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KRISLAI
Laukan juos!
O nė vieno darbininko 
Su pavojinga misija 
Jos matė savo akimis 
Gėda valstijos vadovybei 
Nusipelnė pasveikinimą

A. BIMBA
Kalbėdamas apie Kongreso 

daugumos užgynimą prez. 
Carterio sumanymo ir pasiū
lymo suregistruoti jaunus vy
rus militarinei tarnybai, Jau
nųjų Darbininkų Išsilaisvini
mo Lygos pirmininkas James 
Steele iškėlė labai gerą ir 
protingą šūkį: “Laukan tuos, 
kurie balsavo už registravi
mą!” Girdi: Jie yra liaudies 
priešai. Jiems neturi būti 
vietos Kongrese. f Jais nusi
kratyti bus galima per atei
nančius rinkimus. Tai ir pa
darykime.

Net šešiolika senatorių pa
tys prisipažino, kad jie yra 
milijonieriai. Bet, žinoma, jų 
yra apsčiai daugiau. Tik kiti 
savo didelius turtus yra gud
riai užmaskavę, įvairiais bū
dais nuo plačiosios visuome
nės paslėpę.

Tuo tarpu, kaip žinia, ne 
tik Senate, bet ir Atstovų 
Rūmuose, tai yra visame 
Kongrese, nėra nė vieno 
darbininko, prieš išrinkimą į 
Kongresą būtų pragyvenimą 
dariusio, kaip žmonės sako, 
“iš prakaito kaktos savo”.

Tai argi galima tikėtis, kad 
tokios sudėties Kongresas 
savo veikloje pirmoje vietoje 
laikytų ir gintų plačiosios 
liaudies, o ne turčių intere
sus?! Negalima. Taip nebu
vo, nėra ir nebus, kol jo 
sudėtis griežtai nepasikeis.

Dabar jau kiekvienam rim
tai galvojančiam amerikiečiui 
kaip diena aišku, jog prezi
dento Carterio neseniai sku
biai suruoštas ir atliktas lan
kymasis Europoje (pirma vi
zitas net į kelias šalis, o 
paskui dalyvavimas NATO 
valstybių viršūnių konferen
cijoje Venecijoje), teturėjo 
vieną ir tiktai vieną tikslą: 
konsoliduoti ir militariniai 
sustiprinti kapitalistinių val
stybių bloką, paaštrinti jo 
nusistatymą prieš Tarybų 
Sąjungą ir kitus socialisti
nius kraštus, padidinti įtem
pimą tarptautiniuose, dar la
biau pabloginti santykius 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Kur tik jis 
pasisuko, nepraleido nė ma
žiausios progos visomis ketu
riomis pulti Tarybų Sąjungą.

Šia savo kelionės misija 
mūsų prezidentas sudavė di
delį smūgį detentai, tautų ir 
valstybių su skirtingomis so
cialinėmis santvarkomis tai
kingam sugyvenimui ir pa
saulinės taikos interesams!

Japonietės Shigeko Sasa- 
mori ir Gene Masanori Fujita 
dabar jau gražaus amžiaus 
moteriškės. Bet 1945 m. rug
pjūčio 6 dieną, kai ant Japo
nijos Hirošima miesto ameri
kiečiai numetė atominę bom
bą, jos buvo dar mažos 
mergaitės ir ten gyveno. 
Todėl savo akimis matė, ką 
su tuo miestu padarė ta 
sprogdama bomba, kokį vaiz
dą ji paliko! Jos savo akimis 
matė miestą paverstą į bai
sius griuvėsius, o jo gatves 
nuklotas 250,000 lavonų!

[Tąsa 2 pusi.]

Ant visados užsidarė didelė 
įmonė ir visi jos darbininkai 
atsidūrė bedarbių gretose

Reikalaujama iš naujo 
svarstyti Rosenbergų 
nužudymo klausimą

Už gerinimą ir plėtimąII

santykių tarp Indijos ir 
I arybų Sąjungos

Mahwah, N. J. — Šioje 
nuotraukoje parodomas liūd
nas vaizdas prie Fordo kom
panijos įmonės birželio 20 
dieną. Jos 4,500 darbininkų 
čia susirinko, paskutinį kar
tą, nes ji užsidarė ant visa
dos ir visi darbininkai atsidū
rė bedarbių gretose!

Be to, kaip žinoma, pir
miau Fordo kompanija ant 
visados uždarė savo įmones 
Pico Rivera, Cal., ir Wind
sor, Kanadoje, ir išmetė iš 
darbo apie 2,600 darbininkų.

Svečiai iš Ispanijos Tarybų
Lietuvoje

Svečiai Lž Ispanijos Vilniuje. A. Vasiliausko miotr.

Vilnius. — Birželio mėn. 
pradžioje Tarybų Sąjungoje 
viešėjo Ispanijos komunisti
nio jaunimo sąjungos delega
cija. Ta proga ji aplankė ir 
Tarybų Lietuvą. Lietuvoje ji 
praleido tris dienas—birželio 
9, 10 ir 11.

Delegaciją priėmė Lietu
vos* LKJS Centro Komiteto 
sekretorius V. Vitkevičius ir 
supažindino svečius su dide
liais Lietuvos liaudies pasie-

Didmiesčių merų 
balsas

Seattle, Wash. — Aną 
diena čia įvykus šios šalies 
didmiesčių merų konferenci
ja pasmerkė prez. Carterio 
programą, kurioje neva var
dan balancuoto biudžeto su
mažinamos federalinės val
džios lėšos socialiniams pro
jektams. Merai reikalauja 
kad Administracija suteiktų 
šalies miestams, kurie, kaip 
žinia, randasi giliausioje kri
zėje, tiesiog nebegali išsi
versti, finansinę pagalbą.

Konferencijoje lankėsi ir 
prez. Carteris. Merai jį suti
ko labai šaltai. Jie nusivylę 
juomi, o jis jais.

O dar daug blogiau su 
Chrysler kompanijos reika
lais. Ji jau yra ant visados 
uždarius įvairiose vietose 
įmones ir išmetus iš darbo 
net daugiau kaip 7,000 darbi
ninkų.

Ir tai dar neviskas. Prane
šama, kad tik per vieną sa
vaitę birželio mėnesio vidu
ryje automobilių ir sunkveži
mių gaminimo pramonėje ne
ribotam laikui paleista iš 
darbo 230,050 darbininkų, o 
laikinam laikui apie 60,000!

kimais visose gyvenimo sri
tyse.

Svečių delegacijos vadovė 
Ispanijos komunistinio jauni
mo sąjungos vykdomojo ko
miteto narė Marija Molina, 
nuoširdžiai padėkojusi už 
puikią proga susipažinti su 
Tarybų Lietuva, jos jauni
mu, komjaunimo organizaci
jų darbo patirtimi, plačiai 
papasakojo apie ispanų kom
jaunuolių veiklos kryptis 
visose visuomeninio gyveni
mo sferose, apie kairiųjų 
jėgų kovą prieš reakciją, ne
darbą, už socialinę pažangu 
ir demokratiją.

Svečiai susipažino su Vil
niumi ir Kaunu bei jų įstai
gomis.

Giriasi nuskandinęs 
laivą

Seoul. — Pietų Korėjos 
fašistinis režimas su pasidi
džiavimu praneša, kad jo 
kariniai laivai šiomis dieno
mis paskandino Šiaurinės 
Korėjos laivą. Su laivu nu
skendę ir 8 jūrininkai. Jis 
sako, kad tas laivas buvęs 
užtiktas P. Korėjos vandeny
se su “šnipinėjimo” misija.

Šiemet sukanka lygiai 27 
metai, kai jauni žymūs, pa
žangūs veikėjai Ethel ir Ju
lius Rosenbergai buvo val
džios sufremuoti ir nužudyti 
elektros kėdėje. Jiems buvo 
nepagrįstai primetamas ko
kių ten atominių slaptybių 
suteikimas Tarybų Sąjungos

Komunistai smerkia 
ir reikalauja

South Bend, Indiana. — 
Komunistų Partijos Indiana 
Valstijos rajonas išleido pa
reiškimą, kuriame griežčiau
siai pasmerkiamas bandymas 
nužudyti žymųjį juodųjų 
žmonių veikėją, jų organiza
cijos Urban League prezi
dentą Vernon Jordan. Kaip 
žinia, Jordanui gegužės 29 d. 
čia besilankant jis buvo už
pultas ir pavojingai sužeis
tas. Komunistai sako, kad 
Jordan yra rasizmo auka. Jie 
reikalauja, kad kriminalistai, 
ant jo gyvybės pasikėsinto- 
jai, būtų suimti ir smarkiau
siai nubausti.

Žuvo 23 

geležinkeliečiai
Swift Current, Canada. — 

Praeitą savaitę čia kurą ga
benantis sunkvežimis-trokas 
įvažiavo į geležinkeliečius 
vežantį autobusą. Nelaimėje 
23 darbininkai tapo užmušti. 
Tokios skaudžios nelaimės 
šis miestas dar nebuvo turė
jęs.

Kunigas atsiprašė
Maskva. — Rusų Ortodok

sų Bažnyčios dvasininkas 
Dmitri Dudko, taip vadina
mas “disidentas”, birželio 20 
d. per radiją kalbėjo. Jis 
prisipažino smarkiai klydęs 
savo antitarybinėje propa
gandoje ir prašė vyriausybę 
jam atleisti.

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

LIETUVOS
PROFS A JUNGOMS- 
60 METŲ

Vilnius. — Birželio 20 die
ną respublikiniuose profsą
jungų kultūros rūmuose įvy
ko iškilmingas susirinkimas, 
skirtas Lietuvos profsąjungų 
60 metinėms pažymėti..

Pranešimą padarė respu
blikinės profesinių sąjungų 
tarybos pirmininkas Algir
das Ferensas. 1920 metų 
birželio 20 Kaune, darbinin
kų klube, pasakė pranešėjas, 
pradėjo darbą visos Lietuvos 
profsąjungų pirmasis suva
žiavimas. Dalyvavo daugiau 
kaip 170 delegatų, kurių dau
guma buvo komunistai arba 
jiems prijaučiantieji, kiti— 
smulkiauburžuazinių partijų 
atstovai. Komunistams teko 
sumaniai vadovauti šiam fo
rumui, pareikšti savo požiūrį 
visais svarbiausiais klausi
mais. Dvylika iš penkiolikos 
išrinktų Lietuvos profesinių 
sąjungų centro biuro narių 
buvo komunistai.

Smurtas ir kalėjimai, ištrė
mimai ir kankinimai lydėjo 

vyriausybei. Kaip žinia, 1953 
m. (jie buvo nužudyti 1953 
m. birželio 19 d.) Šioje šalyje 
buvo baisios reakcijos siau
tėjimo laikai. Veltui buvo 
visos pažangiųjų amerikiečių 
su komunistais priešakyje 
pastangos jų gyvybę išgelbė
ti. Teismai ir valdžios, tiek 
federalinė, tiek Mass, valsti
jos, nesiskaitė su jokiais jų 
nekaltumo įrodymais.

Dabar New Yorke yra su
sidaręs Nacionalinis Rosen
bergų Bylai Atnaujinti Ko
mitetas. Jis šaukia visus 
geros valdžios amerikiečius 
pastangas paremti.

Kinija nepatenkinta 
Washingtono 
politika

Pekinas. — Kinijos vyriau
sybė viešai užprotestavo 
prieš Jungtinių Valstijų vy
riausybės pardavimą Taiwa- 
nui ginklų. Ji sako, kad savo 
tokia politika Washingtonas 
laužo susitarimą su Kinija, 
kuriai pažadėjęs su Taiwanu 
ryšius nutraukti.

Socialistų
Internacionalas
ui SALT II sutartį

Oslo, Norvegija. — Čia 
įvykusi Socialistų Internacio
nalo konferencija birželio 14 
d. vienbalsiai priėmė rezo
liuciją, kurioje raginamas 
Jungtinių Valstijų Kongre
sas ratifikuoti (užgirti) Tary
bų Sąjungos—Jungtinių Val
stijų SALT II sutartį, nes ji 
yra naudinga ne tik toms 
dviem šalims, bet visam pa
sauliui. Konferencija taipgi 
sveikino Vakarų Vokietijos 
premjero socialisto Helmut 
Schmidto vizitą Tar. Sąjun
gom

Konferencijoje dalyvavo 
100 atstovų iš 30 šalių.

profsąjungų judėjimo organi
zatorius per visą buržuazijos 
viešpatavimo laikotarpį. Be
veik nebuvo ne vieno žymes
nio revoliucinio judėjimo da
lyvio, kuris nebūtų įnešęs 
savo indelio į profsąjungų 
veiklą. Respublikiniuose 
profsąjungų kultūros rūmuo
se ant sienos marmure įrašy
tos pavardės profsąjungų 
veikėjų revoliucionierių, ak
tyviai kovojusių už darbinin
kų klasės reikalus sunkiais 
buržuazijos valdymo metais. 
Tai Boleslavas Baranauskas, 
Viktoras Brigmanas, An
drius Domaševičius, Pranas 
Eidukevičius, Ignas Gaška, 
Karolis Požėla, Kazys Preik
šas, Bronius Pušinis, Anta
nas Sniečkus, Juozas Stim
burys, Vladė Vyšniauskaitė 
ir kiti. Profsąjungose taip 
pat aktyviai darbavosi Mo
tiejus Šumauskas, Vladas 
Niunka, Feliksas Bieliauskas 
ir daugelis kitų.

Atkūrus Tarybų valdžią 
Lietuvoje, profsąjungoms at
sivėrė platus darbo baras.

[Tąsa 3 pusi.]

NUOTRAUKOJE: Iš kairės į dešinę: A. Gromyka, P. V. 
Narasimha ir L. Brežnevas.

Maskva. — Birželio 6 die
ną su oficialiu vizitu Tarybų 
Sąjungoje lankėsi Indijos už
sienio reikalų ministras P. V. 
Narasimha. Svečių priėmė ir 
su juo kalbėjosi abiems ša
lims svarbiais ir bendrais 
klausimais Tarybų Sąjungos 
prezidentas Leonidas Brež
nevas. Pokalbyje dalyvavo ir 
Tarybų Sąjungos užsienio 
reikalų ministras A. Gromy
ka.

Indijos užsienio reikalų mi
nistras padėkojo už pagalbą 
ir paramą, kurią Indijai tei

Jaunimas visomis jėgomis 
kovos prieš .

registravimą draftui

NUOTRAUKOJE: Vaizdas neseniai Washingtone įvyku
sioj© protesto prieš draftui registravimą konferencijoje.

Jau net kelios jaunimo 
organizacijos griežtai pasisa
kė prieš 19-20 metų vaikinų 
registravimą draftui. Regis
travimą jau pasmerkė Komi
tetas prieš Registravimą ir 
Draftą, Jaunųjų Darbininkų 
Išsilaisvinimo Lyga ir Jung
tinių Valstijų Studentų Susi
vienijimas.

Jų vadovybės žada nesi
gailėti jokių pastangų kovai 
prieš registravimo įvykdy
mą. Bus ruošiamos masinės 
protesto demonstracijos. Bus 
kreipiamasi į šalies Aukš-

Pirmoji sutartis
Maskva. — Birželio 20 

dieną tapo pasirašyta preky
binė sutartis tarp Tarybų 
Sąjungos ir Irano. Tai pir
moji tokia sutartis tarp tų 
šalių nuo to laiko, kai Irane 
tapo nuo sosto nuverstas 
šachas (karalius). Manoma 
kad greitu laiku seks tarp jų 
sutartis ir kitose srityse. 

kia Tarybų Sąjunga, pareiš
kė Indijos atstovų pasitenki
nimą, kad TSRS in Indijos 
santykiai plėtojami draugys
tės, lygiateisiškumo ir savi
tarpio pasitikėjimo dvasia, ir 
patvirtino, jog Indijos vy
riausybė yra pasirengusi to
liau plėtoti Tarybų Sąjungos 
ir Indijos bendradarbiavimą 
visose srityse. Jis pasakė, 
kad Indijos vyriausybė ir 
liaudis aukštai vertina Tary
bų Sąjungos vykdomą tvirtą 
taikos ir tarptautinio saugu
mo stiprinimo kursą.

čiausiąjį Teismą su reikalavi
mu, kad jis registravimą 
paskelbtų nelegališkų ir už
draustų jį vykdyti.

Ryšiai tarp Afrikos 
ir P. Amerikos šalių

Luanda. — Neseniai su 
oficialiu vizitu Angolos Res
publikoje lankėsi Brazilijos 
Užsienio reikalų ministras 
Ramiro Saraviva Guerreiro. 
Ta proga buvo pasirašyta 
ekonominio, mokslinio, tech
nologinio, apšvietos ir kultū
ros bendradarbiavimo tarp 
Angolos ir Brazilijos sutar
tis. Taipgi buvo tarp Guer
reiro ir Angolos vadovybės 
plačiai pasikeista nuomonė
mis tarptautiniais klausi
mais.

Sakoma, kad Brazilija duo
da pavyzdį ir kitoms Pietų 
Amerikos šalims, kaip plėsti 
santykius su Azijos bei Afri
kos šalimis.
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Gėdingo žaidimo pabaiga!
Vis mažiau dienų iki įvykio, kurio laukia visas pasaulis, ir 

ypač—sporto pasaulis: olimpinių vasaros žaidynių Maskvo
je. Apie būsimą žmogaus fizinio grožio šventę daug rašoma 
ir kalbama visoje planetoje. Tačiau, kaip bebūtų keista, 
tylima tokioje išvystytos masinės informacijos priemonių 
šalyje, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos. Ir juo arčiau 
žaidynės, tuo didesnė tyla apie jas vyrauja Amerikos 
spaudoje, radijo laidose, netgi skirtose užsienio propagan
dai.

To priežastis paprasta: visiška ir gėdinga nesėkme 
baigėsi JAV prezidento (Jimmy Carter) mėginimas sureng
ti olimpinių žaidynių boikotą. Dalyvauti Maskvos olimpia
doje pareiškė norą 85 šalys. Oficialiai paraiškų įteikimo 
terminas baigėsi gegužės 24 d., tačiau Tarptautinis 
olimpinis komitetas šį terminą pratęsė. Iki ankstesnio 
termino tik 29 nacionaliniai olimpiniai komitetai nepareiškė 
noro dalyvauti Maskvos olimpiadoje, ir, kaip praneša 
užsienio spauda, didžioji jų dalis tai padarė ne politiniais 
sumetimais—o juk to taip troško JAV prezidentas 
Carteris!

Beje, tik 19 nacionalinių olimpinių komitetų oficialiai 
pranešė apie tai, kad nedalyvaus Olimpiadoje. Nemaža 
šalių, kuriose dalyvavimo Olimpiadoje klausimas dar 
svarstomas. Kai kurių šalių įvairių sporto šakų atstovai 
vyks į Maskvą, nors jų nacionaliniai komitetai nepareiškė 
noro dalyvauti žaidynėse.

Visose šalyse kilęs didelis pasipiktinimas Jungtinių 
Amerikos Valstijų politika pasaulio sportinių žaidynių 
atžvilgiu: kaip žinia, JAV nevengė (nevengia ir dabar) 
jokių priemonių sukliudyti Olimpiadai. To fone boikoto 
nesėkmė atrodo ypač didelė, ir oficialiai Amerikos 
propagandai dabar praktiškai belieka tylėti.

Be abejonės, James Carter tikrai smogė labai skaudų 
smūgį savo šalies ir kai kurių Vakarų šalių sportininkams, 
kurių geriausieji olimpines žaidynes nedvejodami laiko viso 
savo gyvenimo varžybomis ir kurioms ruošiamasi įlietų 
metais. Kaip tik jų svajones žlugdo JAV prezidentas, 
kuris, artėjant lemiamam prezidento rinkimų etapui, 
griebiasi bet kokio būdo įrodyti savo “tvirtą ranką”, 
“sugebėjimą daryti ryžtingus sprendimus”.

Kaip žinia, jo politiniai priešininkai rinkiminėje kovojef. 
Carter prikiša blaškymąsi, nesugebėjimą konkrečiai veikti. 
Ir Carter stengiasi—pradedant pažadais, baigiant piratišku 
antpuoliu prieš Iraną bei “olimpiniu žaidimu”. Šis žaidimas 
nuo pat pradžių kėlė didžiulį pasipiktinimą visų pirma 
pačiose Jungtinėse Amerikos Valstijose. Prieš įvykstant 
JAV nacionalinio olimpinio komiteto posėdžiui, į Lake 
Placid atvyko valstijų viceprezidentas W. Mondale, turėjęs 
ypatingą misiją—daryti spaudimą, kad būtų pasiektas 
reikalingas J. Carter (ir priešingas Amerikos bei amerikie
čių interesams) sprendimas. Kiek vėliau į JAV ir pasaulinę 
spaudą prasismelkė detalės apie tai, kad nacionalinio 
olimpinio komiteto nariai buvo verste priversti balsuoti 
taip, kaip norėjo Carter. Toli gražu ne paskutinę vietą šioje 
kampanijoje užėmė paprasčiausias šantažas, grąsinimai.

Prezidentas J. Carter, į Baltuosius rūmus atėjęs 
iškilmingai mojuodamas žmogaus teisių ir jų gynirrio 
šūkiais, nedviprasmiškai parodė, kaip jis visa tai supranta 
kasdienėje praktikoje: jis oficialiai pareiškė, kad amerikie
čiai sportininkai, kurie panorės vykti į olimpines žaidynes 
Maskvoje, negaus užsienio pasų, kad jiems nebus leista 
išvežti valiutos, kad nepaklausę jo įsakymo bus persekioja
mi įstatymais—žodžiu, į darbą buvo paleista ištisa 
gąsdinimo mašina.

Kaip į tai reagavo amerikiečiai!
Ta jų dalytė, kuri visų labiausiai nori grįžimo į “šaltojo 

karo” laikų apkasus, JAV paprastai vadinami “vanagais”, 
atvirai džiaugėsi. Tačiau tokių buvo nedaug. Visų labiausiai 
piktinosi, aišku, patys sportininkai. Po NOK posėdžio Lake 
Placid nemažai žinomų amerikiečių atletų pasmerkė J. 
Carter ir jo administracijos elgesį, net buržuazinė spauda 
negalėjo nutylėti jų pareiškimų. Dar daugiau. Grupė 
žinomų sportininkų bei sporto veikėjų amerikiečių padavė 
teisman JAV nacionalinį olimpinį komitetą dėl jo sprendi
mo neteisėtumo. Tačiau, kaip visada panašiais atvejais 
būna, amerikietiškoji Temidė visada užstoja turintį jėgą— 
skundą teismas palaikė nepagrįstu.

J. Carter panorėjo jo “olimpiniam žaidimui” suteikti 
tikrai tarptautinį pobūdį. JAV sąjungininkai, visų pirma 
Vakarų Europoje, buvo spaudžiami priversti savo naciona
linius olimpinius komitetus pasisakyti prieš dalyvavimą 
Olimpiadoje. Ir vėl į darbą buvo leidžiamos visos 
priemonės—grąsinimai, buvo net sudaryti “juodieji sąra
šai” valstybių, kurios nepaklausė Carterio.

. . . Visa ši ilga, nešvari, su sportu nieko bendra 
neturinti kampanija dar kartą parodė tiek tikrąjį amerikie
tiškos demokratijos veidą, tiek jos priemones. Pasaulis tą 
suprato ir teisingai įvertino. Kaip rašo Londono “Morning 
Star”. “Tik dvi sportine prasme reikšmingos valstybės— 
JAV ir Vakarų Vokietija—atsidūrė Olimpiados boikoto 
šalininkų lageryje ... Šalys, kurios balsavo už boikotą, 
sudaro įdomią “kolekciją”. Į ją, iš dalies, įėjo Kinija, 
Izraelis, turįs žymiai didesnį pagrindą skųstis, kad jį patį 
boikotuoja, taip pat fašistinė Čilė.

Diuseldorfo laikraštyje “Unsere Zf.it” Vokietijos komu
nistų partijos pirmininko pavaduotojas Germanas Gotje 
rašo, kad pastangos boikotuoti Olimpiadą yra “nukreiptos 
prieš sportą . . . , jos kenkia VFR prestižui Europoje ir 
visame pasaulyje ... Suprantama, sudėtingiausios mūsų 
dienų pasaulio problemos sprendžiamos ne stadionuose, bet

TIK PADEMONSTRAVO 
SAVO NEBESUVALDOMĄ 
PAVYDĖJIMĄ

Savo ilgame straipsnyje 
“Dėl vardo Vilniaus univer
sitetui” Clevelando smeto- 
ninkų “Dirvoje” (birž. 5 d.) 
visaip išniekinęs, “svetimos 
šalies agentu” išvadinęs Vin
cą Kapsuką ir pasmerkęs jo 
vardu pavadinimą garsioja, 
senojo Vilniaus universiteto, 
Bronys Raila seilėja:

“Vengčiau perdaug žeminti 
ar visai suniekinti, bet pagal 
Kapsuko ‘mokslinius’ nuopel
nus ir pramatymus jo vardu 
gal būtų užtekę krikštyti 
kokį eilinį rajono bažnytkai
mį ar pavyzdinių kolūkio 
kiaulidžių kompleksą. Tik 
jau ne seną ir garbingą mūsų 
šalies mokslo instituciją, ku
riai Kapsuko vardas, net ir 
komunistiniu požiūriu, šlovės 
nė kiek neprideda.”

Ot, jeigu garsusis universi- 
teatas būtų buvęs “Bronium 
Raila” pavadintas! Būtų visai 
kita istorija. Mūsų nelaimin
gas Bronys tuos pavadinto- 
jus šiandien karštai sveikin
tų ir į padanges keltų. Ir 
kodėl, kodėl jie nesusiprato 
taip padaryti!!!

PATYS DEMASKUOJA 
SAVO MELĄ, KAD TAR. 
LIETUVOJE NESĄ 
TIKĖJIMO LAISVĖS

Kaip žinoma, lietuviškų 
reakcinių nacionalistų pamy
lėtas “argumentas” prieš Ta
rybų Lietuvą yra, kad būk 
joje nesą tikėjimo laisvės. 
Bet štai kanadiečių klerikalų 
savaitraštyje “Tėviškės žibu
riai” (birželio 12 d.) straips
nyje “Lietuvos vyskupas Va
tikane” skaitome:

“Nuo balandžio 10 d. iki 
gegužės 21 Romoje viešėjo iš 
Lietuvos atvykęs Kauno ir 
Vilkaviškio vyskupijų apaš
tališkasis administratorius 
vysk. Liudas Povilonis, kuris 
yra ir Lietuvos vyskupijų 
ordinarų kolegijos pirminin
kas. Vyskupą lydėjo Lietu
vos vyskupijų liturginės ko
misijos pirmininkas, Vilniaus 
Šv. Petro ir Pauliaus švento
vės vikaras kun. Vaclovas 
Aliulis ir Vilniaus Šv. Rapolo 
parapijos klebonas kun. dr. 
Pranas Vaičekonis, kuris yra 
ir Kauno kunigų seminarijos 
kanonų teisės profesorius. 
Svarbiausias jų atvykimo 
tikslas buvo susitikti su po- 
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gauti į lietuvių kalbą išversto 
mišiolo (kartu su skaitymais) 
patvirtinimą.

Gegužės 17 d. popiežius 
privačioj audiencijoj priėmė 
vyskupą L. Povilonį ir jo 
palydovus, su kuriais nuošir
džiai kalbėjosi Lietuvos ti
kinčiųjų reikalais ir prašė 
perduoti jo apaštališką palai
minimą visiems Lietuvos ka
talikams. Vysk. L. Povilonis 
išreiškė popiežiui Lietuvos 
katalikų sveikinimus ir linkė
jimus jo 60-tojo gimtadienio 
proga. Buvo padaryta kele
tas nuotraukų. Po audienci
jos popiežius Jonas-Paulius 
II pakvietė vyskupą L. Povi
lonį į savo privatų butą 
pietų. Audiencija truko pu
santros valandos”.

DIDELIS DĖMESYS 
GAMTOS IR JOS TURTŲ 
SAUGOJIMUI LIETUVOJE

Šiandien Tarybų Lietuvoje 
viena veikliausių visuomeni
nių organizacijų yra Gamtos 
apsaugos draugija. Į “Val
stiečių laikraščio” redakcijos 
klausimą, ką ta organizacija 
jau yra nuveikus gamtosau
gos srityje, draugijos pirmi
ninko pavaduotojas J. Stasi- 
nas su pasididžiavimu atsa
ko:

“Respublikos Gamtos ap
saugos draugija vienija 161 
tūkstantį žmonių. Mums ak
tyviai talkina 60 tūkstančių 
jaunųjų gamtos bičiulių. 
Įmonėse, įstaigose, kolūkiuo
se, mokyklose veikia 2510 
pirminių organizacijų, turi
me beveik du tūkstančius 
draugijos kolektyvinių narių.

Tai reali jėga, pašaukta 
skleisti gamtosaugos idėjas, 
kelti gyventojų ekologinę 
kultūrą. Pastaraisiais metais 
draugija atliko nemažą dar
bą, aktyvindama organizaci
nę, propagandinę ir praktinę 
veiklą.

Gražiai darbuojasi draugi
jos rajoniniai skyriai Kaune, 
Panevėžyje, Šiauliuose, Vil
niuje. Draugijos nariai akty
viai dalyvauja tvarkant ir 
prižiūrint senus parkus, ku
riant naujus želdinių masy
vus, išaiškinant gamtosaugos 
normų bei įstatymų pažeidė
jus.

Skyrių tarybos ir pirminės 
organizacijos dalyvavo ruo
šiant ir priimant ne vieną 
svarbų nutarimą aktualiais 
aplinkos tvarkymo klausi
mais. Vilniaus skyrius prisi
dėjo ruošiant sostinės Liau
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Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų valdytojas vysk. L. 
POVILONIS, šį pavasarį lankęsis Romoje. Nuotraukoje — 
teikia Sutvirtinimo sakramentą Lietuvoje.

kaip tik dabar, kai tarptautinė padėtis pastebimai paaštrė
jo, būtent sportas galėtų padėti geresniam tautų tarpusa
vio supratimui”.

Kaip tik to nenori nei J. Carter, nei tie, kurių valią jis 
vykdo. Laimei, šiuolaikinis pasaulis priklauso ne tik nuo 
tokių žmonių valios ir jų sprendimų.

Olimpiada Maskvoje įvyks. Joje dalyvaus tūkstančiai 
sportininkų, demonstruodami planetos žmonių taikos, 
draugystės siekimą. Jonas Lukoševičius

La- 
vi-

sie-

dies deputatų tarybos sesijai 
klausimą apie gamtos apsau
gos būklę sostinėje. Klaipė
dos skyriaus taryba paruošė 
medžiagą miesto vykdoma
jam komitetui dėl vandenų 
apsaugos. Nemažai pasidar
bavo Molėtų skyriaus taryba 
ir pirminės organizacijos, 
stiprinant kolūkių ir tarybi
nių ūkių miškų apsaugą nuo 
savavališkų kirtimų ir gais
rų, įrengiant poilsiavietes 
prie Siesarties, Baltųjų 
kajų ežerų, sutvarkant 
zualinę informaciją.

Sutelktomis jėgomis
kiama ne tik racionaliai for
muoti kraštovaizdį, bet ir 
išlaikyti atskirų vietovių sa
vitumą, grožį. Nemažą darbą 
čia atliko mokslinės metodi
nės komisijos, veikiančios 
prie draugijos respublikinės 
tarybos. Sprendžiant opius 
kraštovaizdžio klausimus 
daug padirbėjo kraštovaiz
džio architektūros komisija, 
vadovaujama doc. A. Tauro. 
Visuomeniniais pagrindais ji 
parengė aplinkos sutvarky
mo projektus Nacionalinio 
parko teritorijoje esantiems 
ūkiams, Molėtų rajono P. 
Cvirkos kolūkiui, inturkės 
vidurinei mokyklai, Alytaus 
rajono “Dainavos” kolūkiui. 
Komisijos pirmininko A. 
Tauro triūsas TSRS LŪP 
parodoje įvertintas sidabro 
medaliu.

Kasmet populiaresni liau
dies universiteto gamtos ap
saugos fakultetai. Vien 1979- 
1980 mokslo metais 52 fakul
tetuose ir 230 jų filialų mokė
si per 26 tūkstančius žmonių. 
Gražių rezultatų yra pasiekę 
Vilniaus, Kupiškio, 
Radviliškio, Kauno 
apsaugos fakultetai.

Šimtai respublikos
tojų dalyvavo olimpiadoje 
“Gamtos apsauga-79”. Kas
kart populiaresni draugijos 
rengiami gamtos globos, 
vandenų, oro švaros mėne
siai.

Pastaraisiais metais drau
gijos išleistos literatūros są
raše 90 pavadinimų. Šie lei
diniai išspausdinti 170 tūks
tančių egzempliorių 
Nemažą vaidmenį 
taip pat paskaitos, 
nės rekomendacijos
universiteto klausytojams.”

Mes nuoširdžiausiai sveiki
name Gamtos apsaugos 
draugijos veikėjus! Vargiai 
kur pasaulyje randasi šalis, 
kuri pralenktų Lietuvą gam
tos ir jos turtų apsaugos 
srityje!

Biržų, 
gamtos

gyven-

tiražu. 
vaidina 
metodi- 
liaudies

i GILIAI JAUDINANTYS 
| ŽODŽIAI APIE TUOS, 
KURIE TĄ PERGALĘ 
LAIMĖJO

Žurnale “Švyturys” (1980- 
11) po antrašte “Širdies pa
reiga” Vytenis Arūnas rašo:

“Paminėjome Pergalės 
prieš fašistinius grobikus 
35-ąsias metines.

Tai buvo įspūdingos ir jau
dinančios iškilmės. Pažymė
dami didįjį tarybinės liaudies 
žygdarbį, galvojome apie tą 
sunkiausią išmėginimo metą, 
prisiminėme tai, kas išgy
venta, iškentėta, ko netekta 
žūtbūtinėje kovoje, kokio pa
siaukojimo, didvyriškumo 
reikėjo, ;ad būtų sutriuškin
tas priešas, prieš kurį dau
gelis Europos valstybių pasi
rodė bejėgės.

1418 dienų—tiek truko ko
va dėl mūsų Tėvynės laisvės 
ir nepriklausomybės. Beveik 
ketverius metus fronte, par
tizanų būriuose, užnugario 
gamyklose ir kolūkiuose bu
vo kalama Pergalė. Kiekvie
na tų dienų minutė, kiekvie-
na sekundė reikalavo atiduo
ti visas jėgas didžiajam tiks
lui .. .

Laimingi tie, kurie gimė 
jau nugriaudėjus Pergalės 
saliutui! '

O tiems, kurie ėjo ilgą 
kelią nė minutės neabejoda
mi Pergale, tas dienas pri
mena ne tik ordinai ir meda-

Scenoje "Lietuvninku vestuvės"

Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų Folklorinis ansamblis gerai žinomas respublikoje. 
Vadovaujamas docentės Audronės Jakutienės, ansamblis 
koncertavo daugelyje respublikos miestų.

Uostamiesčio mažojoje koncertų salėje gražiai nuaidėjo 
folklorinio ansamblio parengta sceninė kompozicija “Lie
tuvninkų vestuvės”. Skambėjo K. Donelaičio “Metų” 
motyvai, L. Rėzos “Lietuvių dainos”, E. Gizevijaus 
surinkta tautosakinė medžiaga.

Nuotraukoje: scena iš LTSR Valstybinės konservatorijos 
Klaipėdos fakultetų Folklorinio ansamblio pastatymo “Lie
tuvininkų vestuvės”. B. Aleknavičiaus nuotrauka

KRISLAI
[Tąsa iš 1 pusi.]

Abi jos birželio 19 d. pasi
rodė Washingtone ir liudijo 
viename Senato komitete, 
kuriame buvo lukštenami mi- 
litariniai reikalai. Kiek tik jų 
jėgos joms leido, jos ragino 
ir šaukė mus, amerikiečius, 
nesigailėti jokių pastangų 
kovai už taiką, už išvengimą 
branduolinio karo, už visuo
tiną nusiginklavimą, už pa
saulį be ginklų ir karų! Šlovė 
šioms protingoms ir kovin
goms japonietėms!

Didelė, didelė gėda Illino- 
jaųs valstijos vadovybei, kad 
valstijos seimelis neužgynė 
lygių teisių pataisymo prie 
šalies konstitucijos. Užgyni
mui reikėjo 107 balsų, o už 
balsavo tiktai 102 seimelio 
(legislatūros) nariai.

Dar ir šiandien, aukštos 
civilizacijos gadynėje, čia, 
Jungtinių Valstijų aukštose, 
atsakingose įstaigose yra 
žmonių, kurie moterų He

liai. Jas primena ir užgydy
tos, bet vis tiek geliančios 
žaizdos, žuvusių draugų var
dai, visam gyvenimui atmin
tin įstrigę mūšių, sunkaus 
kareiviško darbo epizodai. 
Jie ėjo tuo keliu krisdami, 
vėl pakildami, palikdami ka
pų kauburėlius. 0 po Perga
lės jų pečiams teko pakelti 
taip pat nepaprastai sunkią 
naštą—atstatyti tai, ką nu
šlavė karo ugnis, ką sunaiki
no fašistai, palikdami paskui 
save negyvą žemę. Ir jie, 
padėję ginklą, atstatinėjo 
miestus,f gamyklas, arė že
mę.

Dabar juos vadiname karo 
veteranais, suteikdami tam 
žodžiui ypatingą prasmę—ir 
kovotojų, ir kūrėjų. Tai žmo
nės, savo krūtine apgynę 
Tėvynę, visomis išgalėmis 
dirbę jos labui. Nemaža jų ir 
dabar dirba pagal išgales, 
panaudodami savo patyrimą, 
dalyvauja kuriant komuniz
mą.

Todėl suprantamas ypatin
gas Tėvynės rūpinimasis 
jais. Apie tai byloja partijos 
ir vyriausybės nutarimai, 
kuriais siekiama gerinti ve
teranų materialines ir buiti
nes sąlygas. Neseniai Lietu
vos Komunistų partijos Cen
tro Komitetas ir Lietuvos 
TSR Ministrų Taryba karo 
veteranams nustatė papildo
mų lengvatų. Daugelyje ko
lektyvų tapo gražia tradicija 
pagerbti Didžiojo Tėvynės 
karo dalyvius. Jie apgaubti 
darbo kolektyvų dėmesiu.”

skaito pilnais žmonėmis su 
lygiomis teisėmis su vyrais!

Tokiais sutvėrimais pasiro
dė net 71 valstijos seimelio 
narys. Dėka jų pastangų 
pataisymas nebuvo užgintas.

Prieš kelias dienas Norve
gijos sostinėje Oslo įvyko 
Socialistų Internacionalo 
konferencija, kurioje dalyva
vo 100 atstovų iš 30 šalių. 
Konferencijos nutarimus ta
rybinė žinių agentūra TASS 
susumuoja taip:

“Daugelio “ šalių socialde
mokratų partijų lyderiai ap
svarstė daug tarptautinių 
problemų, santykius tarp 
Rytų ir Vakarų, išsivysčiusių 
ir besivystančių šalių.

Komunikate, kuris buvo 
išplatintas, pasibaigus posė
džiui, reiškiamas susirūpini
mas, kad blogėja tarptautinė 
padėtis ir nesiliauja ginklavi
mosi varžybos. Jame pabrė
žiama, jog būtina aktyvinti 
pastangas ir kontaktus, kad 
būtų užkirstas kelias kon
frontacijai, tęsiamas dialogas 
tarp Rytų ir Vakarų, apribo
tos ginklavimosi varžybos. 
Ryšium su tuo pritariama 
artėjančiam VFR kanclerio 
Šmito vizitui į Tarybų Sąjun
gą ir nurodoma, jog reikia 
toliau ruoštis Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
pasitarime dalyvavusių pasi
tarime dalyvavusių valstybių 
Madrido susitikimui. Komu
nikate taip pat raginama kuo 
greičiau ratifikuoti sutartį 
SGA-2”.

Šio socialistų sąskrydžio 
pasisakymai yra geri, protin
gi, sveikintini.

Iš laiškų
Gerb. redakcija,

Jums rašo mokinė iš Lietu
vos.
Miela redakcija,

į jus aš turiu didelį prašy
mą ir norėčiau, kad jūs man 
padėtumėte. Aš labai noriu 
susirašinėti su Amerikos lie
tuviais. Labai įdomu būtų 
sužinoti apie jų gyvenimą ir 
apie pačią šalį, kurioje jie 
gyvena. Mokausi aš viduri
nėje mokykloje. Man 17 me
tų. Mokausi anglų kalbą, 
todėl nesvarbu kokia kalba 
susirašinėti. Miela redakcija, 
jeigu jums tai nesudaro ypa
tingų sunkumų, išpyldykite 
mano prašymą.

Iš anksto dėkinga
Jūratė Klevičiūtė 

Mano adresas: USSR, 
Lithuania, Vilnius, 
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[Pabaiga]
1940 m. birželio 15 d. į mūsų kraštą 1 

atvykę papildomieji Raudonosios Armijos 
kontingentai, turėję tikslą sustiprinti čia 
•augumą, užkirto kelią tuo metu Hitlerio 
ruošiamam įsiveržimui į Lietuvą.

Lietuvos darbo žmonės Raudonąją Ar
miją sutiko su revoliuciniu entuziazmu, 
iraip savą, draugišką armiją. Žymus lie
tuvių rašytojas P. Cvirka „Lietuvos ai- 
de“ 1940 m. birželio 19 d. rašė: „Visi, 
kas gyvas, is tamsoje ir priespaudoje 
•kendėjusių Lietuvos kaimų lūšnelių, iš 
'dirbtuvių, fabrikų, įstaigų,. palikę nors 
valandėlei darbą ir pareigas, bėga į pake
les, aikštes, gatves pamatyti mūsų sąjun
gininkės — Raudonosios Armijos žygia
vimo".

Tomis dienomis Lietuvoje žlugo ir fa
šistinis režimas, prasidėjo socialistinė 
levoliucija. Šį istorinį posūkį nulėmė 
Komunistų partijos vadovaujamų darbo 
žmonių revoliucinė iniciatyva. Raudono
sios Armijos atėjimas į Lietuvą buvo tary
tum kibirkštis, kuri staiga uždegė subren
dusią revoliuciją, suteikė liaudžiai revoliu
cinio ryžto ir pasitikėjimo savo galia, ne
palaužiamo įsitikinimo, kad šį kartą revo
liucija tikrai laimės, nes dabar buvo ne
begalima užsienio kontrrevoliucinė inter
vencija Labai svarbu buvo Lietuvos ka
riuomenės ir jos tuometinio vado gen. V. 
Vitkausko perėjimas į liaudies pusę, ka
riuomenės atsisakymas paklusti Smetonos 
diktatui. Revoliucija Lietuvoje dabar vy
ko taikiu būdu, be ginkluotos kovos. Re
voliucijai niekas nepasipriešino, ir gink
lai nebuvo reikalingi. Lietuvos kariuo
menei perėjus į liaudies pusę, pabėgus 
į Vokietiją prezidentui, taip pat krašto 
apsaugos ministrui gen. K. Musteikiui, 
susidarė tokia situacija, jog kapitalizmo 
šalininkams tapo aišku, kad bet koks pa
sipriešinimas revoliucijai yra visiškai be
prasmis.

Kaip revoliucija Lietuvoje tomis sąly
gomis vyko, vaizdžiai pasakoja prisimini
muose tų revoliucinių įvykių dalyvis ir 
liudytojas J Stimburys. „Visa darbo Lie
tuva, — rašė jis, — išėjo į gatves... 
Raudonos vėliavos ir raudonos gėlės, ko
lonos, kolonos. Miestuose, miesteliuose 
ir kaimuose. Gana! [ valdžią eina tikrasis 
Lietuvos šeimininkas".

Remiantis revoliucinės liaudies valia, 
1940 m. birželio 17 d. jau Lietuvos KP 
CK iniciatyva buvo sudaryta nauja Mi
nistrų Taryba — J. Paleckio vadovauja
ma Lietuvos Liaudies vyriausybė iš žino
mų visuomenės veikėjų, antifašistų ir 
revoliucionierių, lietuvių tautos sociali
niams ir nacionaliniams interesams atsi
davusių žmonių. „Lietuvos aidas" kitą
dien rašė, kad „iš visų Lietuvos Vietų 
šimtai telegramų sveikina naują Lietuvos 
vyriausybę".

Liaudies vyriausybė vykdė darbininkų 
klasės ir visų krašto darbo žmonių va-

NAVICKAS

Jią, ėmė įgyvendinti svarbius demokrati
nius, revoliucinius pertvarkymus.

Lietuvos darbo liaudis intensyviai ruo
šėsi ir socializmo kūrimui, reikalavo pa
skelbti Lietuvą tarybine ir įsijungti į 
tarybinių tautų sąjungą. Antai 1940 m. 
liepos 11 d. įvyko daugiatūkstantinė Kau
no miesto darbo žmonių manifestacija. 
Demonstrantai nešė transparantus su šū
kiais: „Tegyvuoja socialistinė Lietuva
— 13 TSRS respublikai“, „Tegyvuoja 
Lietuvos ir TSRS tautų draugystė!"

Tokie mitingai ir demonstracijos vyko 
visame krašte. Jie nesibaigė ir išrinkus 
Liaudies seimą. 1940 m. liepos 19 d. 
„Tiesos" laikraštis rašė: „Lietuvos liau
dis šimtuose .mitingų ir susirinkimų krei
piasi prie Lietuvos liaudies atstovybės 
Liaudies seimo", kad jis „Lietuvos liau
dies vardu prašytų Aukščiausiąją Tarybų 
Sąjungos Tarybą • leisti susijungti Lietu
vai su didinga Tarybų Sąjunga^'.

Kaip entuziastingai krašto darbo žmo
nės priiminėjo šiuo klausimu rezoliuci
jas, rodo, pavyzdžiui, darbo žmonių mi
tingas, įvykęs 1940 m. liepos 19 d. Ro
kiškyje. Valstybės saugumo ir kriminali
nės policijos Panevėžio apygardos biule
tenyje pažymėta, kad tiek oratorius, tiek 
ir rezoliucijos projektą susirinkusieji su
tiko didelėmis ir džiaugsmingomis ovaci
jomis, o „pakvietus pasirašyti rezoliuciją, 
mitingo dalyviai grūste grūdosi, kad tik 
galėtų padėti savo parašą".

1940 m. liepos 21 d. Liaudies seimas, 
pasiremdamas visuotinai pareikštu krašto 
darbo žmonių apsisprendimu, priėmė du 
istorinės reikšmės dokumentus — Dekla
raciją, kad Lietuva skelbiama Tarybų So
cialistine Respublika, ir Deklaraciją apie 
savanorišką Lietuvos įsijungimą į Tarybų 
Sąjungos sudėtį lygiateisės sąjunginės 
respublikos teisėmis.

Liaudies seimo priimtiems nutarimams 
Lietuvoje buvo džiaugsmingai pritarta. 
Tai prisimindamas, žymus Lietuvos KP 
veikėjas Karolis Didžiulis rašė: „Visame 
krašte, kaimuose .ir miesteliuose . vyico 
mitingai, susirinkimai, kuriuose karštai bu
vo sveikinami Liaudies seimo nutarimai".

Lietuvių liaudies valios, ir. istorijos 
vyksmo .buvo lemta, kad, Lietuvai tapus 
tarybine,, galingosios socializmo šalies 
respublika, ji drauge su visomis pažan
giomis pasaulio jėgomis dalyvavo žūtbū
tinėje kovoje prieš mirtiną civilizacijos 
priešą hitlerinį fašizmą ir atsistojo tautų- 
nugalėtojų tarpe.

Lygiateisių tarybinių tautų sandraugoje 
Tarybų Lietuvos darbo žmonės nuėjo gar
bingą kelią Padedant broliškoms tau
toms, buvo įveikti pokario meto sunku
mai, sukurtas brandus socializmas. Tary
bų Lietuva pasiekia vis naujas aukštu
mas visose ekonominio ir kultūrinio gy
venimo srityse. Jos laimėjimai džiugina 
kiekvieno lietuvio, tikro savo tautos pat
rioto. širdį.

JIE SUPRANTA, KAD VISKAS
PRIKLAUSO NUO JU PAČIU

Kombinatas ir gyvenvietė
Per Žemaitiją Latvijos link 

bėgančio kelio juosta tuoj už 
Kuršėnų lipte prilimpa prie 
srauniosios Ventos ir nebe- 
pasitraukia nuo jos beveik 
pusšimti kilometrų. Prava
žiavus Papilę, atsiveria pla
tus slėnio vaizdas, o tolumo
je ima ryškėti Akmenės sta
tybinių medžiagų kombinato 
ir jo gyvenvietės—Ventos 
kontūrai. Iš privačios prieš
karinės kalkinės pastarai
siais metais išaugo didelė 
statybinių medžiagų pramo
nės įmonė, kartu su “Ak- 
mencemento” gamybiniu su
sivienijimu toli už Lietuvos 
ribų garsinanti Akmenę. 
Kombinatas gamina aštuo
niolikos rūšių produkciją—si
likatines plytas, čerpes, 
klintmilčius, įvairias polime
rines hermetizuojančias me
džiagas.

Kombinato kolektyvas gra
žiai tvarko savo gamybines 
patalpas ir gyvenvietę. Įgy
vendinant socialinės ir eko
nominės raidos planą, visuo

se cechuose įrengti jaukūs 
poilsio kampeliai, geros bui
tinės patalpos. Kiekviename 
gamybos bare kasmet vyksta 
darbo kultūros, gamybos es
tetikos ir pramoninės sanita
rijos konkursai. Prie kombi
nato išasfaltuoti keliai, aikš
telės ir takai, žaliuoja mede
liai, žydi gėlės.

Gyvenvietėje sparčiai sta
tomi nauji daugiaaukščiai na
mai, tiesiamos gatvės. Jos 
apželdinimui bei sutvarky
mui įmonė kasmet skiria po 
keliolika tūkstančių rublių. 
Talkininkų jėgomis išasfal
tuotas naujas pėsčiųjų takas, 
baigiama tvarkyti pagrindinė 
darbininkų poilsiavietė prie 
Ventos upės. Buvusias neiš
brendamas šių vietų klampy
nes teprimena išlikę vieto
vardžiai—Purviai, Užpelkiai, 
Pelkelė...

Šiame penkmetyje Ventoje 
pastatyti kultūros namai, 
naujas ryšių skyrius, polikli
nika. Baigiama statyti didelė 
darbininkų valgykla, dar vie

nas vaikų darželis. Lėšų tam 
pakanka, nes kombinatas, 
kuriame per metus išleidžia
ma produkcijos daugiau kaip 
už trylika milijonų rublių, 
nuoĮat viršija gamybos už
duotis, gauna nemažą virš
planinį pelną.

Darbininkai supranta, kad 
ne sitvarai gėrybes ir pato
gumus neša, kad nuo jų 
darbo, nuo įmonės rodiklių 
daug kas priklauso. Daugu
ma kombinato cechų ir barų 
dirba be atsiliekančių, įmo- 
nėjų yra daugiau kaip 1200 
komunistinio darbo spartuo
lių.

Kombinato profsąjungos 
komitete mums parodė dai
lius prizus socialistinio lenk
tyniavimo nugalėtojams. 
Kiekvieną ketvirtį, susuma
vus lenktyniavimo rezulta
tus, jie iškilmingai įteikiami 
geriausiems cechams, gamy
bos barams, pamainoms, pir
mūnams. Štai šių metų pir
majame ketvirtyje geriau
siais, pagal profesijas pripa
žinti sukamosios krosnies 
mašinistas A. Baranauskas, 
šilumvežio mašinistas R. 
Martišauskas, pamainos 
meistras V. Vaupšas ir kiti. 
Socialistinio lenktyniavimo

“LAISVE”

PETRAS 
VAIČIŪNAS

Liepos 11-ąją sukanka 90 
metų, kai gimė (1890 m.) 
.Petras Vaičiūnas, lietuvių 
poetas ir dramaturgas.

P. Vaičiūnas 1914-1918 me
tais studijavo Petrogrado 
psichoneurologijos institute, 
Petrogrado universitete. 
Pirmojo pasaulinio karo me
tais Petrogrado lietuvių 
spaudoje jis pradėjo skelbti 
eilėraščius.

1914 metais P. Vaičiūnas 
parašė pirmąjį dramos kūrinį 
“Pražydo nuvytusios gėlės”, 
kurį Petrograde 1916 m. 
pastatė J. Vaičkaus vado
vaujama dramos trupė. Ku
riantis Lietuvoje Tarybų val
džiai, P. Vaičiūnas su J. 
Vaičkaus trupe įsikūrė Vil
niuje. 1919 m. čia buvo 
pastatyta jo pjesė “Aukos”.

1920-1923 metais P. Vai
čiūnas—Kauno dramos teat
ro direkcijos narys, 1930- 
1935 metais—Tautosakos ko
misijos prie Kauno universi
teto sekretorius, 1935-1939 
m.—Valstybės teatro reper
tuaro komisijos narys.

P. Vaičiūnas išleido eilė
raščių rinkinius “Rasoti spin
duliai”, “Tekanti saulė”, 
“Gimtuoju vieškeliu”, “Am
žiams už Vilnių dėl galvą 
lietuvis”, “Saulės lobis”.

P. Vaičiūnas buvo vienas 
produktyviausių lietuvių 
dramaturgų. Jis parašė dau
giau kaip 20 dramos kūrinių. 
Dauguma P. Vaičiūno dramų 
pastatyta Kauno, Šiaulių, 
Klaipėdos, Panevėžio teat
ruose, kai kurios buvo vaidi
namos latvių, estų ir kt. 
teatruose.

Pirmaisiais pokario metais 
P. Vaičiūnas buvo Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungos val
dybos ir “Pergalės” žurnalo 
redkolegijos narys.

P. Vaičiūno poezijoje stip
rus realybės jutimas, gam
tos, darbo, žmogaus ' morali
nio tobulėjimo poetizavimas, 
gyvenimo džiaugsmo ir gro
žio teigimas. Vėlesnėse dra
mose P. Vaičiūnas satyriškai 
vaizdavo buržuazinės biuro
kratijos ir miesčionijos mora
linį nuopuolį.

Mirė Petras Vaičiūnas 
1959 metais.

Iš “Laikas ir Įvykiai”

Remkite 
Laikraštį 
"LAISVI

nugalėtojų skatinimui šiemet 
skirta 28 tūkstančiai rublių.

Kombinato darbininkai 
jaučiasi tikrais gyvenvietės 
šeimininkais. Dvidešimt ge
riausių gamybininkų išrinkti 
gyvenvietės Tarybos deputa
tais. Rūpesčių jiems pakan
ka, nes Ventoje jau gyvena 
keli tūkstančiai žmonių, 
prieš porą metų jai suteiktos 
miesto tipo gyvenvietės tei
sės. Septyniose nuolatinėse 
komisijose aktyviai dirba de
putatai P. Leonaitis, O. Rin- 
kienė, L. Kristienė ir dauge
lis kitų. Už aktyvią 1979 
metų veiklą gyvenvietės Ta
rybai paskirta respublikinė 
pereinamoji raudonoji vėlia
va, pirmojo laipsnio diplomas 
ir piniginė premija.

A. Norvaišas

TARYBŲ 
LIETUVOS

NAUJIENOS
[TELEGRAMA]
(Tąsa iš 1 pusi.) 

Legalizuotos 1940 metų bir
želyje, Lietuvos darbininkų 
ir tarnautojų profesinės są
jungos buvo negausios, bet 
jos buvo tas branduolys, apie 
kurį kūrėsi masinės profsą
jungos.

Šiandien Lietuvos Profsą
jungos—pati masiškiausia vi
suomeninė organizacija, jun
gianti savo gretose vieną 
milijoną 1735 tūkstančius vi- 

! sų respublikos darbo žmonių.
Pranešėjas apžvelgė res

publikos profsąjungų veiklą 
įgyvendinant partijos nutari
mus, kalbėjo apie jų uždavi
nius rūpinantis žmonių darbo 
ir buities sąlygomis.

KASMET VIS DAUGIAU 
LĖŠŲ ĮMONĖSE, 
ŪKIUOSE SKIRIAMA 
GERINTI DARBO 
APSAUGAI.

Šiems reikalams dabar 
kasmet vidutiniškai panau
dojama apie 25 milijonus 
rublių. Padvigubėjo įvairūs 
socialinio draudimo išmokėji
mai ir dabar siekia 200 mili
jonų rublių sumą. Išlaidos 
sanatoriniam kurortiniam 
gydymui viršija 11 milijonų 
rublių. Profsąjungų sanatori
jose ir poilsio namuose kas
met gydosi ir ilsisi 170 tūks
tančių žmonių. Sparčiai ple
čiamas sanatorijų profilakto
riumų tinklas.

Didžiulį darbą atlieka res
publikos profsąjungos orga
nizuodamos vaikų ir paauglių 
poilsį. Štai šią vasarą rengia
ma 1,450 įvairių stovyklų, 
kuriose pailsės daugiau kaip 
110 tūkstančių moksleivių. 
Daugiadienėse ekskursijose 
pabuvos apie 40 tūkstančių 
vaikų ir paauglių.

Profsąjungos turi nemaža 
klubų, bibliotekų, veikia 
daugiau kaip 10 tūkstančių 
profsąjungų meno saviveik
los kolektyvų. Gerai žinomi 
Tarybų Lietuvos sportininkų 
pasiekimai. Profsąjungų dar
bas—tai darbas su žmonė
mis. Ginti jų interesus— 
šventas profsąjungų reika
las.

MUZIEJUS PARAGIUOSE
Akmenės rajone, Para

giuose, restauruotame name 
atidarytas Lazdynų Pelėdos 
memorialinis muziejus ir ati
dengta memorialinė lenta. 
Čia ilgus metus gyveno ir 
kūrė rašytojos seserys Iva
nauskaitės—Sofija Pšibi
liauskienė ir Marija Lastaus
kienė, savo kūrybą pasiraši- 
nėjusios bendru Lazdynų Pe
lėdos slapyvardžiu. Abiejuo
se namo aukštuose išdėstyti 
išlikę rašytojų ir jų šeimos 
daiktai, knygos, rašytojų tė
vo Nikodemo Ivanausko ta
pyti paveikslai. Sutvarkyta 
senosios sodybos aplinka.

NAUJA KUNIGŲ LAIDA
Kauno katedroje vyskupas 

Liudas Povilonis įšventino 
naują kunigų laidą. Tai— 
Kauno kunigų seminarijos 
auklėtiniai.

Kauno kunigų seminarijos 
auklėtinių skaičius, pasakė 
seminarijos rektorius, teolo
gijos mokslų daktaras Vikto
ras Butkus, šiemet padidės 
trečdaliu ir rugsėjo pirmąją 
joje mokysis beveik 90 žmo
nių. Mokslas trunka penke
rius metus. Vienerius moko
ma filosofijos, ketverius— 
teologijos. Dėstytojų tarpe— 
du teologijos mokslų dakta
rai, vienas bažnytinės teisės 
daktaras. Seminarijos auklė
tiniams sudaromos galimy
bės gilinti savo žinias Vatika
ne. Šių metų rudenį tobulin
tis įų į Italiją išvyksta kuni
gas Valadas Mickelevičius.

V. Petkevičienė

Apie pavasario žingsnius 
ir literatūros reikalus

[Penktasis Vytauto Kazakevičiaus laiškas “Laisvei”]

Kai žmonės ilgesnį laiką 
nesimato ir nesusigriebia, 
nuo ko pradėti kalbą, tai jie 
ima samprotauti apie orą . . . 
Ir man kaip tik pasitaikė 
gera proga laišką nuo “oro 
reikalų” pradėti, nes ir ana
me, prieš keturis mėnesius 
rašytame, kaip tik pasakojau 
apie naujametinius orus. Tai
gi, 1980-uosius sutikome 
sniego pusnyse. Ir atsirado 
jos ne trumpam—žiema pasi
rodė, kaip reta, pastovi, 
tvirta ir gera, sniego užteko 
ištisus tris mėnesius, nebuvo 
nei įkyrių žliugsinčių atodrė
kių, nei pernelyg didelių šal
čių. Žodžiu, žiema buvo kaip 
reikiant, tikra, nekaprizinga, 
tad ja tik džiaugtis beliko— 
daugiau tokių gerų žiemų. O 
kadangi ji kiek užsitęsė, atsi
rado nerimas, jog gali kilti 
didelių potvynių. Bet ir vė
luojantis pavasaris apsiėjo 
be kaprizų: dienomis saulė 
gniuždė sniegą, leido srau
niais upeliais, o naktį pašal- 
dydavo, “atsikvėpti” leisda
vo. Taip ir nepajutome, kaip 
atėjo pavasaris, irgi ramus, 
pastovus, atnešęs ilgas die
nas saulėtas, šiltas . . . Bet 
televizija sako, jog pavasaris 
vėluojąs bene porą savaičių. 
O taip reikėjo gegužės pra
džioje šiltų orų: daugumai 
žmonių—net keturios iš eilės 
nedarbo dienos, galima iki 
valiai pailsėti. Čia pat—dar 
trys tokios laisvos dienos. 
Deja, lyg tyčia, kaip tik per 
šventes oras pasitaikė toks, 
kad blogesnį ir sugalvoti 
buvo sunku . . .

Bet vistiek balandžio pa
baigoje pavasario žingsniai 
ėjo jau išdžiuvusiais miškais, 
besiskleidžiančiais lapų pum
purais lydimas, žibuoklių, 
purienų kilimais pasipuošęs. 
Kaip atrodo kaimo laukai, 
nedrįstu sakyti, nes per tuos 
keturius mėnesius iš Vilniaus 
beveik nebuvau kur nors 
toliau pajudėjęs, užsikaps- 
čiau leidybiniuose ir žurna
listiniuose darbuose. Bet 
priemiestiniuose, vadina
muose kolektyviniuose, so
duose—pats matau ir ži
nau,—pavasario darbai eina 
visu smagumu. Taigi, pakal
bėjęs apie orą, noriu tarti— 
lygiai taip pat nekvalifikuo
tai—žodį kitą.

Apie miestietišką 
sodininkystę

Valstybės skirtuose gyven
tojams sklypuose, kur gali
ma visai nemažą namelį sau 
pasistatyti, sodą užsiveisti, 
daržus ir gėlynus užsiaugin
ti, visus derlius be išlygų sau 
asmeniškai naudoti (o kas 
nori—ir turguje parduoti), 
privatūs miesto entuziastai 
jau darbuojasi rankoves pa
siraitę— sodina daržoves, da
žo sodo medelius, perkasinė- 
ja žemę, rodo savo miestie
tišką išmintį (kartais dargi 
kategorišką) apie žemės ūkį 
arba prisimena, kaip jie ar 
bent . jų tėvai agrotechnika 
miestelių daržuose arba pa
čiuose kaimuose užsiėminė- 
jo . . . Aš tai žinau, nes pats 
(prisipažinsiu, skirtingai nuo 
kitų—neaktyviai, inertiškai, 
be žinių demonstravimo) su 
draugais (daug geriau išma
nančiais) savaitgaliais žemę 
pakapstau. Nepasakyčiau, 
kad ir aš, grynas miesto 
vaikas, būčiau buvęs visiškai 
be žemės “šaknų”—nors gi
miau ir augau visai netoli 
laikinosios sostinės centro, 
prie pat Kauno geležinkelio 
stoties, Aukštuosiuose Šan
čiuose, nors kilmė visiškai 
proletariška, bet prisimenu 
tėvų bulviakasius jų daržuo
se netoli namų, jų ūkininka
vimą auginant ir skerdžiant 
kiaulės (miesto kieme!), net
gi vienu metu arklį laikant. 
Matyt, tokio įpratimo būta,

3-IAS PUSLAPIS

ar sąlygomis naudotasi, ar 
pagaliau kitaip nekvalifikuo
to darbininko (beje, kartais 
būdavo—ir bedarbio) šeimai 
sunku išsiversti buvo. Tiesa, 
ne visą laiką iki 1940 m. teko 
su žemės ūkio darbais susi
durti, bet, sako, vaikystė 
visko geriau išmoko. Tik 
ūkio žinių vis tiek tada įsigy
ti nepavyko, gal polinkio 
nebūta, tad ir dabar nesinori 
pretenduoti į daržininkystės 
išmanymą (geras yra vaikų 
darželyje matytas tėvams 
skirtas užrašas: “Ko neišmo
ko Jonukas, to jau Jonas 
neišmoks”). Bet lauke, pa
kabintuose virš ugnies puo
duose verdančių tik-ką iškas
tų bulvių malonus kvapas 
tebeprisimena, kaip ir ant 
laužo anglių pakepintų su 
lupenomis bulvių jaukus 
karštumas . . .

Žinoma, ne iš tų miestų 
sklypų paveldėta mūsų nū
dienė kolektyvinių sodų ma
da (kolektyviniai' todėl, kad 
ištisus plotus žemės gauna 
viena organizacija, išdalina 
juos savo darbininkams ir 
tarnautojams, kurie jau 
kiekvienas sau asmeniškai 
tvarkosi, gali parduoti savo 
augintą sodę ar statytą sodo 
namelį kitam piliečiui, bet 
kolektyviai tenka spręsti 
vandentiekio, kelių, elektri
fikavimo, aplinkos tvarkymo 
ir kt. reikalus). Iš anų mies
tų sklypų darbininkas nema
ža dalimi maitindavosi, o 
kolektyviniai sodai yra dau
giau savo malonumui. Kaž
kur skaičiau (ar rie S. Rašti
kio prisiminimuose?), jog 
buržuazinės Lietuvos dikta
torius siūlęs duoti Kauno 
darbininkams tokius sodus— 
jie tada esą mažiau politika 
užsiiminėsią, nestreikuosią. 
Pavyzdį norėta imti iš vokie
čių. Mačiau tokius daržus 
Berlyne. Jie skiriasi nuo mū
siškių tuo, kad kukliau atro
do—nėra, kaip pas mus, pri
statyta vilų, ten tik sandėliu
kai įrankiams. Tas pats, be
rods, ir Čekoslovakijoje. O 
pas mus yra pristatyta tie
siog “architektūrinių pa
minklų”. (Prisimenu, važinė
dami su kažkuriuo tautiečių, 
stebėjomės Telšių kolektyvi
nių sodų statinių gražumu).

[Bus daugiau]

ĮVAIRENYBES
SENIAUSIAS 
VADOVĖLIS

Seniausio vadovėlio auto
rius yra senovės graikų ma
tematikas Euklidas. Savo geo
metrijos sistemą (Euklido geo
metriją) jis sukūrė 300 m. prie! 
mūsų erą, tačiau Euklido išva
dos ir teoremos savo reikš
mės nenustojo ir mūsų dieno
mis.

RANKRAŠČIO
KELIONE

Tvarkydami senovės tadžikų 
miesto Ura Tiuba archyvus, 
archeologai rado unikalų XIII 
a. rankraštį „Astronominės 
sferos patikslinimas“. Jį pa
rašė įžymus viduramžių moks, 
linlnkas Ubaidulas aš Sarija.

Perskaičius rankraštį, suži
nota, kad jame dėstomos 
mokslininko pažiūros j Visa
tos sandarą, bandoma suda
ryti žvaigždėlapį ir patikslin
ti žemės vietą tarp Saulės 
sistemos planetų.

KIEK SVERIA 
GYVŪNIJA!

Afrikoje, Tanzanijos Šiau
rėje, plyti didžiulis Manjaros 
ežeras, kurio apylinkėse 
įkurtas nacionalinis parkas. 
Jis garsėja faunos gausumu 
ir įvairove, čia gyvena apie 
1500 buivolų, 400 dramblių, 
daugybė žirafų, raganosių, 
antilopių, liūtų Ir didžiulės 
zebrų kaimenės. Ežero šiau
rinėse Ir vakarinėse pakran
tėse įsikūrusios milžiniškos 
flamingų ir kitų vandens 
paukščių kolonijos.

Neseniai mokslininkai iš
tyrė ir apskaičiavo, kad vien 
tik kanopinių žvėrių biomasė 
čia yra nepaprastai didelė —• 
vidutiniškai 22 tūkst. kg/km2.
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LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Kada sukiesi tarp mokslei
vių, visą laiką dirbi su jauni
mu, gyveni jų reikalais, tai ir 
pats atjaunėji, pasijunti jų 
amžiuje. Žinoma, tenka ir 
pasibarti, kada merginos ima 
per daug sau leisti, nerimtai 
žiūrėti į užsiėmimus. Tokiu 
atveju parašai tėvams laiš
kus, kad jie imtųsi atitinka
mų priemonių ir panašiai.

Kad moksleiviai pasijustų 
mokykloje, kaip namie, kad 
suprastų, ko jos siekia, Kap
suko O. Sukackienės pedago
ginėje mokykloje yra organi
zuojama daug įvairiausių 
priemonių, pokalbių, koncer
tų, susitikimų ir t. t. Viena 
tokių yra tautų draugystės 
vakarai.

Mus riša draugystė
Didelį darbą atlieka mūsų 

mokyklos internacionalinis 
klubas “Gaublys”, vadovau
jamas didelės šio žanro veik
los entuziatės dėst. A. Galū- 
zienės. Klubas palaiko ryšius 
su įvairiomis mokyklomis, 
ypač pedagoginėmis, susira
šinėjamą, keičiamasi delega
cijomis ir t. t.

Neseniai pas mus viešėjo 
Rygos ir Vladimiro Volynsko 
(Vakarų Ukraina) pedagogi
nių mokyklų moksleivių it 
dėstytojų delegacijos. Gra
žūs, draugiški santykiai tarp 
mūsiškių ir svečių užsimezgė 
iš karto, o tam kaip tik 
padėjo rusų kalba. Todėl ir 
apie nutautinimą mokantis 
šios kalbos, kaip skleidžia 
dešinioji išeivijos spauda, ne
gali būti nė kalbos. Rusų 
kalbą būtina mokėti. Be jos 
neišsiversi išvykęs už mūsų 
respublikos ribų. Kodėl ne
priekaištaujama mūsų vyres- 
niai kartai, kuri kalbėjo ir 
lenkiškai ir rusiškai ir vienok 
nenutautėjo (išskyrus vieną 
kitą atvejį)? Žinoma,’ jei kal
bos mokymasis pateikiamas 
iš šovinistinių pozicijų, čia 
jau kitas reikalas. Tačiau 
jaunam žmogui bent porą 
svetimų kalbų mokėti yra 
būtina.

Mūsų svečiai susipažino su 
mokykla, dalyvavo LTSR 40- 
čio iškilmingame minėjime, 
aplankė Kauną, Vilnių, Tra
kus, pasienio užkardą, nes 
daugelis neįsivaizdavo, kaip 
atrodo valstybės siena. Dėst. 
J. Baltrušaitienės vadovau
jamo jaunųjų, gidų ratelio 
narės apvedžiojo atvykusius 
po Kapsuką, supažindino su 
miestu ir jo vystymosi per
spektyvomis.

Pati kulminacija buvo in
ternacionalinis žiburėlis (po
būvis) kurio metu Svetlana 
Fomiuk ukrainietiškai pa
skaitė jos suolo draugo V. 
Stoliarčiuko eilėraštį “Lietu
vai”, parašytą šiam susitiki
mui, ketvirtakursis V. Bri- 
nas su dviem ukrainietėm 
padainavo pluoštą dainų, nuo 
jų neatsiliko ir latvaičių vo
kalinis ansamblis, padaina
vęs dvi latvių liaudies dainas 
ir mūsiškę “Du gaidelius” 
lietuviškai. Po to visi drauge 
užtraukė T. Kondreckaitės 
sukurtą “Dainą apie Kapsu
ką”, ukrainietišką “Volynką” 
ir t. t. Sekė muzikinės mįs
lės, kurių tikslas buvo atspė
ti, kokios tautos yra ta ar 
kita melodija. Čia dėst. A. 
Galūzienė parodė tikrai daug 
išradingumo. Na, o kas per 
linksmybės be šokių ir šau
niai grojusio mokyklos estra
dinio orkestro? Laikas pralė
kė labai greitai.

Pertraukų, pokalbių metu 
svečiai mielai pasidalino savo 
darbo patirtimi, papasakojo 
apie Vladimiro Volynsko 
miestą, kuris neužilgo švęs 
savo 1000 metų jubiliejų. 
Pamatę mūsų saviveiklos 
centrinius kolektyvus, nuta
rė pas save 4aip pat daryti 
reformą šioje srityje. Čia tai 
jau mūsų savimeilę smarkiai 
paglostė.

IŠ MUSŲ PADANGĖS

Mūsiškės dėmesingai klausosi svečių pasirodymo.
V. Gulmano nuotr.

Dėst. A. Galuzienė [centre] užduoda muzikines mįsles V.
Ukrainos ir Latvijos atstovams. V. Gulmano nuotr.

Toks internacionalinis ben
dravimas kaip tik suartina 
įvairių tautybių jaunimą, pri
sideda prie taikos išsaugoji
mo visame pasaulyje.

Mokyklos veteranų 
pagerbimas

Tai yra viena gražiausių 
tradicijų mūsų mokyklos gy
venime, kada yra pagerbiami 
ilgamečiai pedagogai, daug 
jėgų atidavę jaunimo auklėji
mui. Šį sykį buvo pagerbti 
dėstytojai H. Butkienė, 
LTSR nusip.. mokytojas K. 
Gurevičius, A. Kažemėkie- 
nė, J. Merkevičius, LTSR 
nusip. dėstytoja A. Šepkienė 
ir šių eilučių autorius, Jūsų 
nuolankus tarnas, sergąs 
išeivijos reikalais. Vieni jų 
jau pasitraukia iš aktyvaus 
pedagoginio darbo, kiti dar 
nepasiduoda, pasilieka.

Kalbėjęs direktorius A. 
Cerneckis ir mokymo dalies 
vedėjas V. Viliūnas papasa
kojo moksleiviams ir sve
čiams apie šių veteranų, ilga
mečių mokyklos darbuotojų 
nemažą indėlį mūsų mažosios 
Alma Mater labui, perskaitė 

ateisiu kaip liepa

Kai išrausite liepą, 
nesistebėkit, kad šaknys 

AkmenĮ laikė apglėbę — 
kaip sunkų prisiminimą. 

Dauboj tartum saujoj
senos sodybos tarpusavy šnekas. 

Sitam pasauliui
ne šaltam akmeniniam lopšy 
esam gimę.

Sis pasaulis — kaip lieptas.
Motinos liko vaikystėj...
Kas perves? —

Aš ateisiu kaip liepa —
kaip liepa jaugti prie kelio atėjo. —

Nepažįstamą ranką prigyjančiais nervais 
'Lyg apkapotom Šaknim kasdien čiupinėju.

atitinkamus įsakymus-padė- 
kas už nuoširdų darbą. 
Moksleivių atstovai taip pat 
šiltais žodžiais padėkojo 
šiems dėstytojams už įdieg
tas žinias. Pasveikino ir kitų 
laidų buvę absolventai, įteik
dami jubiliatams gėlių.

Visas pagerbimas buvo 
gražiai, muzikaliai apipavida
lintas, dalyvavo dėstytojų 
vyrų ir moterų vokaliniai 
ansambliai, moksleiviai in
strumentalistai.

Veteranų vardu atsako
mąjį žodį tarė LTSR nusip. 
dėst. A. Šepkienė ir šių 
eilučių autorius, o LTSR 
nusip. mokytojo K. Gurevi
čiaus vadovaujamas dūdų or
kestras šiai šventei pridavė 
daug iškilmingumo.

Vakare įvyko veteranams 
pagerbti specialus piknikas, 
kaip sakytų amerikiečiai, ku
rio vyriausiais vadovais buvo 
nepakeičiami dėstytojai J. 
Montvila ir V. Viliūnas savo 
oracijomis prisidėję prie tik
rai puikios nuotaikos sukūri
mo. V. Gulmanas

Naujienos
MODERNI PRAMONĖS 
ŠAKA

Dvi dažų gamyklėlės, “In
karo” akcinės bendrovės fa
brikas Kaune, primityvi su
perfosfato įmonėlė Klaipėdo
je .. . Štai praktiškai ir visa 
chemijos pramonė, kuri buvo 
Lietuvoje buržuazijos valdy
mo metais.

Šiandien chemija — viena 
galingiausių respublikos in
dustrijos šakų. Jos įmonės 
kasmet pagamina produkci
jos už kelis šimtus milijonų 
rublių, kuri naudojama ne 
tik Lietuvoje, broliškose ta
rybinėse respublikose, bet ir 
siunčiama į užsienio šalis.
PADEDANT BROLIŠKOMS 
RESPUBLIKOMS

Lietuvos TSR Valstybinio 
plano komiteto chemijos pra
monės skyriaus viršininkas 
Algimantas Petronis gerai 
prisimena 1959-ųjų metų pa
vasarį, kai didžiuliame lygia
me lauke netoli Kėdainių 
buvo pakloti pamatai pirmie
siems chemijos kombinato 
korpusams. Praėjo keleri 
metai, ir štai šaltą 1962-ųjų 
gruodžio naktį Kėdainiuose 
buvo gautos pirmosios sieros 
rūgšties tonos. Ši data ir 
tapo Tarybų Lietuvos didžio
sios chemijos gimimo diena.

— Kartu su mūsų statybi
ninkais, mokslininkais Kė
dainių chemijos kombinatą 
kūrė visų broliškų tarybinių 
respublikų atstovai,—paste
bi A. Petronis.—Įmonės pro
jektą paruošė Rusijos Fede
racijos specialistai, įrengi
mus siuntė Maskvos, Lenin
grado, Sverdlovsko, Kijevo, 
Jerevano mašinų gamybos 
įmonės. Šimtai darbininkų 
mokėsi chemiko specialybės 
garsiuose Tarybų Sąjungos 
pramonės centruose.

Šiandien tai—jau istorija. 
Kaip ir Jonavos “Azoto” ga
mybinio susivienijimo, di
džiausios Europoje Kauno 
Spalio 50-mečio dirbtinio 
pluošto, Vilniaus plastmasi
nių dirbinių gamyklos, “Lie
tuvos buitinės chemijos” su
sivienijimo ir kitų pramonės 
kompleksų statybos metraš
čiai. Ir visuose juose surasi
me dešimtis kūrybinio ben
dradarbiavimo, nesavanau
diškos broliškų respublikų 
paramos Tarybų Lietuvai pa
vyzdžių.

Respublikos chemijos pra
monė dabar kasmet išleidžia 
po 3 milijonus tonų minerali
nių trąšų, keliolika tūkstan
čių tonų dirbtinio pluošto,, 
dešimtis milijonų kvadrati
nių metrų dirbtinės odos, 
daug plastmasės dirbinių. Iš
šifruokime tik vieną skaičių: 
Kauno Spalio 50-mečio dirb
tinio pluošto gamykla per 
metus pagamina tiek pro
dukcijos, iš kurios galima 
pasiūti 50 milijonų moteriškų 
kostiumėlių ar suknelių.
ŽEMDIRBIŲ TALKININKĖ

Ką reiškia tona mineralinių 
trąšų? Agrochemikai nedve
jodami atsakys: “Tai 1,3 to
nos papildomo derliaus”. 
Ūkių vadovai pridurs: “Kiek
vienas rublis, panaudotas 
trąšoms įsigyti, tais pačiais 
metais duoda du rublius gry
no pelno”.

Respublikos žemės ūkis 
šiandien labai plačiai naudoja 
didžiosios chemijos dovanas. 
Tai ir suprantama: trąšų 
gaminame gerokai daugiau, 
negu tokios išsivysčiusios 
Vakarų Europos šalys, kaip 
Austrija, Danija ar Švedija. 
Ir ne bet kokių trąšų. Iš 
įmonių rieda ešelonai su su
perfosfatu ir amoniaku, amo- 
fosu ir amonio salietra, kar
bamidu ir amoniakiniu van
deniu. O prieš keletą metų 
Jonavos “Azoto” susivieniji
me pastatytas labai stambus 
kompleksas, kuris gamina ni- 
trofoską—sudėtingas trąšas, 
turinčias visas pagrindines

iš Lietuvos
augalų maisto medžiagas — 
azotą, fosforą, kalį. Beje, 
pasiekus aukštą trąšų gamy
bos lygį, pradėtas naujas 
darbų etapas—keičiama “že
mės vitaminų” struktūra. Jei 
prieš dešimtį metų sudėtin
gos ir koncentruotos trąšos 
sudarė du dešimtadalius, tai 
dabar—aštuonis dešimtada
lius visos derlingumo pro
dukcijos. O tokios trąšos 
žymiai efektyvesnės, jas 
naudojant sutaupoma daug 
darbo, lėšų.

Vis platesne srove teka iš 
Jonavos ir Kėdainių chemi
jos milžinų produkcija, reika
linga žemei ir žmogui. Sie
kiant ją geriau panaudoti, 
respublikoje sukurta vienin
ga agrocheminė tarnyba. 
Statoma modernios trąšų 
saugyklos, tarpūkiniai aero
dromai. Išanalizavus kiekvie
no lauko cheminę sudėtį, 
specializuoti agrocheminės 
tarnybos būriai, civilinės 
aviacijos lėktuvai komplek
siškai tręšia dirvas, pievas ir 
ganyklas, stengiasi suteikti 
žemei maitintojai dar dau
giau jėgų.

Milijonai gamtos apsaugai
Liejasi plastmasės upės, ir 

čia pat, ceche žydi gėlės, 
žalią raštą audžia gyvieji vi
jokliai. Visur švaru, jauku— 
tarsi būtum ne įmonėje, o 
mokslinėje laboratorijoje.

— Apskritai ten, kur ga
minama ' chemijos produkci
ja,—nėra lengva apsaugoti 
aplinką nuo užteršimo,—sa
ko Vilniaus plastmasinių dir
binių gamyklos direktorius 
Algirdas Griškevičius?—Bet 
mes pasiekėme, kad ir ši 
problema būtų sėkmingai iš
spręsta. Visi kenksmingi 
produktai pas mus surenka
mi ir perdirbami, gamyboje 
panaudotas vanduo puikiau
siai išvalomas. Per pastaruo
sius kelerius metus iš sanita
rinės inspekcijos negavome 
nė vienos pretenzijos.

Panašiai tvarkosi ir dauge
lis kitų chemijos pramonės 
įmonių. Jose įrengiamos su
dėtingos sistemos, garantuo
jančios sveikas darbo sąly
gas, užkertančios kelią oro, 
žemės, vandens užterštumui. 
Mokslininkams padedant, 
daug kur pradėti taikyti bio
loginiai vandens valymo me
todai: žalingus mikroorganiz
mus sunaikina bakterijos— 
sanitarai. Sukurtos stotys, 
kurios praturtina vandenį 
deguonimi, paspartina jo sa
vaiminį apsivalymą. Vis daž
niau įmonių teritorijos apsu
pamos žaliosiomis želdinių 
juostomis, sugeriančiomis 
triukšmą ir švarinančiomis 
orą. Gamtos apsaugai gerinti 
visose chemijos pramonės 
įmonėse įsteigtos specialios 
tarnybos, veikia visuomeni
niai kontrolės postai.

Statant naujas įmones, bū-, 
tinai sudaromi ir žemės, van
dens, oro baseino apsaugos 
projektai, Jų įgyvendini
mas—privalomas; kol jie 
neatiduodami naudoti, gamy
kla negali pradėti darbo. 
Antai vien Mažeikių naftos 
perdirbimo gamykloje kovos 
prieš aplinkos užteršimą 
priemonėms panaudota ke
liasdešimt milijonų rublių— 
beveik penktadalis visų lėšų, 
skirtų šio milžiniško kom-. 
plekso statybai.

Romualdas Cėsna

rugio Šaknys
Tai galinga sistema. Vienas 

augalas vidutiniškai turi 143 
pagrindines, pirmaeiles, šak
nis, iš kurių išeina 35 tūkst. 
antraeilių šaknelių, Išleidžian
čių savo ruožtu daugiau kaip 
2 mln. mažyčių trečiaeilių šak- 
nelyčių, kurias supa apie 12 
mln. dar mažesnių ketvirta- 
eilių šaknų-pūkelių. Taigi vie
nas rugys turi iš viso apie 
14 mln. (vairaus rango šaknų, 
kurių bendras ilgis sudaro 600 
km, o plotas — 225 m2. To
kia mūsų svarbiausia maitin
tojo požeminė, akimis nema
toma, galybė ir didybė.

SKAIČIAI IR FAKTAI
PATRANKOS VIETOJ SVIESTO

Visų besivystančių šalių karinės išlaidos pasiekė beveik 
100 milijardų dolerių, arba 6,3 procento jų bendrojo nacio
nalinio vidaus produkto.

• Per 10 metų besivystančios šalys pirko ginkluotės už 
58 milijardus dolerių, iš jų Lotynų Amerika už 3,5 milijar
do, Afrika — 5,1, Artimieji Rytai — 20.6 ir Pietryčių Azija — 
20,8 milijardo dolerių.

(I Per 1967—1976 metus Lotynų Amerikos šalys įsigijo 
ginkluotės maždaug už 3,5 milijardo dolerių, tame tarpeliu 
tankų ir savaeigių pabūklų, 1106 artilerijos pabūklus. 154 
kovos laivus, 25 povandeninius laivus, 816 kovos lėktuvų, 
298 malūnsparnius, raketas.

• Vien tiktai trims šalims — Argentinai, Brazilijai ir Čile: 
tenka iki 60 procentų visų Lotynų Amerikos karinių išlai
dų.

$ Vien tiktai Losandželeso mieste policininkai kasmet 
nužudo 30—33 žmenes.

• Per pastaruosius devynerius metus Filadelfijos policija 
be jokio pagrindo nušovė apie 200 žmonių, daugiausia spal
votųjų ir visų pirma — negrų.

• Federalinių tyrimų biuro [FTB) duomenimis, nuo 1960 
iki 1970 metų JAV gyventojų pagausėjo 13 procentų, o nu
sikalstamumas išaugo 176 procentais.

$ Per 25 metus — nuo 1953 Iki 1978 metų — šalies vals
tybės skola padidėjo 736 milijardais dolerių ir viršijo vienų 
trilijoną dolerių.

© Laukiama, kad šiais metais bendrasis nacionalinis pro
duktas sumažės 1—1,5 procento.

$ Nuo 1970 iki 1979 metų 36 senatoriai ir atstovų rūmų 
nariai buvo apkaltinti neteisėta veikte, per ankstesnius 25 
metus tokių atvejų yra buvę trylika.

• Amerikiečiai padengia dabar 69 procentus visų savo 
išlaidų trumpalaikių kreditų sąskaita. Per pastaruosius aštuo
nerius metus bendroji amerikiečių skolos suma padidėjo 
beveik dvigubai ir sudaro 1,2 trilijono dolerių. „Vidutinio 
amerikiečio" įsiskolinimas padidėjo iki 5625 dolerių.

• Bendroji JAV ir Artimųjų Rytų arabų šalių savitarpio 
operacijų apimtis padidėjo nuo 18,9 milijardo dolerių 1977 
meteis iki 25 milijardų 1978 motais. Amerikos eksportas j 
šias šalis padidėjo nuo 1977 iki 1978 metų maždaug 14 
procentų, o importas — iš viso 0,8 procento.

• Čilės karinė fašistinę chunta 1973.—1978 metais padidi
no karines išlaidas nuo 575 milijonų iki 1284 milijonų do
lerių.

• Sparčiai didėja Lotynų Amerikos šalių karinės produk
cijos tiekimai eksportui. Jos apimtis per šešerius metus išau
go nuo 1 milijono iki 202 milijonų dolerių.

• 33 šalims ginklus parduoda Brazilija. Šios šalies gink
luotės eksporto apimtis, 1976 m. sudariusi 86 milijonus do
lerių, 1979 m. pasiekė 500 milijonų ir, anot prognozių, 1980 
metais sudarys 1 milijardą dolerių.

£ Kuveitas, Libija, Turkija, Iranas, Saudo Arabija ir Kana
da pirko daug Brazilijos gamybos šarvuočių.

• Už tas lėšas, kurias Kolumbija išleido per 1967—1976 
metus kariniams tikslams, galima buvo pastatyti 500 ligoni
nių, 400 koledžų ir 50 sanatorijų.

• Brazilijos — šalies, kuri turi didžiausią karinį biudžetą 
Lotynų Amerikoje — karinės išlaidos beveik keturis kartus 
viršija federalinės vyriausybės išlaidas švietimui ir 23 (!) 
kartus — sveikatos apsaugai.

• Per NATO egzistavimo laikotarpį šio bloko Vakarų Eu
ropos partnerių karinės išlaidos padidėjo 13 kartų.

d Tiktai per pastaruosius dešimtį metų JAV tiesioginės 
karinės išlaidos viršijo 1,2 trilijono dolerių, o NATO šalių . 

«š viso — 1,3 trilijono dolerių.

$ Toii gražu ne galutiniais duomenimis, Pietų Afrikos 
Respublikos armija turi 625 kovos lėktuvus, 525 tankus, 215 
malūnsparnių, daugiau kaip tūkstantį šarvuočių. Šiais finansi
niais metais karinės išlaidos viršys 2 milijardus dolerių.

Gausios rūdų atsargos rastos po jūrų vandeniu. 4—b,i 
kilometro gilumoje geležies ir mangano konkrecijos sudaro 
ištisą slueksnį, kuris primena grindinį. Mangano juose apie 
25 procentus, geležies — 14 procentų, be to, daug nikelio, 
kobalto, vario ir kt. — iš viso 38 elementai, įskaitant uraną.

9 Konkrecijos užima apie 10 procentų Pasaulinio vande
nyno dngno, o Ramiajame vandenyne jos paplitusios 28 pro
centų ploto.

• Jūroje esančių tokių metalų, kaip molibdenas, atevas, 
eranas ir kobaltas, atsargos vartojant jų tiek, kiek dabar, pa
kaktų vienam milijonui metų!

® Specialiai įrengtas Amerikos laivas „Dipsi mainer" ban
dymų metu iš 900 metrų gelmės gaudavo iki 1600 tonų rū
dos per parą. Apskaičiuota, kad gautoji rūda patenkintų 16 
procentų JAV pramonės kasdien suvartojamo mangano Ir 
32 procentus kobalto bei nikelio poreikių.

© Jūrų vandenyje taip pat yra didžiuliai resursai. Jane* 
randami visi cheminiai elementai, be to, 74 — gausiai. Kol 
kas gaunama tik nedaugelis. 1967—1968 meteis buvo gauta 
500 tūkstančių tonų „jūrų" magnio — apie 28 procento pasau
linės gavybos. Didžioji Britanija 80 procentų suvartojamo 
magnio gauna iš jūros.

Apskaičiuota, kad iš atliekų, dirbant gėdinimo įrengi* 
rr.ams, kurie išvalo 1 milijoną kubinių metrų vandens per 
parą, per metus galima būtų gauti 2 milijonus tonų magnio, 
3 fonas urano, 1 toną retųjų elementų, nekalbant jau apie 
įvairias draskas.

“Laikas ir Įvykiai” Paruošė V. TYTUVA
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S. Karvelis smarkiai su
sirgo ir jausdamas, kad jo 
gyvenimas gali būti nebeil
gas, nusitarė grįžti į gimti
nę—Tarybų Lietuvą. Prieš 
išvažiuojant, draugas Karve
lis paaukojo Kanados Komu
nistų Partijai $1,000, saky

Į kūrybos viršūnes

Nuotraukoje: Vilniaus kvarteto muzikantai su Lietuvos 
TSR Kompozitorių sąjungos pirmininku, kompozitoriumi
V. Laurušu (pirmas dešinėje]

Tik penkiolika metų gy
vuoja Vilniaus valstybinis 
kvartetas. Bet šis neilgas 
laiko tarpas Audronei Vai- 
niūnaitei, Petrui Kuncai, Do
natui Katkui ir Augustinui 
Vasiliauskui atnešė platų pri
pažinimą.

Vilniaus kvartetas—tarp
tautinio konkurso Lježe lau
reatas, Lietuvos komjaunimo 
ir Respublikinės premijos 
laureatas. Jo muzikantams 
suteikti Lietuvos TSR nusi
pelniusių artistų garbės var
dai. Ansamblio kūrybinio ke
lio raidai būdingas ne tik 
spartus meistriškumo kili
mas, bet ir nuolatinis reper
tuaro turtėjimas. Kolektyvas 
griežia visus 83 šio žanro 
pirmtako J. Haidno kvarte
tus. jo koncertinėse afišo
je—Mocartas, Šubertas, Be-

Naujojo Šakių gyvenamojo rajono kampelis.
V. Ruzgio nuotr.

“Gimtasis Kraštas”

damas: “Ši auka tai mano 
padėka Kanadai”.

Nuotraukoje: iš kairės 
Partijos generalinis sekreto
rius Bill Kashtan, S. Karve
lis ir Partijos pirmininkas 
Oscar Kogan.

aptaria naują kurinį.
T. Žebrausko nuotrauka 

thovenas, Bramsas, Borodi
nas, Čaikovskis, Rachmani
novas.

Kvarteto repertuare—visi 
Prokofjevo, ŠostakoviČiaus, 
daugelio šiuolaikinių autorių 
kūriniai. Daugiau kaip 40 
kvartetų parašyta specialiai 
šiam kolektyvui.

Vilniaus kvarteto muzikan
tai nuolat koncertuoja Mask
voje, sąjunginių respublikų 
sostinėse, kituose šalies 
miestuose. Kvartetas—lau
kiamas svečias užsienyje. Jis 
pabuvojo Vakarų Europos, 
Afrikos, Lotynų Amerikos 
šalyse, su dideliu pasisekimu 
dalyvavo daugelyje tarptau
tinių festivalių. Kartu šį pa
garsėjusį ansamblį neretai 
galima matyti Lietuvos mies
tų ir kaimų scenose.

Prano Karlono užrašai 
po Lietuvą

8. Labas, Povilai Venta
Su Povilu Venta jau kiek 

metų kai pažįstami. Žinojau, 
kad praeis nedaug laiko ir 
vėl susitiksiu su juo, tik šį 
kartą tikriausiai—knygyne. 
Tačiau iš kur man buvo 
žinoti, kad mūsų susitikimo 
knygynas bus Prienuose. Pą- 
galiau, kad tai bus gruodžio 
6-tąją dieną.

Verčiu jo nedidelę knygelę 
“Diena nugali naktį” ir šyp
sausi. Išties, paskaitykite ją, 
pasidomėkite ir stebėsitės, 
sakydami: oi, oi, kur tik jo 
nebūta! Ėjo per pasaulį, per 
daugelį šalių, kėlė savo balsą 
ir ginklą už darbo žmogų, jo 
geresnį gyvenimą. Tik va 
suabejojau, ar iki šiol buvo 
Povilas Venta Prienuose. Ne 
Pirėjų kalnuose Ispanijoje, o 
Prienuose—šiame nedidelia
me Lietuvos mieste.

Dabar aš žinau, kad jis čia 
atėjo su savo knyga. Tad 
labas, Povilai Venta! Linkiu 
tau laimingos kelionės per 
žmones!
9. Kažkas labai nepaprasto
Apie Prienų knygyną galė

čiau pasakyti, jog jis nei 
didelis, nei mažas, Jis būtent 
toks, koks reikalingas Prie
nams. Užeini—erdvu, niekas 
tavęs nepastumdo, niekas 
neaptrepsi kojų. Prieni prie 
lentynų, imi knygas, sklai
dai, vartai. Taip čia elgiasi 
labai dažnas lankytojas. Len
tynose atskirai išdėliota že
mės ūkio, ekonomikos, kitų 
mokslo sričių literatūra, at
skirai vaikų literatūra, mo
kykliniai vadovėliai . . . 
Ėjau, žiūrėjau ir ieškojau, 
kur sudėliota grožinė litera
tūra. Žinote, jos čia taip ir 
nesuradau. Deficitas!

Neseniai aš ir pats džiūga
vau: nėra knygynuose knygų 
—puiku! Toks jų nebuvimas 
rodo didžiulę paklausą, o pa
staroji, sakyčiau, rodo tautos 
kultūrą, pasireiškiančią per 
žmonių meilę knygai. Ir vis
gi, kuomet knygos negali 
nusipirkti, et, ne taip jau 
linksma! Tiesa, mane paklau
sė, ar daug knygų esu per
skaitęs iš savo asmeninės bi
bliotekos, tai nuoširdžiausiai 
rodinėjau knygas, kurias 
skaičiau, kurių neskaičiau ir 
net nežinau kada jas skaity
siu. Už tokį nuoširdumą ir 
atvirumą susilaukiau patari
mo, girdi, perskaitytos tau, 
mielasis, jau nereikalingos, 
neški į knygyną parduoti. Te 
perkasi ir skaito jas kiti.

Ne, negaliu parduoti V. 
Mykolaičio-Putino, S. Nė
ries, Ed. Mieželaičio, L. Gi
ros, J. Marcinkevičiaus, Vyt. 
Petkevičiaus, Žemaitės, L. 
Tolstojaus, A. Fadejevo, N. 
Ostrovskio, M. Gorkio ir dar 
daugelio kitų autorių knygų. 
Negaliu! Su jomis linksmiau, 
daugiau namuose, šilčiau sie
loje. Nors ir perskaitytos, o į 
knygyną nenešiu. Negaliu aš 
pardavinėti to, kas man pa
čiam brangu!

— Tai parduok bent tas 
knygas, kurių net nežinai, 
kada skaitysi,—patarinėjo 
bičiulis.

Bet tai juk Hėgelis, Beko
nas, Feerbachas, Lukrecijus, 
Sokratas, Skavoroda ... Ir 
šitų vyrų knygų negaliu neš
ti parduoti. Matyt, dar gra
žiai tikiu dienomis, kuomet 
lengvai jas perskaitysiu, su
rasiu ten kažką labai reika
lingo. Negaliu jų parduoti 
vien jau todėl, kad parduo
damas jas, parduočiau ir 
savo tikėjimą, jog ryt, poryt 
padarysiu daugiau, negu kad 
šiandien, kad vakar . . .

Sakyk, skaitytojau, argi 
tokiuose mano argumentuose 
nėra gero gabalo teisybės? 
Tad išties, ko man džiaugtis, 
jei knygynas siunčia į biblio
teką, iš kur galiu pasiimti
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knygą nemokamai. Tą juk 
seniai visi žinome, tą juk ir 
darome seniai.

Išeidamas iš Prienų knygy
no žvilgtelėjau į socialistinius 
įsipareigojimus ir sužinojau, 
kad, pavyzdžiui, už trečiąjį 
ketvirtį (liepos, rugpjūčio, 
rugsėjo mėnesius) knygynas 
pardavė knygų už 26 tūks
tančius rublių.

Knyga pasidarė deficitu. 
Ir—kur? Kitada beraštėje, 
užguitoje, nutautinamoje 
Lietuvoje. Kaip norite, o tai 
kažkas nepaprasto. Kažkas 
labai labai nepaprasto!

10. Bažnyčia
Jau esu užsiminęs, kad 

gražiausias mano akimis 
Prienuose pastatas—tai baž
nyčia. Ji medinė. Gan didelė. 
Išdažyta geltonais dažais. 
Šventorius pakeltas aukščiau 
ir atrodo, jog statant šią 
bažnyčią buvo supilta aukš
toka kalva, kad bažnyčios 
aukšti bokštai su kryžiais 
būtų dar aukščiau. Švento
rius platus, apjuostas mūro 
siena, prie kurios išdėstyti 
suoleliai. Švaru. Betvarke 
tikrai neapkaltinsi, nors ir 
kokiu nusiteikėliu prieš bib
liją būsi. Keletas žmonių 
kažką krapštinėja šventoriu
je, kažką dar meistravo- 
ja . . .

Prienų bažnyčia—respubli
kinės reikšmės XV-ojo am
žiaus architektūrinis pamink
las.

12. Apie kunigų 
seminariją Kaune

Ne taip seniai Pr. Petronis 
pasakojo savo įspūdžius, ku
riuos parsivežė iš Kauno 
Tarpdiecezinės kunigų semi
narijos, kai ten buvo pa
kviestas perskaityti kokią 
tai—dabar neprisimenu—pa
skaitą. Šįkart va, pats žiūrė
jau į seminaristų ir jų auklė
tojų nuotrauką. Čia J. E. 
Vyskupas L. Pavilionis, ku
nigų seminarijos rektorius 
kunigas profesorius dr. V. 
Butkus, kiti seminarijos pro
fesoriai ir dėstytojai. Taip

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Walter Žukui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Myldai, 

motinai, sesutei Helen Pine ir kitom giminėm.

J. ir T. Lukai
A. ir P. Lukai
N. Petronienė
P. Simenienė
A. Pateckas
P. Pfeifer
J. Greblik
D. Mikalajūnienė
V. ir M. Repeikai
P. ir A. Aleknai
V. Paulauskas
E. Valley
R. ir H. Feiferiai
H. Janulis
L. Strack
J. ir H. Dobrow
S. Doraškienė
J. Gresh
A. Budrienė
V. Kasparienė
A. ir M. Raškauskai
F. Mack
A. Pakalniškienė
J. Štukas
S. Klemczik
J. Stančikas
J. Vaitkus
B. Vaitkienė
St. ir V. Kuzmickai
V. ir V. Bunkai
F. Kontenis
J. ir H. Šarkiunai
N. ir H. Samanick,
W. Alaveckis 

pat priekyje šeši naujai pa
švęstieji ir 1978/79 mokslo 
metais seminariją baigę 
auklėtiniai.

Po nuotrauka, beje, seka 
tokia informacija:
*“1979/80 mokslo metais se

minarijoje studijuoja 78 auk
lėtiniai; auklėtiniai tarnauja 
Tarybinėje armijoje, be to 3 
auklėtiniai yra akademinėse 
atostogose. Bendras semina
ristų skaičius sąrašuose— 
85.”

Tai va, kiek žinių!
13. Užrašas lietui lyjant

Nedaug kas tiki, kad Prie
nuose man patinka. Jau tre
čia diena ir nejaučiu jokios 
nuobodybės, nors dažniausiai 
leidžiu laiką vienut vienas. 
Dieną bastausi, o pritemus 
sėduosi prie stalo, užrašinė
damas, ką matęs, sutikęs, 
kalbėjęs. Ir anksčiau kelis 
kartus buvau užsimojęs pa
rašyti “Laisvei” ar “Vilniai” 
laiškų seriją, norėdamas 
kruopščiau, išsamiau, deta
liau, gal ir nuoširdžiau papa
sakoti, kaip mes gyvename. 
Dabar gi, regiu, kad šie 
mano užrašai lyg ir plaukia 
ta pačia vaga. Argi iš jų 
nesimato, kaip mes gyvena
me? Jeigu taip, tai, vadinasi, 
man palieka tik eiti nuo 
žmogaus prie žmogaus, nuo 
daikto prie daikto, na, ir 
užrašyti.

Dabar vakaras. Lyja. O 
per lietų prisiminimai labai 
lengvi, bet šįkart kažkodėl 
mintyse regiu tik seną pasta
tą Jaunosios Gvardijos gat
vėje, ant kurio užrašas: 
VALGYKLA. Nedidelė. Ir 
ateina čia, regis, dažniausiai 
iš kaimų atvykę žmonės. 
Retas nusivelka apsiaustą, 
paltą ar kitą žieminį drabužį. 
Man čia irgi maloniau, negu 
ištaigiame restorane “Ber
žas”. Viena, pigiau paval
gai,—antra—greičiau paval
gai, trečia—sočiau pavalgai. 
Nei apie vieną iš virėjų 
negalėčiau pasakyti, kad bai
gė kulinarijos mokyklą ar 
kursus. Gal tik duona su
pjaustoma “kulinariškiau”, 
tai yra plonai, o visu kitu 
orientuojamasi, kad žmogus 
tikrai gerai pavalgytų.

Prisiminęs Vilniaus “Pa
langą” sakau: šioje senoje 
Prienų valgykloje dvigubai 
sočiau ir žymiai pigiau.

V. Watt 
M. Klišius
L. Novak
A. ir A. Jociai 
J. Judickas 
S. Yuknis 
F. Bunkus 
J. Bowman 
J. Lakosil 
P. Liaukas
W. ir E. Dūdai
A. Brewer
M. Vilkauskienė
D. Mikalauskas
F. ir V. Budrioniai
B. Jankauskas 
Ch. Ruk
J. White
J. ir S. Gard
K. ir E. Damalakai 
W. Kelley
K. Kelley
J. ir M. Mileriai 
M. Gružinskienė
E. Shnerpunas
L. Tvaska 
W. Dubendris 
H. Sauchelli 
P. Keller
H. Siauris 
B. ir M. Brannan
F. ir M. Valaičiai 
J. Andrulienė

ST. PETERSBURG, FLA.
Birželio 7 dieną Savoje sa

lėje įvyko klubiečių mėnesi
nis susirinkimas.

Ji pravedė klubo prez. V. 
Bunkus. Valdyba ir renginių 
komisija pateikė raportus.

Bunkus pranešė, kad klubo 
pavasariniai renginiai buvo 
sėkmingi. Jis padėkojo vi
siems už prisidėjimą su dar
bu prie klubo renginių.

Taipgi sakė, kad atostogų 
metu reikalinga patvarkyti 
namas iš lauko ir viduje. 
Darbas jau pradėtas ir iki 
sezono bus viskas sutvarky-į 
ta.

Raportai buvo priimti. Su
sirinkimą pabaigus, M. A. 
Raškauskai pavaišino pie- 
tais.

Po pietų buvo dainų pro
grama. Kadangi buvo pra
nešta, kad Walterio Žuko 
gyvybe greit užgęs, tai Sta
sys ir Violet Kuzmickai išpil
dė W. Žuko sukurtus duetus. 
Taip pat ir Dainos Mylėtojų 
Choras padainavo Walterio 
Žuko kompoziciją. Vadovavo 
Helena Janulytė. Publika 
gausiai paplojo.

Po to sekė šokiai bei drau
giški pokalbiai iki vėlumos.

KUOPOS VEIKLA
Birželio 14 dieną Lietuvių 

Piliečių salėje įvyko LLD 45 
kuopos susirinkimas.

Jį pradėjo kuopos pirm. 
Stasys Kuzmickas. Pirmiau
sia buvo pagerbtas tylos mi
nute miręs kuopos narys 
Walteris Žukas.

Toliau susirinkimą vedė 
Jonas Mileris. Valdyba bei 
renginių komisija pateikė ra
portus. Kuopos pirm. St. 
Kuzmickas pranešė, kad 
kuopos veikimas eina gerai, 
gaunam naujų narių. Šiame 
susirinkime į kuopa įsirašė 4 
nauji nariai: Walteris Ala
veckis, Walteris ir Helena 
Cheplikai, Mike Darvaly. 
Ačiū jiems. Raportai priimti. 
Susirinkimas nutarė turėti 
atostogas. Liepos ir rugpjū
čio mėnesiais kuopa turės tik 
po viena parengimą. Liepos 
12 dieną įvyks kuopos susi
rinkimas ir pietūs ir rugpjū
čio 9 dieną įvyks susirinki
mas ir pietūs. Prašom visus 
įsitėmyti, kad kitomis dieno
mis kuopos renginių nebus.

Svarbu prisiminti, kad Jo
nas Mileris gavo iš Lietuvos 
jo parašytos knygos (“Metai 
ir Bendražygiai”) (apie 50 
egz.). Jis atnešė į salę išda
linti mūsų organizacijų na
riams. Tai gražus žestas iš 
Jono pusės.

Pabaigus susirinkimą, įvy
ko tėvų pagerbimas.

Pirmininkas Stasys Kuz
mickas pasveikino tėvus, lin
kėjo jiems geros sveikatos, 
ilgiausių metų.

Ruoški II ės “Laisvės”
70 m. sukakties inėjimuiII

1981-aisiais etaisII

Vilniaus šiltnamių kombinatas kasdien į sostinės parduo
tuves pasiunčia apie keturias tonas šviežių daržovių: 
agurkų, ridikėlių, svogūnų, prieskoninių daržovių. Šiais 
metais daržininkai išaugins vilniečiams gėlių ir daržovių už 
7 milijonus rublių.

Nuotraukoje: gėlininkė N. Survilaitė ruošia gėles sosti
nės gėlių parduotuvėms. A. Sabaliausko nuotr.

5-TAS PUSLAPIS
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Muzikas-chorvedys 

Vladas Žukas

Po to pristatė kalbėtojus 
J. Harmatuk kalbėjo angliš
kai, o Juozas Šarkiūnas lie- 
tuviškai^abu kalbėtojai pasa
kė prasmingas kalbas tėvų 
pagerbimui.

Po kalbų vadovybėje Hele
nos Janulytės sekė dainų 
programa.

Prieš pradedant dainuoti, 
Helena tarė keletą žodžių. Ji 
pasveikino tėvus, palinkėjo 
jiems viso geriausio. Po to 
pristatė solistą Stasį Kuz
micką. Jis išpildė tėvams 
skirta solo. Taipgi padainavo 
solo Larry Strack. Taip pat 
dainavo vyrų grupė ir mote
rų grupė. Programa pabaigė 
bendros choras.

Programa buvo įdomi. Pu
blika širdingai plojo. Toliau 
sekė šokiai ir pokalbiai su 
svečiais.

MIRĖ
Po ilgos, sunkios ligos 

slaugimo namuose birželio 8 
diena mirė Walteris Žukas, 
buvo 74 metų amžiaus.

W. Žukas buvo talentingas 
muzikas, chorų vadovas, 
kompozitorius. Paliko liūdėti 
žmoną Myldą, kuri taipgi 
randasi slaugimo namuose; 
motiną Heleną Žukienė, Bin
ghamton, N. Y.; sesutę He
leną ir jos šeimą Columbus, 
Ohio.

Svarbu priminti, kad Wal
teris Žukas visą savo gyve
nimą dalyvavo pažangiųjų 
tarpe. Buvo klubo narys ir 
LLD 45 kp. narys.

Laidotuvės buvo privačios. 
Velionio palaikai tapo sude
ginti.

Reiškiu širdingą užuojautą 
velionio artimiesiems.

PRANEŠIMAS.
Liepos 5 d. įvyks klubo 

mėnesinis susirinkimas. Lie
pos mėnesį 12 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas.

Susirinkimai prasidės 
10:30 vai. ryto pietūs 12 vai. 
Vieta: 314-15 Avė. South.

c V. Bunkienė

k 
f v
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“LAISVĖS” REIKALAI Jis prašo pagalbos atstatymai KI®® Torto Erairoxo
Žemiau skelbiame aukas gautas nuo gegužės 9 d. iki 

birželio 24 d.:
Toronto (Ont., Canada) Sūnų ir Dukterų Klubas, 
per J. Ylą.....................................................................$70.00

Jonas Petkūnas, Worcester, Mass., proga savo 85 m.
gimtadienio, per Reginą Trakimavičius...................... 50.00

Kazimieras Churlis, Asbury, N. J.................................. 40.00
George Naujokas, Cannington, Ont., Canada............. 40.00
Joseph Wanagas, Catskill, N. Y......................................38.00
Joe Koll, Phoenix, Arizona............................................. 35.00
F. Vaivila, Hamilton, Ont., Canada.............................. .35.00
Monika Dawnis, Cambridge, Mass.................. 28.00
Lietuvių Moterų Klubas,Hartford,Conn.,per V.Kazlau 25.00 
B. Kubilius, Hot Springs, Ark.........................................25.00
Jonas Vaicekauskas, Binghamton, N. Y., aukojo

1 Namo Bendrovės šėrą vertės....................................25.00
Mary Strižauskienė,Bridgeport,Conn.,per A.Yuskovic 20.00 
Margie, Long Island............... . ....................................... 20.00
K. ir A. Naravai, Shenandoah, Pa.....................  18.00
Catherine Auches, Fairlawn, N. J.................................. 18.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y., prisiminimui
mirusio vyro Vinco......................................................... 15.00

Antanas Pagiegala, Johnson City, N. Y.........................13.00
Anna Jacobs, Chicago, Ill., per N. DeSchaaf..............13.00
J. Jordan,Three Bridges,N.J.(sveikina suvažiavimą).. 10.00
Julia Lazauskienė, Miami, Fla........................................10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada..................... 10.00
Geo. Kodis, Windsor, Ont., Canada
(sveikina suvažiavimą).................................................. 10.00

W. Savickas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį
(sveikina suvažiavimą)................................................   10.00

Z. Morkūnas, Windsor, Ont., Canada, per G. Kodį
(sveikina suvažiavimą)................................................... 10.00

Jonas ir Apolonija Kodis, Lawrence, Mass.,
per V. Taraškienę........................................................... 10.00

S. T. Rakštys, Fruitland, Ont., Canada.........................10.00
Uršulė Kamaitis, Brooklyn, N. Y., per N. Ventienę .. 10.00 
Beatrice Bready, Park Ridge, N. J., per N. Ventienę. 10.00 
A. Žemaitienė, Binghamton, N.Y.................................. 10.00
Margaret Cesnavičiūtė Petrikienė, Dix Hills, N. Y. .. 10.00 
Viola Blake, prisiminimui mirusios motinos Margaret
Puishis, per V. Bunkų, St. Petersburg, Fla.................10.00

K. Danisevich, Middlebury, Conn...................................10.00
Malvina Bručienė, Richmond Hill, N. Y...........................8.00
Vincas Cesnikas, Saltzburg, Pa.........................................8.00
Mary Zeikus, Rockville, Md.............................................. 8.00
A. Yudikaitis, Binghamton, N. Y......................................8.00
E. Paulauskas, Worcester, Mass...................................... 8.00
Martha Marquardt, Chicago, Ill., per N. DeSchaaf .... 8.00 
J. Kuica, Montreal, Que., Canada, per P. Kisielienę.. .5.60 
A. Jurel, St, Catherines, Ont., Canada.........................^5.00
Joseph Makul, New Haven, Conn.....................................5.00
Jonas ir Elzbieta Katiniai, Easton, Pa., per A. Bimbą .5.00 
Joseph Gudišauskas, Tamaqua, Pa..................................5.00
A. Karch, Brooklyn, N. Y.................................................5.00
A. Kulikauskas, Toronto, Ont., Canada............. ............ 5.00
Elena Brazauskienė, Hartford, Conn., per N. Ventienę 5.00 
Mary Pikcilingis, Auburn, Ill.............................................5.00
Paulina Petrauskas, Worcester, Mass.,
per Regina Trakimavičius................................................5.00

John Anderson, Mississauga, Ont., Canada...................5.00
T. Rimdžius, Toronto, Ont., Canada................................ 5.00
V. Rudinskas, La Salle, Que., Canada .......................... 5.00
L. Auseius, Worcester, Massachusetts
per Regina Trakimavičius................................................4.00

Ona Muzikevičienė, Easton, Pa., per A. Bimbą............3.00
B. Švedienė, Erie, Pa......................................................... 3.00
F. Ivan, West Simsbury, Conn..........................................3.00
Anna Gritz, Cambridge, Mass...........................................3.00
Bronė Kaluses, Fitchburg, Mass.......................................2.00
Anthony Burt, Binghamton, N. Y.....................................1.00♦ * *

New York® Miesto Tarybos narys Gilberto Gerena-Valentin [dešinėje, su akiniais] 
Tarybinio Taikos Komiteto delegacijai aprėdo Bronzą.

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ I
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS i
ruošiama

EKSKURSIJA I TARYBŲ LIETUVĄ
Šiuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 

nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 28 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

Kaina: $1,279 iš New Yorko. Agentas: American 
Travel Service Bureau, 9727 South Western Ave., 
Chicago, Ill. 60643.

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 

Telefonas: [212] 641-6887

BOSTON, MASS.
Birželio 7 d. Bostone įvyko ' 

vestuvės Diane Walins ir: 
Carlos Juarez. Diane yra 
duktė Alfredo ir Birutės Wa
lins, kurie dabar gyvena 
Bradenton, Floridoje, bet se
niau gyveno Bridgewater, 
Conn. Dianos seneliai Jonas 
ir Uršulė Walins (Valinčiai), 
abu jau mirę, buvo ilgame
čiai “Laisvės” skaitytojai ir

rėmėjai.
Birutė Walins, kai gyveno 

New Yorke, dirbo “Laisvės” 
administracijoje buhaltere. 
Vėliau ji buvo virėja Liberty 
auditorijoje, Richmond Hill, 
N. Y.

Vestuvėse dalyvavo Elena 
Brazauskienė iš Hartford, 
Conn, ir Amelia ir Walteris 
Yuskovic iš New Yorko. ABY

Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA

ST. PETERSBURG, FLA.

Mims

Walter Žukui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Myldai, moti

nai Elenai Žukienei, sesutei Helen Pine ir jos 
šeimai, taipgi visiems artimiesiems.

Walteris buvo Aido Choro’mokytojas per ilgus 
metus, gabus muzikas, kompozitorius.

AIDO CHORAS
Ozone Park, N. Y.

WOODHAVEN, N. Y.

1 LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jurgis Bernotą
mirė 1975 m. birželio 23 d.

Jau praėjo ketveri metai be mūsų taip mylimo ir 
brangaus vyro, tėvo ir tėvuko. Prisimename ji 
kiekvieną dieną, kiekvieną valandą. Jo malonus 
būdas, jo meilė šeimai pasiliko mūsų mintyse ant 
visados.

Žmona— URŠULE BERNOTIENE 
Dukra ir Žentas-ALDANA ir JONAS KAPINIS 

Anūkai-CYNTHIA ir JOHN 
ir jų Šeimos

Šiuo laiku Jungtinėse Val
stijose lankosi Tarybinio Tai
kos Komiteto delegacija, su
sidedanti iš 9 narių. Praeitą 
penktadienį, birželio 20 die
ną, svečiai lankėsi mūsų di
džiajame New Yorke. Juos 
čia globojo ir jiems miestą 
aprodinėjo New Yorko Mies
to Tarybos narys Gilberto 
Gerena-Valentin, kuris tary
boje atstovauja Bronxą. 
Kaip žinoma, šio miesto 
Bronx yra baisiai apleistas— 
apgriautas ir paverstas į 
milžinišką šiukšlyną ir apgy
ventas skurdžiais.

Gilberto Gerena-Valentin 
nuvedė tarybinius svečius į

Bronxo kaip tik tą vietą, 
kurioje lygiai prieš dvejus 
metus lankėsi prezidentas 
Jimmy Carteris ir pažadėjo 
federalinės valdžios pagalbą 
Bronxo atstatymui, prikėli
mui iš griuvėsių. Bet kaip vi
si kiti Carterio socialiniai pa
žadai, taip ir šis tik pažadu 
pasiliko: prezidentas sugrįžo 
į Washingtoną ir jį pamiršo!

Todėl dabar Gerena-Valen- 
tin sako, kad jis per tarybi
nius svečius kreipėsi į Tary
bų Sąjungos vyriausybę fi
nansinės net penkių bilijonų 
dolerių pagalbos Bronxo at
statymui.

Worcester, Mass.
Birželio 8 d. mūsų “Lais

vės” vajininkas ir rėmėjas 
Jonas Petkūnas atšventė sa
vo 85 m. gimtadienį ir ta 
proga, per Regina* Trakima
vičius, paaukojo “Laisvei” 
$50. L. Auseius prisidėjo su 
$4 auka.

Sveikiname mielą draugą 
Petkūną ir dėkojame Reginai 
už prisiuntimą aukų ir už 
sveikinimus visiems “Lais
vės” darbuotojams.

Administracija

BRIEFS

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Walter Žukui
1980 m. birželio 8 d.

Reiškiame širdingą užuojautą žmonai Myldai, 
motinai Helen Žukienei, sesutei Helen Pine ir jos 
šeimai; taipgi giminėms bei draugams.

DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Walter Žukas
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Myldai, 

motinai, sesutei Helen Pine ir kitom giminėms.

LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJA
45 KP. ir NARIAI

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus mūsų pusbroliui

Walter Žukui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Myldai, moti

nai H. Žukienei, sesutei Helen Pine ir visiems 
artimiesiems.

Liūdime kartu su Jumis, mielos giminaitės.
PETRAS ir MARY C. TAMULIŪNAS 
GENEVIEVE E. JUMP

Binghamton, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

ST. PETERSBURG, FLA.

IN MEMORY OF

Walter Žukas
JACOB HARMATIUK

Paulius Širvys
UGNIMI NEI5DE- 
GINSI

Buvo obelys 
'Ružavos ružavos.. 
Raudo žemė 
Gaisais vakariniais.
Ir pavasaris 
Ožavo ūžavo 
Upeliūkščiais visais 
Sidabriniais.
O mes ėjome.
Ėjome, 
Ėjome...
Su milinėm pilkom 
Išlingavom
Pačiame
Obelų sužydėjime, 
Pačiame 
Pražydėjime savo.

Radom kelią 
Žėruojant žarijomis, 
Radom pelenus, 
Trupinius plytų,

Ir ilga: fuo keliu 
Priešą vijomės, 
Obelžiedžiais 
Ant kelio to kritom.

Peilsėt,
Atsipūst
Mes neprašėme.
Gėrėm vandenį — 
Tyrą ir drumstą...

One of the things guaran
teeing the mass nature of 
sports in the Soviet Union is 
that they cost practically 
nothing for anyone. Money 
for the sports movement at 
all levels comes from the 
state committee for sports, a 
number of ministries and the 
trade unions.

* * *
The Soviet Union is turn

ing out much smarter sci
ence students than the Unit
ed States. Izaak Wirszup of 
the University of Chicago, 
Ill., says the Soviets could 
soon overtake America in 
scientific advances in both 
the military and industrial 
fields.

* * *
They say a medical “su

perglue” that could replace 
bandages and stitches by 
sticking wounds together 
could be on the market 
within two years. 

* * *
Bread made with oat bran 

rather than the usual wheat 
bran could become the next 
popular highfiber food, ac
cording to leading food ma
gazine. Tasters found that 
oat bread had better flavor 
than baked goods made with 
wheat bran, and that it was 
high in protein.

* * *
In “Boston Herald Ameri

can” was an interesting arti
cle—“Cityscape”, June 11, 
this year, about Lithuanian 
well known progressive doc
tor John Repshis. Peter Gel- 
zinis who wrote the article 
says in part:

I remember the way my 
father cupped his beefy wel
der’s paw over my forehead 
and began to frown. “He’s 
warm, mom,” he said, tur
ning to my mother. “How 
’bout your throat, is it sore?” ;

“When I swallow, it 
hurts,” I mumbled sheepish
ly-

“Come on, put on your 
coat,” my father said. “We’ll 
go see Repshis.”

“Are you sure Repshis will 
be there now?” my mother 
asked. “It’s almost quarter- 
to-seven.”

“Repshis will be there,” 
my father said. “If he isn’t in 
his office, then he’ll answer 
the front door with a pork 
chop in his hand. Repshis is 
always there.”

So my father and I drove 
down Columbia Road, just 
beyond Uphams Corner, to a 
rambling three-decker with 
wide bay windows. Sure 
enough, Repshis was there— 
an owlish old Lithuanian 
with a cigar in his mouth and 
a reflector strapped to his 
head—still seeing patients at 
8:15 p. m.

When the writer talked to 
Elizabeth Repshis, she said:

“I had a hard time getting 
Repshis to send out the 
bills,” said the doctor’s wi
dow Elizabeth, who still 
lives in that rambling three 
decker.

“If people paid him, then 
they paid him,” Mrs. Rep
shis said. “If they didn’t, 
Repshis would just forget 
about it and hoped they paid 
the next time, maybe. He 
was a man who didn’t study 
at the best schools,” she 
said, “but tried to do his best 
for people in a very honest 
way. He believed in those 
words he said when he be
came a doctor.”

Today, Elizabeth Repshis 
walks across Columbia Road, 
across a couple of eras, to be 
treated by young doctors 
who believe as her husband 
once did. Repshis would 
have been proud. Use

Ir už taiką
Krauju pasirašėme 
Ant kiekvieno 
Pavasario grumsto.

Žemėj ružava 
Ružava, regisi. 
Jaunos obelys 
Žydi iš naujo.

Tik iau jokia ugnim 
Neišdeginsi 
Už gyvenimą 
Kritusių 
Kraujo! Elizabeth and John Repshis




