skiriamas reikiamas
dėmesys kolektyvo narių reikalams. • . .

Nuotraukoje: Neseniai atidarytoje kulinarijos gaminių parduotuvėje.
G. SVITOJAUS nuotr. (ELTA)

E. Mieželaičio poezija muzikoje
Tik du tekstus muzikos kūri

niams — Balio Dvariono „Ant Ne
muno kranto" ir Juliaus Juzeliū
no simfoninei oratorijai „Cantus 
magnificat" — specialiai yra pa
rašęs Eduardas Mieželaitis. Tačiau 
jis šiandien jau maždaug dviejų 
šimtų įvairių žanrų muzikos kūri
nių bendraautoris. Poeto kūry
ba davė impulsą daugelio Lietu
vos, broliškųjų respublikų, užsie
nio kompozitorių kūrybinei min
čiai.

„Eduardo Mieželaičio kūryba 
savo sudėtingumu ne tik netruk
do, bet padeda: įkvepia pats jo 
poezijos aromatas", — yra pasa
kęs tarybinis kompozitorius A. 
Petrovas. Neaprėpiamu poezijos 
kontinentu, duodančiu pagrindą 
nuostabiems muzikos atradimams, 
lietuvių poeto kūrybą pavadino 
įžymus ukrainiečių kompozitorius 
J. Meitus. Gili filosofinė E. Mie
želaičio poezijos mintis, joje ke
liamos bendražmogiškos proble
mos — štai kas, pasak Vokietijos 
Demokratinės Respublikos kompo
zitorių Z. Gaislerio ir P. J. Tirso, 
paskatino juos sukurti plačiai ži
nomą oratoriją „Žmogus".

Kompozitorių dėmesys E. Mie
želaičio kūrybai neblėsta. Tai liu
dija ir neseniai per Lietuvos tele
viziją parodytas koncertas „Po 
Lietuvos dangumi", kuriame skam
bėjo kūriniai, sukurti pagal liau
dies poeto eiles. Klausytojai išgir

Iš II okė geriau pažinti save
„Aš, Kazys Buračas, sūnus vals

tiečių tėvų Prano Buračo ir Mar
cės Simušaitės, gimęs 1897. 01. 15 
(senuoju stiliumi) Sidrų kaime, 
Radviliškio rajone. Šeimoje buvo 
devyni vaikai: penki broliai ir ke
turios seserys. Iš viso to būrio be
likome tik du — aš ir brolis Jonas, 
dailininkas".

Šitaip savo autobiografijoje 
1965 metais rašė Balys Buračas.

Kas jis? Kodėl šiandieną pabu
dome jį įprasminti, pasidžiaugti, 
kad buvo ir pasiliko? Manome, 
kad bus geriausia, jeigu pacituo
sime iš užrašų tų, kas jį kadaise 
pažinojo, kas buvo susitikęs, kal
bėjosi. Šiandieną to, deja, patys 
negalime padaryti. Balys Buračas 
fnirė 1972 metais.

L. Sauka rašo:
„Tautosakos rinkėjai buvo la

bai įvairios kvalifikacijos, įvairių 
polinkių. Štai keli pavyzdžiai. Rin
kti tautosakos ėmėsi Balys Bura
čas, plataus akiračio kraštotyrinin
kas, muziejininkas dailėtyrininkas, 
pedagogas ir fotografas. Jis yra 
užrašęs nemažą sakmių, padavimų, 
surinkęs daugiau kaip 3000 liau
dies dainų. Jo rinkiniai papildyti 
nuostabiomis pateikėjų, jų buities 
ir gamtos nuotraukomis. Nemaža 
surinktos medžiagos apie liaudies 
apeigas, vaidinimus yra paskelbęs 
populiariuose straipsniuose. Svar
biausias šios tematikos etnografi
nis darbas — „Kupiškėnų vestu
vės", labai platusiir išsamus, pa
teikiantis ir daug vestuvinės tau
tosakos. Šis darbas padėjo atgyti 
unikaliam kupiškėnų teatralizuo
tam renginiui — vestuvėms sceno
je":-

O štai keletas štrichų iš paties 
B. Buračo „prisipažinimų":

„1915. 04. 14 d. įsigijau pirmą

pikto pasakė motina, tačiau ir pa
ti patikėjo, o aš kažkaip kaltai 
šypsojausi ir širdyje dėkojau tėvui 
už dovaną. Tai buvo pati didžiau
sia mano dovana po tų Jonavos 
gatvėje buvusių namų pastoge.

Ir vėl naktis, ji vėl ilga, tačiau 
šįsyk mintys buvo linksmos. Gal
vojau apie darbą, kuris man atro
dė panašus į darbą Petriko fabri
ke, kur stalių mokiniai lyg ir pa
galbiniai darbininkai — atneša, 
nuneša, sutvarko, pašluoja... Ta
čiau atsiminęs, kad prisakyta at
sinešti darbo įrankius, nesuvokiau, 
kam tokiems darbams jie reikalin
gi. Pjūklelį, obliuką, plaktuką, du 
kaltus jau buvau sudėjęs į krūvą. 
Tik — ak! — kokia vis dėlto ilga 
naktis, 1926 metų rugsėjo naktis. 
Po jos turėsiu darbą. ..

Aleksandras Slmanas
Revoliucinio Judėjimo Lietuvoje 

veikėjas 

do K. Kavecko, V. Laurušo, J. 
Meitaus romansus, B. Gorbulskio, 
L. Vilkončiaus estradines dainas, 
V. Laurušo, V. Paltanavičiaus 
chorines poemas. Bet tai tik maža 
dalelė kūrinių, kuriems atsirasti 
impulsą davė E. Mieželaičio kūry
ba. Su poeto vardu tarybinėje mu
zikoje susiję nemaža naujų žanrų. 
Tai, pavyzdžiui, J. Juzeliūno vo
kalinė simfonija „Žmogaus lyra", 
V. Laurušo miniatiūrinė chorinė 
poema „Akys", G. Kuprevičiaus 
publicistinis vokalinis ciklas 
„Mes — argonautai". Plačiai 
žinomi broliškų respublikų kom
pozitorių kūriniai, sukurti poe
to kūrybos motyvais. Tai uk
rainiečio J. Meitaus vokalinis cik
las „Šeši Eduardo Mieželaičio eilė
raščiai", ruso V. Veselovo vokali
nis ciklas „Poeto širdis", baltaru
sio S. Korteso vokalinė simfoninė 
poema „Pelenai", latvio E. Medi
nio kantata „Žmogus". Tarp nau
jausių kūrinių — V. Novikovo iš 
Alma Atos „Trys romansai", E. 
Kravcovo iš Barnaulo vokalinis- 
instrumentinis ciklas, V. Krasno- 
skulovo iš Rostovo prie Dono 
„Herojiškas diptichas". O kompo
zitorius S. Balasanianas E. Mieže
laičio poezijos indiška tematika 
motyvais parašė vokalmę-instru- 
mentinę poemą „Ametistas". Tai 
dviejų kūrėjų — Dž. Neru premi
jos laureatų — dovana Indijai, 
jos žmonėms. Romualdas Cėsna

fotoaparatą ir išmokau fotografuo
ti. Tuojau pradėjau keliauti po 
pažįstamas apylinkes, kuriose bu
vau matęs išpjaustymais papuoštų 
pirkių, svirnelių, medžio dailės 
dirbinių ir kt."

Štai kitas jo paliudijimas apie 
save:

„Vienintelė vieta, kur mane vi
liojo miestu buvo turgus. Tai bū
davo darbelio — tik turėk spėkos 
suktis. Iki sugrubimo fotografuo
davau suvažiavusius valstiečius. 
Ne tiek juos, kiek raštuotas roges. 
Šiauliuose net pirštus buvau nuša
lęs. „Jeigu taip savų rankų težiū
rėsi, nieko negalėsime padėti", — 
prigrasino gydytojai. O aš užsi- 
miršdavau... Labai jau puikių ro
gių pasitaikydavo. Negi pirštinė
tas sugrabaliosi fotoaparatą?"

Glaustą, reljefišką vaizdelį apie 
Balį Buračą ir jo darbus darbelius 
pateikia Iz. Butkevičius. Rašo:

„B. Buračas pirmiausia labai 
daug nusipelnė rinkdamas etno
grafinę medžiagą. Jau nuo 1918 
metų renka liaudies meno dirbi
nius ir užrašinėja tautosaką — iš 
pat pradžios kaip mėgėjas, o vė
liau aktyviai bendradarbiauja su 
Kauno Valst. Dailės ir Šiaulių 
„Aušros" muziejais. Be to, B. Bu
račas aktyviai bendradarbiauja pa
ruošiant dailininko Varno kryžių 
albumą. Ištisą dešimtmetį (1923— 
1934 m.) B. Buračas vasaros metu 
keliauja po Lietuvą ir padaro dau
giau kaip 1600 būdingiausių kry
žių ir koplytėlių nuotraukų, kurias 
perleido Kauno Valst. Dailės ir 
Šiaulių „Aušros" muziejams. Ir 
kiek tose nuotraukose užfiksuota 
įvairių foimų kryžių ir koplytė
lių, kokia jų gausi, saikinga ir 
skoninga ornamentika, išdrožta 
liaudies meistrų rankomis. Šitiek 
subtilių liaudies meistrų kūrinių 
galėtų pavydėti net dailininkai 
profesionalai.

B. Buračas yra nufotografavęs 
daugiau kaip 200 piliakalnių, už
rašęs apie juos padavimus. Jis yra 
surinkęs daugiau kaip 3000 liau
dies dainų. Labai daug dėmesio B. 
Buračas skyrė ir margučių puošy
bai. Kaip nė vienas kitas iš kraš
totyrininkų B. Buračas per visą iš
vykų laiką yra apžiūrėjęs dau
giau kaip šimtą tūkstančių margu
čių. Iš jų sudarė 600 egzempliorių 
retą ir įdomią margučių kolekci
ją"-

Apie B. Buračą nemažai rašė ir 
kiti. Neabejojame, kad jo vardas 
nebus užmirštas ir ateityje. Di
džiausias jo nuopelnas, kad išgel
bėjo ne vieną kūrinį, tiesiog plėš
te išplėšė iš mirties nagų ir paliko 
gyventi tautoje. Per jo gyvenimą 
ir darbus geriau išmokome pažinti 
save...

Stepas Grigas

k



6-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ” PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 20,1987

Briefs LAISVĖS REIKALAI
“Laisvės” editor-artist art show opened in the Ohio State University 

College of the Arts, January 5th and will run until April 5, 1987 at .the 
Boston University Art Gallery, Boston, Massachusetts. A reception was 
given for Rudolf Baranik was held January 12, 1987.

♦ ♦

In terms of mathematic probabi
lity, a nuclear war is inevitable and 
humanity’s chances of survival are 
pitifully small. So contends Prof. 
Martin Hellman of Stanford 
University, a brilliant 40-year old 
mathematician who is internatio
nally recognized for his expertise 
in \statistics, probability and 
cryptography. “I’m convinced the 
only ^Vvay to survive nuclear 
roulėtte is to stop playing the 
game, to put down the gun 
globally, to move beyond war. If 
we want to avoid the world’s 
imminent suicide, we must shift 
totally the way we think about 
war. We no longer can accept it as 
a means of settling disputes, as an 
extension of politics or as an innate 
ingredient in the nature of man.”

♦ ♦

Prof. Martin Hellman of Stanford

The current U.S. Congress’ members number 535. They are; 510 males 
and 25 females.

♦ ♦ ♦

Benjamin Spock, M.D. the corageous fighter for world peace says in his 
call to the people for action: “The President wants you, all other 
Americans, and, indeed, the whole world, to believe that these space 
weapons will “shelter” the entire population of the United States from 
nuclear attack... despite the fact that the government’s own scientific 
studies show that unless these weapons are 95% effective [an 
inconceivably high level of performance], a minimum of 100 million 
Americans will die instantly in a blazing firestorm in the event of an 
all-out nuclear war.

The President says he is absolutely convinced that “Star Wars” will 
work... despite the fact that hundreds of today’s most brilliant scientists 
have condemned proposals for a space-based weapons system as ’illusory, 
fantastic, or purely science fiction.’

Most astonishingly of all, the President — whose massive federal 
budget cuts have pushed millions of Americans into poverty and left 
million more in helpless despair — is recklessly prepared to spend more 
than one trillion dollars on “Star Wars,” the equivalent of $1 million a day 
for the next 2,730 years... even though this boon to military contractors 
will push the National Debt so astronomically high or distort the National 
Budget so much that the United States would self-destruct economically, 
or socially, long before “Star Wars” ever get off the ground.

I am writing to tell you that we cannot — we must not — let this 
happen. Our very survival depends on it.

♦ ♦ ♦

They say since 1980, the Republicans have given us the highest level of 
unemployment, bankruptcies and bank failures in the last 40 years. The 
poverty level is the highest in its history.

Aukos gautos nuo 1986 m. gruodžio 23 d. iki 1987 m. vasario 28 d.
Olga Graham, So. Boston, Mass............................................................$500.00
Vera Budrionienė, Seminole, Fla............................................................ 100.00
Frank Ulinskas. Southgate. Mich., per Sjt. Masytę..............................100.00
A. Račkauskienė, Miami Beach, Fla....................................................... 100.00
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.........................................................100.00
V. Kazlau, Wethersfield, Conn. ........................................................ 88.00
Alex Ratkus, Detroit, Mich., per St. Masytę.........................................73.00
St. Masytė, St. Clair Shores, Mich., prisiminimui mirusio tėvelio ... .50.00 
Anna ir Wm. Stakėnai, Freesoil, Mich. ................................................. 50.00
Millie Barnett, So. Windsor, Conn., per E. Brazauskienę .. .7 . ...........40.00
J. Arshauskas, Hamilton, Ont., Canada ............................................. 35.00
M. Vidruk, Winnipeg, Man., Canada, per F. Stapon............................. 35.00
J. P. Miller, Seminole, Fla............................................................ ’. .30.00
Romualdas Maslaveskas, Sarasota, Fla............................  28.00
G. V. Mikel, Silver Spring, Md.................. 26.00
Nellie Berskys, Burnaby, B. C. ......................................... 21.16
B. Janauskas, Willowdale, Ont., Canada.................................................20.00
F. Mazilis ir F. Baltrus, Brooklyn, N. Y...................................................20.00
Helen Samanick, Seminole, Fla., per P. Alekną..................................... 20.00
A. M. Anderson, Waterford, N. Y............................................................18.00
A. M. Gerbus, Washington, Ill..................................................................18.00
Petras Kunčys, Thunder Bay, Ont., Canada. .......................................... 15.00
Jurgis Steniulis, Thunder Bay, Ont., Canada, per P. Kuncys............. 15.00
George Kodis, Windsor, Ont., Canada.....................................................15.00
F. Petrauskas, Shrewsbury, Mass........................................... 15.00
John Broga, London, Ont., Canada.......................f................................. 15.00
Lucy Vaichonis, Cranford, N. J., per B. Makatenas......................  13.00
B. Makatenas, Cranford, N. J. .............. 13.00
Elizabeth Ulinskas, Detroit, Mich., per St. Masytę..............................11.50
C. Mark, Vancouver, B. C., Canada.....................................................    10.00
K. Rogers, Toronto, Ont., Canada.......................................................' .10.00
J. Žiulys, Toronto, Ont., Canada.... ?.................................... ...............10.0(
Helen Siauris, St. Petersburg, Fla........................................................... 10.00
Mary Baltuška, New Port Richey, Fla...................................................... 10.00
Konstantas Kaloscz, Halifax, Mass......................................................... 10.00
M. Repečka, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną................................... 8.00
Eva Valley, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną..................................... 8.00
Adele Klimhviče, St., Petersburg, Fla., per P. Alekną............................8.00
V. Baleišis, Valley Stream, N. Y.................................................................8.00
Joseph Kiveris, Hemet, Cal...................... 8.00
Vincas Kizlaitis, Cleveland, Ohio................................................................8.00
Adele Copin, Chicago, Ill...................    8.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass................................................................ 8.00
Charles Brazauskas, Hartford, Conn., per E. Brazauskienę..................8.00
Adele Pakali, Tallahassee, Fla................................................................... 8.00
Tony Vasaris, Livonia, Mich., per St. Masytę......................................... 8.00
Frances Jordan, Chicago, Ill...........................  5.00
M. Gillam, Chadstone, Victoria, Australia ........................................  .5.00
Petras Joneliūnas, St. Catharines, Ont., Canada..................................... 5.00
U. Matis, Manitoba, Canada.......................................................................5.00
Frances Paško, Uxbridge, Ont., Canada..................................................5.00
P. Lukas, St. Petersburg, Fla.........................................  5.00
Sarah Bimba, Hawthorne, N. J................................................................... 3.00
Helen Sharkey, St. Petersburg, Fla., per P. Alekną..............................3.00
J. Andrulis, Gulfport, Fla., per P. Alekną...............................................3.00
Antanas Balčiūnas, Waterbury, Conn., per M. Svinkūnienę............... 1.00
Anna Nardini, Tamaqua, Pa........................................................................ 1.00

......... $1773.66
Administracija

Iš viso
Širdingai dėkojame.

Ft. Lauderdale, Fla.
Vasario 12 d. nuo sunkaus 

paraližo smūgio, neatgavęs sąmo
nės, po dviejų dienų, Broward 
General ligoninėje mirė Steve 
(Steponas) Jurevičius. Buvo gimęs 
4894 m. gruodžio 20 d. Pasvalio 
mieste.

Jaunas atvyko į JAV 1910 m. 
Buvo I-o jo karo veteranas. Grįžęs 
apsigyveno Newark.

Velionis nuo jaunų dienų 
priklausė pažangioms kultūrinėms 
organizacijoms. Ten susipažino su 
pašangiete Julia Petlauskaite. 1929 
m. su ja sukūrė šeimą.

1945 m. iš N. J. persikėlė 
gyventi į Ft. Lauderdale, Fla. Čia 
jiedu su žmona įsijungė į- 
pažangiečių kultūrininkų veikimą ir 
nenuilstamai darbavosi jų gretose: 
priklausė LLD 45 kp. ir Miamio LS 
klubo. Kuomet Klubas buvo 
organizuojamas, daug prisidėjo 
įsikūrimui; skaitė ir gausiai parėmė 
pažangiąją spaudą ir pažangią 
veiklą. Labiausiai mėgo “Laisvę”. 
Skaitė nuo pat jos įsikūrimo iki 
savo pabaigos dienų. Sveikatoj 
buvo silpnas, bet atmintis ir akys 
buvo dar stiprios. Labai ilgėjosi 
tėvynės, džiaugėsi jos laimėjimais. 
Dar labai norėjo ją aplankyti, bet, 
deja, jo norai jau neišsipildė, nes 
jau labai nesveikavo per daug 
metų.

Dideliame nuliūdime liko žmona 
Julia, kuri šiuo laiku taip pat labai 
silpnos sveikatos. Sūnus Ronald ir 
anūkė Julie Jurevich gyvena

IDS 1-os kuopos 
susirinkimas

LDS 1-mos kuopos susirinkimas 
įvyks balandžio 26-tą d. (April 26). 
Prašome narius dalyvauti —- 
pradžia 1:30 vai. p. p., “Laisvės” 
salėj. Reikia pasitarti apie vasaros 
veikimą ir narių įrašymo vajų.

Ar prisimenate kepurių (skrybė
lių balius? Už madingą, nepapras
tą arba gražiausią laimėdavo prizą. 
Po susirinkimo pas mus taip pat 
įvyks kepurių balius. Dovana bus 
duodama už nuostabiausią! Atvyki
te, nes bus “fun”. Taip pat bus 
vaišių stalas ir draugiškai pasikal
bėsime. Komitetas

Kalifornijoj. Brolio duktė Olga Y. 
Abeles gyvena Seminole, Fla.

Tolimesnių giminių liko T. 
Lietuvoje, turėjo daug draugų ir 
kaimynų.

Laidotuvės buvo privačios. Tapo 
sukremuotas.

Mes, čia 
užjaučiame 
artimuosius.

Jo šviesus
gyvas mūsų mintyse.

N. lešmantienė.

likusieji, nuoširdžiai 
velionio šeimą ir

atmintinas ilgai liks

P. S. — Mirusio tėvelio 
prisiminimui sūnus Ronald “Lais
vei” aukojo $25. Olga Y. Abeles 
sž(Vo dėdės prisiminimui taip pat 
paaukojo “Laisvei” $25.

Širdingai ačiū.
ADM.

Liūdnas Prisiminimas

Juozo, Jennie Šinkūnų
Mūsų mylimas tėvelis mirė 1983-iaisiais metais. Mūsų brangioji 

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

Mus visus paliko dideliame nuliūdime. Su didele pagarba mes 
prisimename tėvelius ir dėdę, kurie mus labai mylėjo.

IRENA, HERB ir RICHARD CLEMENTS 
Toronto, Ontario

DETROIT, MICH.

Trade between India and the Soviet Union will be increased by 250 
percent in the next five years. This under an agreement made during 
Mikhail S. Gorbachev’s recent visits to India.

♦ ♦ ♦

They say that the ongoing scandal over the secret sale of weapons to 
Iran and the diversion of profits to the Nicaraguan contras and other 
“Freedom fighters” is not another Watergate. *

This problem is bad, but not so bad, we are told. It is not going to excite 
and distract the public the way Watergate did. It is not the great 200-year 
old American political system that is being challenged this time around, 
but only U.S. foreign policy — faraway matters that the average citizen 
cannot be bothered to follow closely.

But the conventional wisdom is wrong. The integrity of our 
constitutional system is at issue, in its bicentennial year, because the will 
of the people has been thwarted by a few present and former government 
officials intent upon overthrowing the Marxist government of Nicaragtfti.

In fact, this scandal is substantievely far more serious than Watergate 
— potentially much more damaging to the country — and growing worse 
all the time. When it is done, even if no one goes to jail, this may actually 
make Watergate look like the mere “third-rate burglary” that Richard 
Nixon once said it was.

Seminole, Fla

PRISIMINIMAS

Kosto Gus Urnežis
Liūdnas prisiminimas visiems senos išeivijos lietuviams. Visi Jį 

pažinojo kaip gerą draugišką ir gabų muzikantą. 1987 m. kovo 
26 dieną sukanka lygiai metai, kaip Jo širdis sustojo plakt.

Draugė TEODORA R. ir draugai

DETROIT, MICH.

Mirus

Servit Gugas
o

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Ruth, dukrai Patričia, 
žentui. George, anūkėms ir visiems giminėms, artimiesiems bei 
draugams čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

PADĖKA

Mirus
£

Servit Gugas
Velipnio šeima nuoširdžiai dėkoja giminėms ir draugams už 

užuojautas ir paramą liūdesio valandomis, netekus mylimo vyro 
ir tėvo.

Širdingai ačiū už atsilankymą į laidotuves. Ačiū muzikei Estelle 
Smith už grojimą vargonais, Ąlfons Rye už atsisveikinimo gražią 
kalbą u? LDS Centro sekretorei už atsisveikinimo žodžius.

Jūs visi palengvinot mums Šią skaudžią nelaimę pergyventi.

RUTH - žmona 
PATRICIA-dūktė 
GEORGE—žentas 
LIS A ir K YM—anūkės

Su padėka žmona Ruth prisiuntė “Laisvei” $50 auką. Širdingai 
ačiū.^ Adm.

i "i inn   — sin i n.i ■——mmimi
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Nuoširdi padėka atjautusiems mane laike mano mylimo 
gyvenimo draugo staigios mirties. Kaip skaudu kaip jo širdies 
plakimą sustabdė staiga netikėta mirtis. Labai skaudu 
pergyventi tą momentą, kuomet 1986 gruodžio mėnesį 7-tą dieną 
iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mano mielas Pranelis.

Nors skausmai širdį varstė, turėjau susisiekti su krematorium 
ir jo palaikus sudeginti, o pelenus suberti į urną. Tie pelenai • 
dabar esti pas mane. •

Pirmais žodžiais noriu išreikšti padėką draugei Aldonai 
Aleknienei už pasakytą atsisveikinimo kalbą. Taip pat dėkoju ir 
dukrai Karaimai, kuri, prisiminusi tėvo praeitį, parašė eilėraštį ir 
jį jautriai perskaitė. Dėkoju ir sūnui Pranui už didelę pagalbą, 
kada tėvas mirė. Jis pirmutinis atvyko iš New Yorko ir man 
padėjo tvarkyti tėvo šermenis. Norisi pareikšti padėką, kad tose 
sunkiose gyvenimo dienose susilaukiau iš draugų ir draugių 
visokeriopą pagalbą.

Nuoširdžias užuojautas vieni prisiuntė laiškais ir per telefoną 
gyvais žodžiais prašė ramintis, jog kas mirė į gyvenimą negrįš.

Aš visuomet, Pranelį prisiminsiu, nes be jo mano gyvenimas 
|iko tuščias.

Siunčiu “Laisvei” auką nuo mano brangaus draugo Prano.
Jis “Laisvę” pradėjo skaityti 1929-aisiais metais, kai tik atvyko 

į Ameriką. ;
“Laisvė” jam buvo mylimas laikraštis.
Labai man sunku šituos žodžius rašytines labai skaudėjo širdį.

VERA BUDRIONIENĖ
Liūdinti gyvenimo draugė

VERA BUDRONIENĖ ir duktė KARALINA
SdKūs PRANAS ir marti MARIANE

Viena anūkė ir trys anūkai

LDS 1 KP. 
VALDYBA ir NARIAI 
Ozone Park, N. Y.

Nuoširdi Padėka
'Nėra didesnės širdgėlos kaip mylimo šėįmos nario staigi ir 

netikėta mirtis. Tai mes pergyvenome, kai 1987 m. sausio 10, 
netekome Mylimo vyro ir tėvo, Servįt Gugas, par širdies 
skaūsmąį padidino ir tas; kad jo širdis sustojo plakti staiga.

Nuoširdus dėkui visiems ūž^ dalyvavimą šerrriėhyse' ir 
laidotuvėse, už gėles,kurių buvo daug , už asmeniškai per laiškus 
ir telegramas r užuojautas. Dėkojame Alfons Rye už gražią 
atsisveikinimo prakalbą Amelia’ Yuskpvic, .kuri atvaizdino 
Servito veiklą kaip Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Prezidento 
pareigose, ir Eįstelle Smith, kuri vargonais grojo laike laidotuvių, 
ir visiems, kurie aukavo American Heart Association vardan 
Servit Gugas.

Mirtis užgesino Tavuosius jausmus
Ir Tu jau negrįši — negrįši pas mus.
Nors geso; išnyko vilionių sapnai,
Bet liko gi žyirteš, kad Tu gyvenai;
tęs žymės -- nė ledas — netir^s, nepražus,. 
Drauguos atminimas paliko gražūs.

i Liūdinti—Žmona RUTH GUGAS
PATRICIA BLOODWORTH 

Žentas GEORGE BLOODWORTH 
Anūkės LISA ir KYM

Liūdnas Prisiminimas

Magdalena Yuškienė 
Gimė: 1891 m. rugpjūčio 20 
Mirė: 1967 m. gegužės 29

Jonas Yuška
Gimė: 1886 m. gruodžio 15
Mirė: 1982 m. gegužės 3

Vedė: 1909 m. vasario 7

Niekados neužmiršiu brangaus tėvelio ir motinėlės

Liūdintis sūnus HENRY




