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69-IEJI METAI

KRISLAI
Lietuvių Darbininkų

Susivienijimui —50 metų 
Išteisintas po šimtmečio 
Mūsų ekskursijos į

Tarybų Lietuvą
New Yorko neramumai 
Žurnalas “Time” apie

Tarybų Sąjungą 
Karščiai pietinėse valstijose

IEVA MIZARIENĖ
Šiais metais Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimas mini 
garbingą—50 metų gyvavi
mo sukaktį. Rugpjūčio 15 ir 
16 dienomis įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
seimas, Arrow Park, Mon
roe, N. Y. Praėjusiame sei
me buvo nutarta išleisti al
bumą, atžymint 50-metį. Ti
kėkime, kad seimas bus sėk
mingas.

1878 metais Pottsville} 
Pa. buvo pakartas Jack Ke
hoe būk tai už užmušimą 
anglių kasyklų vado, nors 
Kehoe iki mirties sakė, kad 
tai netiesa.

Kehoe buvo vienas iš 10 
“Molly McGuires” organiza
cijos vadų. Tai buvo slapta 
organizacija, kurioje priklau
sė daugiausia airų tautybės 
žmonės, paprasti kasyklų 
darbininkai.

Joseph Wayne, Kehoe gi
minaitis, ilgai kovojo, kad 
Kehoe būtų išteisintas ir, 
pagaliau, Pennsylvanijos val
stija pripažino, kad Kehoe 
buvo nekaltai nubaustas.

Prieš apie 50 metų Anta
nas Bimba parašė knygą (an
gliškai) apie “Molly 
McGuires” organizaciją, bet 
tik paskutiniais keliais me
tais JAV-se ši organizacija 
išpopuliarėjo. Buvo susuktas 
filmas apie šiuos narsius 
airių veikėjus, kurie ieškojo 
geresnio kąsnio duonos, ge- i 
resnių darbo sąlygų.

Praėjusį trečiadienį išvyko 
pirmoji ekskursija į Tarybų 
Lietuvą. Tai “Laisvės” ir 
“Vilnies” organizuotos gru
pės—viso 40 žmonių. Jie 
dalyvaus Vilniuje dainų ir 
šokių šventėje. Džiugu buvo 
matyti nemažą būrį meninin
kių, Amerikoje gimusių žmo
nių. Žinau, kad nė vienas 
nesigailės nuvykęs į šią 
šventę.

Dabar ruošiame antrą gru
pę vykti į Tarybų Lietuvą 
dešimčiai dienų, kuri išvyks 
iš New Yorko rugpjūčio 12 d.

Šiomis dienomis vyksta di
delės derybos aštuonių mies
to darbininkų unijų (profsą
jungų) su miesto valdyba už 
pakėlimą algų. Šie visi darbi
ninkai—tai transporto, poli
cijos, ugniagesių ir kiti 
taip vadinami “uniformuoti”. 
Miesto valdyba sako, netu
rinti galimybės kelti algų, 
nes nėra finansų.

Kas bus jeigu šie darbinin
kai išeis į streiką, sunku 
pasakyti.

Savaitinis žurnalas “Time” 
išleido specialų numerį apie 
Tarybų Sąjungą. Nepaisant 
kaip norėta Tarybų Sąjungą 
šmeižti, visvien prieina išva
dos, kad dvi didžiausios ša
lys, tai JAV ir Tarybų Są
junga. Daugelyje atvejų, pri
pažįsta “Time”, kad Tarybų 
Sąjunga prašokusi JAV.

Birželio mėnesis buvo gana

Švedų gamtos apsaugos 
atstovas lankėsi Lietuvoje

11

Vilnius. Tarybų Lietuvoje 
lankėsi Švedijos valstybinės 
aplinkos apsaugos valdybos 
generalinis direktorius Val- 
fridas Polsonas. Jis čia buvo 
užsukęs po savo viešnagės 
Tarybų Sąjungoje, atvykęs 
pagal TSRS mokslo ir techni
kos komiteto programą.

Svečias iš Švedijos susipa
žino su gamtos apsaugos 
organizavimu Lietuvoje, pa
buvojo Žuvinto rezervate ir 
Trakų landšaftiniame-istori- 
niame draustinyje, susitiko 
su Valstybinio gamtos apsau-

Vigdis Finnbogadottir
Islandijos istorijoje pirmoji 

moteris Vigdis Finnbogadot
tir išrinkta šalies prezidente. 
Ji rinkimuose nurungė du 
vyrus. Ji yra labai nusista
čiusi prieš Islandijos dalyva
vimą NATO kariniame blo
ke.

Žuvo Sanjay Gandhi

Lėktuvo avarijoje kartu su 
skraidymo instruktorium už
simušė Indijos premjerės In- 
diros Gandhi sūnus Sanjay, 
33 metų amžiaus. Dėl politi
nės įtakos jis buvcy beveik 
laikomas būsimu Indijos 
premjeru. Jis turėjo daug 
pasekėjų, bet dar daugiau 
priešų, kurie jam pavydėjo 
pasisekimo politiniame gyve
nime. Dauguma jį kaltino ir 
dėl jo motinos pralaimėjimo 
1977 m. rinkimuose, išbuvus 
jai ministre pirmininke vie
nuolika metų. Bet savo sū
naus energingos veiklos dėka 
ji vėl laimėjo rinkimus perei
tais metais ir pateko į valsty
bės vairą.

karštas, ypatingai pietinėse 
valstijose. Texas valstijoje 
be atoslūgio per kelias savai
tes karštis siekė iki 113 
laipsnių Fahrenheito. Nema
žai žmonių susirgo, kiti net ir 
mirė. Fermeriai bijo, kad 
daug produktų išdegs.

gos komiteto vadovaujan
čiais darbuotojais.

V. Polsoną priėmė Lietu
vos TSR Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas V. 
Vazalinskas. Pokalbyje daly
vavo Valstybinio gamtos ap
saugos komiteto pirmininkas 
K. Giniūnas, Lietuvos TSRS 
užsienio reikalų ministro pa
vaduotojas J. Grigutis.

Prieš išvykdamas V. Pol
sonas Eltos korespondentui 
R. Cėsnai pareiškė:

Viešnagė Tarybų Lietuvo
je paliko gilų įspūdį. Tai, kas 
daroma respublikoje aplin
kos apsaugos srityje, negali 
nedžiuginti kiekvieno, kam 
rūpi gamtos turtų išsaugoji
mas būsimoms kartoms.

Labai svarbu, kad pas jus 
racionalaus žemės,' miško, 
vandens naudojimo, gamtos 
apsaugos klausimai įjungiami 
į liaudies ūkio vystymo pla
nus. Tai leidžia juos spręsti 
visapusiškai ir kompleksiš
kai, panaudojant naujausius 
mokslo laimėjimus ir prakti
nį patyrimą.

Geru gamtos apsaugos or
ganizavimo pavyzdžiu galima 
laikyti Žuvinto rezervatą, 
kur įgyvendinama plati dar
bų programa, sudarant opti
malias sąlygas turtingai gy
vūnijai ir augmenijai. Pana
šiu keliu einama ir mūsų 
šalyje. Beje, Pietų Švedijoje 
kaip ir Lietuvoje yra nemaža 
ežerų, kuriems gresia užžėli
mo pavojus. Tarybinių ir 
švedų specialistų bendradar
biavimas, pasikeitimas patir
timi ir nuomonėmis, be abe
jo, nemažai prisidės spren
džiant tokių vandens baseinų 
regeneracijos problemą.

V. Polsonas pažymėjo 
TSRS ir Švedijos dvišalio 
bendradarbiavimo gamtos 
apsaugos srityje svarbą. 
Ypač reikšminga tai, pasakė 
jis, kad,, įgyvendinant prakti
koje Helsinkio konvenciją, 
daug dirbama Baltijos jūros 
regiono aplinkos apsaugos 
klausimais. Tarybų Sąjungos 
ir Švedijos specialistai taip 
pat sėkmingai bendradar
biauja sprendžiant tokias ak
tualias problemas, kaip že
mės rekultivacija, kova prieš 
oro baseino užterštumą, 
trumpalaikio poilsio organi
zavimas. Mūsų šalių gamtos 
apsaugos specialistų kontak
tai nuolat plečiasi, pabrėžė 
V. Polsonas, ir šią tendenciją 
reikia tik sveikinti.

įspėja prez. Carterį
New Yorko mero Koch 

oficialioje rezidencijoje Gra
de Mansion įvykusiame vie
nuolikos didmiesčių demo
kratų merų susitikime nutar
ta įspėti prezidentą Carterį, 
kad ekonominė recesija gali 
pakenkti jo rinkimams.

Syracuse miesto meras 
Lee F. Alexander, naujai 
išrinktasis National Confe
rence of Democratic Mayors 
pirmininkas, pareiškė, jog 
šis įspėjimas rišamas su no
ru, kad prezidentas Carteris 
būtų perrinktas. Jie visi in- 
dorsavo prez. Carterio kan
didatūrą ir pateikė planą 
įvairioms didmiesčių gyveni
mo pagerinimo programoms, 
siekiančioms daugiau kaip 10 
bilijonų dol.

Leonidas I. Brežnevas Maskvos aeroporte pasitinka 
Federatyvinės Vokietijos kanclerį Helmutą Schmidtą, 
kuris buvo atvykęs porai dienų pasitarti abi šalis 
liečiančiais’ klausimais.

Prancūzija išbandė 
neutrono bombų

Prancūzijos prezidentas 
Valery Giscard E’staing pe
reitą savaitę paskelbė, kad 
jo šalis sėkmingai išbandė 
neutrono bombą. Ateinančių 
poros metų laikotarpyje 
paaiškėsią, ar ji bus serijiniai 
gaminama. Esą, tai pareisią 
nuo bendros padėties pasau
lyje, siekiant nusiginklavi
mo.

Neutroninė bomba eksper
tų laikoma taip vadinama 
“švaria” bomba, nes ji neturi 
didelės griovimo jėgos ir 
nepadarytų nuostolių pasta
tams, tačiau jos radiacija yra 
pavojinga žmonių gyvybei. 
Bet tos nuomonės kritikai 
tvirtina, jog tokių “švarių” 
bombų masinė gamyba galin
ti tik labiau priartinti atomi
nį karą.

Portorikiečiai 
dalyvaus
Maskvos olimpiadoje

Maskva. Čia pranešta, kad 
Puerto Rico boksininkų dele
gacija, susidedanti iš penkių 
asmenų, dalyvaus olimpiado
je su savo vėliava, ir Puerto 
Rico himnas bus grojamas 
per atidarymo ceremonijas. 
Delegacijos vadas Choco Al
varez pareiškė, kad boksi
ninkai ignoruoja prezidento 
Carterio pradėtą boikotą, 
nes “sportas nieko bendra su 
politika neturi”.

New Yorkas. — Amerikos 
automobilių vairuotojai ir na
mų savininkai nuo liepos 1 d. 
moka daugiau už benziną ir 
šildymo aliejų. Kainos paki
lusios 1 ar 2 centais už 
galioną.

Popiežius lanko Braziliją

Popiežius Jonas Paulius n Brazilijoje.

Brasilia. Popiežius Jonas 
Paulius II, ir taip jau dau
giau keliavęs už bet kurį kitą 
popiežių, šiuo metu lankosi 
Brazilijoje, kur iš 112 milijo
nų gyventojų 98 milijonai 
yra katalikai. Jis Brazilijoje 
išbus dvylika dienų, o jo 
kelionės maršrutas sieks arti 
aštuoniolikos tūkstančių my
lių. Jis lankysis visuose did
miesčiuose, pradėdamas sos
tine Brasilia.

Nežiūrint, kad visoje šaly
je vykdomas didelis pasiren
gimas aukštąjį svečią gražiai 
sutikti, o jo atskridimą į 
sostinės aeroportą pasitiko 
visų bažnyčių skambantys 
varpai, Brazilijos katalikų 
problemos yra didesnės, nei 
jas galėtų paslėpti visas iš-

taikingas ceremonialas.
Brazilijos katalikų vadovy

bė, didžiumoje remianti dar
bininkus ir bežemius Kovoje 
prieš tos šalies vyriausybę ir 
latifundijų Navininkus, turi 
daug rūpesčių. Reikia many
ti, kad kartu su popiežium 
bandys juos spręsti. Net 
keturis kartus prisiėjo keisti 
popiežiaus kelionės maršru
tą, norint patenkinti įvairias 
frakcijas. Bet vistiek kritikos 
neišvengta. Pavyzdžiui, libe
ralai jau iš anksto ėmė kal
tinti popiežių, kad jis sutiko 
sustoti armijos būstinėje Sao 
Paulo mieste, tuo pačiu su
teikdamas ypatingos reikš
mės armijos diktatūrai, prieš 
kurios vykdomą priespaudos 
politiką katalikai kovoja.

Kreipėsi į pasaulio valstybių
parla II entus ir parla

Minskas. Kaip jau žinia, 
birželio viduryje šioje Balta
rusijos sostinėje įvykęs Var
šuvos Sutarties valstybių 
parlamentų atstovų susitiki
mas pasikeitė nuomonėmis 
dėl tos sutarties valstybių 
parlamentų tarptautinės 
veiklos ryšium su šios orga
nizacijos įkūrimo 25-osiomis 
metinėms.

Buvo apsvarstyti aktualūs

TRUMPAI
Washingtonas. — Aukš

čiausias Teismas įsakė JAV 
federalinei vyriausybei išmo
kėti papildomus 105 milijo
nus dolerių kompensacijos 
aštuonioms Sioux indėnų 
gentims už nelegaliai nusa
vintą žemę South Dakotoje 
1877 m.

Tel Aviv. — Visą Izraelį 
sukrėtusi žinia apie 8 m. 
berniuko pagrobimą prieš 
tris savaites pasibaigė tra
giškai. Grobikas berniuką 
nužudė birželio 10 d., prieš 
keletą valandų prieš atsiim
damas $40,000, kuriuos ber
niuko tėvas jam paliko pake
lės šiukšlių dėžėje. Sis atsiti
kimas—pirmas toks visoje 32 
metų Izraelio istorijoje, kad 
grobikas būtų nužudęs savo 
auką.

United Nations, N. Y. — 
Saugumo Taryba birželio 30 
d. 14 balsų priėmė rezoliuci
ją, apgailestaujančią, kad Iz
raelis neteisėtai išplėtė kon
trolę į visą Jeruzalės miestą, 
o jo parlamento komisija 
patvirtinp įstatymą, skel
bianti, kad visa Jeruzalė 
esanti Izraelio sostinė. JAV 
susilaikė nuo balsavimo, ir 
už tai prez. Carterį dabar 
puola Amerikos žydų vadai. 
Jie tvirtina, kad prez. Carte
ris turėjęs savo ambasado
riui įsakyti tą rezoliuciją ve
tuoti. «

Tokyo. — Japonijos libera
lų demokratų partija, val
džiusi šalį pastaruosius 25 
metus, laimėjo rinkimus. Tai 
partijai priklausė ir neseniai 
miręs premjeras Ohira.

Washingtonas. — Eina 
kalbos, kad Jugoslavija ne
trukus žada pradėti pirkti 
JAV aukštos kokybės gin
klus.

Pretoria. — Pietų Afrikos 
vyriausybė, prisibijodama 
tolimesnių rasinių neramu
mų, dviem mėnesiam už
draudė politinius susirinki
mus.

— NewfYorko mieste lie
pos 28 d> pakelta kaina 
viešojo susisiekimo priemo
nėmis dešimčia centų. Tokiu 
būdu važiąvimas dabar kaš
tuoja 60 centų. Požeminiam: 
susisiekimui įvestas naujas, 
kiek mažesnis žetonas už lig 
šiol naudotą. Taip pat pakel
tos kainos ir Conrail bei 
Long Island traukiniams nuo 
7 iki 45 procentų. Newyor- 
kiečiai, suprantama, dėl to 
nepatenkinti, bet kompeten
tingos įstaigos skelbia, kad 
kainos dar kilsiančios.

II entarus
broliškų šalių parlamentų už
daviniai kovoje už įtempimo 
mažinimą ir saugumą Euro
poje, už visuotinės taikos 
stiprinimą.

Savo šalių parlamentų var
du susitikimo dalyviai pa
reiškė visiškai sutinką su 
išvadomis ir vertinimais, iš
dėstytais deklaracijoje ir pa
reiškime, priimtuose Varšu
voje, Varšuvos Sutarties val
stybių Politinio konsultacinio 
komiteto pasitarime.

Jie vieningai parėmė šiuo
se dokumentuose iškeltus 
pasiūlymus dėl tolesnių prie
monių, padedančių toliau 
mažinti politinį ir karinį 
įtempimą Europos žemyne, 
imtis efektyvių priemonių 
ginklavimosi varžyboms ap
riboti ir žengti į nusiginklavi
mą, stiprinti taiką, tautų 
nepriklausomybę ir saugu
mą, gerinti visą politinį kli
matą pasaulyje.

Susitikimo dalyviai nuro
dė, kaip svarbu, kad parla
mentai, visos visuomenės jė
gos, suprantančios savo atsa
komybę už taikos likimą, dar 
labiau stengtųsi stiprinti tai
ką ir saugumą, likviduoti 
naujo karo kilimo galimybę. 
Susitikimo dalyviai nusiuntė 
atitinkamą kreipiiųąsi vi
siems parlamentams ir parla
mentarams.

Valstybės sekretorius Ed
mund Muskie sugrįžo iš savo 
pirmosios didelės kelionės, 
kurią pradėjo kartu su prezi
dentu Carteriu, dalyvauda
mas Venecijos viršūnių kon
ferencijoje energijos klausi
mais. Ir tuo tarpu, kai po tos 
konferencijos prezidentas 
lankėsi Jugoslavijoje, Ispani
joje ir Portugalijoje, sekre
torius Muskie buvo Turkijo
je, Ankaroje dalyvaudamas 
NATO valstybių pasitarime, 
o paskui Malaysijoje—Kuala 
Lumpur mieste posėdžiavo 
su Azijos pietryčių sąjungos 
valstybėmis — ThaŪandu, 
Malaysia, Singapūru, Indo
nezija ir Filipinais.

A. BIMBA 
SUŽEISTAS

Birželio 26 d., ketvirtadie
nį, A. Bimbai važiuojant jo 
mašinoje (automobilyje) kita 
mašina smogė į jo mašiną ir 
jį labai sutrenkė.

Jis randasi Jamaica ligoni
nėje ir dar neturime jokių 
žinių kaip ilgai jam teks ten 
išbūti.

Visas “Laisvės” kolektyvas 
linki jam greit susveikti.

I
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Glaudaus bendradarbiavimo 
vaisiai

Tarybų Lietuva iškilmingai pažymi savo keturiasdešimt
metį. Tai nedidelis laiko tarpas ilgaamžėje lietuvių tautos 
istorijoje. Bet šie metai pagal naujo socialistinio gyvenimo 
kūrimo mastus prilygstąanižiams.
\ . . Hitlerinio fašizmo sukeltas karas respublikos liaudies 

ūkiui padarė didžiulių nuostolių. Ir atrodė, jog sugriautam 
kraštui atstatyti prireiksrdaug dešimtmečių. Tačiau spartų 
liaudies ūkio atgimimą ^ sąlygojo Tarybų šalies tautų 
parama. Nors kitos tarybinės respublikos, atkurdamos 
karo sugriautą ūkį irgi turėjo sunkumų, jos suteikė 
Lietuvai milžinišką paramą. Ištisais ešelonais į Nemuno 
kraštą buvo siunčiamas metalas iš Uralo metalurgijos 
gamyklų, metalo apdirbimo staklės—iš Maskvos ir Lenin
grado, automašinos—iš Gorkio ir Maskvos . . . Socializmo 
pagrindų kūrimo metais kitų tarybinių respublikų paramos 
apimtis buvo žymiai didesnė, negu galėjo tuo metu 
atsilyginti už tai Lietuvos liaudies ūkis.

Atstatant senas įmones, kartu buvo kuriamos naujos, 
respublikai labai reikalingos pramonės šakos. 1947 metais 
pradėjo veikti “Žalgirio” staklių, 1948 metais—“Elfos”, 
1950 metais—elektros skaitiklių gamyklos Vilniuje, “Per
galės” turbinų gamykla Kaune ir nemaža kitų įmqnių. Joms 
įrengimus siuntė dešimtys Tarybų Sąjungos miestų 
įmonių. Juos padėjo montuoti, paleisti ir įsisavinti iš kitų 
tarybinių respublikų atvykę kvalifikuoti darbininkai ir 
specialistai. 1960 metais pilnu pajėgumu pradėjo veikti 
Kauno hidroelektrinė.

Tautų draugystės statybomis vadinamos Akmenės ce
mento gamykla, kuri dabar gamina 3.4 milijono tonų 
cemento per metus, Baltijos laivų statykla, 1.8 milijono 
kilovatų galingumo šiluminė elektrinė Elektrėnuose . . . 
Tikromis draugystės statybomis tapo neseniai pradėjusi 
veikti Mažeikių naftos perdirbimo gamykla, šiuo metu 
statoma galinga Ignalinos atominė elektrinė. Dujotiekį į 
Lietuvą tiesė keturios respublikos—Ukraina, Baltarusija, 
Lietuva ir Latvija.

Buržuazijos valdymo metais Lietuva eksportuodavo iš 
esmės tik žemės ūkio žaliavas bei pusfabrikačius, o 
importuodavo daugiausia pramonės produkciją, net papras
čiausius namų apyvokos reikmenis. Lietuvai socializmo 
metais tapus industriniu-agrariniu kraštu, didžiausią įveža
mos produkcijos dalį sudaro žaliavos ir medžiagos, kurios 
naudojamos mašinų gamybos, metalo apdirbimo, lengvojo
je pramonėje. Lietuva tiekia kitoms respublikoms ir 
eksportuoja į užsienį daugiausia pramonės gaminius. Tai 
atspindi respublikos pramonės išsivystymo, jos specializa- 
vimo lygį.

Tarybų Lietuvos^ ekonomikos laimėjimai nedžiugina 
reakcingosios lietuviškosios emigracijos. Antikomunistai 
dažnai kalba apie tai, kad didelė pramonės produkcijos 
dalis išvežama ir neva tai nieko neduoda krašto gyvento
jams. Jie nenori pripažinti, kad socialistinė industrializacija 
pavertė Lietuvą pramoniniu kraštu, leido racionaliai 
panaudoti gausius darbo jėgos išteklius, pakelti darbo 
žmonių materialinio ir kultūrinio gyvenimo lygį, išspręsti 
daug kitų socialirtių-ekonominių problemų. Naiviai skamba 
prasimanymai apie produkcijos išvežimą. Stambioj specia^ 
lizuotos įmonės gamina produkcijos žymiai daugiau, negu 
jos reikia respublikos liaudies ūkiui ir gyventojams. Todėl 
būtina dalį pagamintos produkcijos realizuoti už respubli
kos ribų, už tai gauti visa tai, kas reikalinga toliau 
ekonomikai vystyti.

Tūkstančiai draugystės ir bendradarbiavimo gijų sieja 
Lietuvą su visomis Tarybų šalies tautomis. Tai padeda ir 
toliau padės siekti naujų ekonominių ir socialinių laimėji
mų. s V. Siudikas
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Obuolys nuo obels 
netoli krinta

New Yorke einančiam 
“Jewish Journal” birželio 6 
d. buvo plačiai komentuoja
ma apie garsaus tenisisto 
Vito Gerulaičio išsireiškimą 
apie žydų tautybės Lee 
Gould. Gerulaitis, kalbėda
mas su laikraščių reporte
riais pasakė: Jį (Lee Gould) 
reikėtų pasiųsti į krematoru- 
mą ir iki mirties deginti.

Toks Gerulaičio pasakymas 
kaip tik iškėlė faktą, kad jo 
senelis (motinos tėvas) Sta
sys Cenkus didžiojo karo 
metu buvo buržuazinės Lie
tuvos slaptosios policijos vir
šininkas ir kolaboravo su 
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70 m. sukakties minėjimui 
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nacių slaptąja policija vado
vybėje gestapo viršininko 
Karl Jaeger.

Rašytojas - žurnalistas — 
Charles Allen, Jr. sako, kad 
Cenkus yra vienas iš penkių 
baisiausių Nacių kriminalistų 
gyvenančių Amerikoje.

Allen rašo knygą, kuri 
neužilgo bus išleista, ir toje 
knygoje, sako Allen, jis pla
čiai apibūdins Cenkaus dar
bus su naciais.

Apie Cenkų buvo rašyta 
“Miami Herald” 1978 m. lie
pos 20 ir “Chicago Daily 
News” 1977 metais.

Tarybų Lietuvos naujienos
[TELEGRAMA]

MIRĖ ROMANAS 
MARIJOŠIUS

Po ilgos ir sunkios ligos 
birželio 25 dieną Vilniuje 
mirė buvęs ilgametis Lietu
vos TSR valstybinio akade
minio operos ir baleto teatro 
solistas, Lietuvos TSR liau
dies artistas Romanas Mari- 
jošius.

Romanas Marijošius gimė 
1914 metų rugpjūčio 6 dieną 
Jekaterinburge (dabar 
Sverdlovskas) tarnautojų 
šeimoje. 1931-1933 metais 
Kauno konservatorijoje jis 
studijavo solinį dainavimą. 
Jis buvo pirmasis Lietuvoje 
daugelio tarybinių dainų atli
kėjas ir populiarintojas.

Prasidėjus didžiajam Tė
vynės karui, Romanas Mari
jošius buvo Maskvoje, ruošė
si visasąjunginiam estrados 
artistų konkursui. Nuo pat 
pirmųjų karo dienų aktyviai 
dalyvavo koncertinėje veik
loje, skirtoje tarybinės armi
jos kariams. Įsteigus LTSR 
valstybinius meno ansamb
lius, jis vienas pirmųjų įsi
jungė į jų veiklą.

Nuo 1945 metų Romanas 
Marijošius—LTSR valstybi
nio akademinio operos ir 
baleto teatro solistas, sukū
ręs daugelį išimtinų vaidme
nų lietuvių, rusų ir vakarų 
klasikų operose, tarybinių 
kompozitorių veikaluose. Jis 
daug prisidėjo prie lietuviš
kos tarybinės dainos sukles
tėjimo, dažnai būdamas pir
muoju jos atlikėju, koncerta
vo su ja respublikoje ir už 
jos ribų. 1976 metais išėjęs į 
pensiją, nenutraukė koncer
tinės veiklos, dainavo per 
radiją ir televiziją, gamyklo
se ir kolūkiuose, kariniuose 
daliniuose.

Romano Marijosiaus palai
kai buvo pašarvoti valstybi
niame akademiniame operos 
ir baleto teatre. Palaidotas 
Antakalnio kapinėse.
PARODA APIE TARYBŲ 
LIETUVOS KULTŪRĄ

Tarybų Lietuvos kultūrai 
skirta jubiliejine ekspozicija 
atidaryta Vilniuje, istorijos 
etnografijos muziejuje. Ji su
pažindina su pasiekimais vi
sose kultūrinės veiklos srity
se per 40 tarybų valdžios 
metų.

1940 metais respublikoje 
veikė 75 klubinės įstaigos. 
Dabar jų yra apie pusantro 
tūkstančio. Nepalyginamai 
išaugo masinių bibliotekų 
tinklas. Periodinių leidinių 
metiniai tiražai prašoko 460 
milijonų, o knygų—18 milijo
nų egzempliorių. Eksponuo
jamos nuotraukos, leidiniai, 
plakatai pasakoja apie mu
ziejų, teatro, kinematografi
jos meno suklestėjimą.

Gausi medžiaga. sukaupta 
apie respublikines dainų 
šventes, muzikinį gyvenimą. 
Broliškų tautų draugystę at
spindi stendai, supažindinan
tys su lietuvių literatūros ir 
meno dekadomis, kultūros 
dienomis Maskvoje, kitose 
tarybinėse respublikose, taip 
pat broliškų respublikų kul
tūros šventes Tarybų Lietu
voje.
KONCERTUOS 
OLIMPINĖJE MASKVOJE

Į šalies sostinę išvyko du 
šimtai Tarybų Lietuvos šo
kėjų. Jie dalyvaus Maskvos 
olimpinių žaidynių iškilmingo 
atidarymo ceremonijose.

Į respublikos jungtinį ko
lektyvą įeina Vilniaus, Kau
no, Klaipėdos, Gargždų, 
Plungės, Šilutės rajonų kul
tūros namų ir kitų ansamblių 
saviveiklininkai. Kelių tūks
tančių šokėjų gretose Tary
bų Lietuvos pasiuntiniai 
drauge atliks tautų draugys
tės siuitą.

Olimpinių žaidynių metu 
Maskvoje taip pat koncer-
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tuos nusipelne kolektyvai— • 
Lietuvos kamerinis orkest- i 
ras, “Lietuvos” akademinis j 
dainų ir šokių liaudies an- | 
samblis, “Trimito” orkest
ras, “Vilniaus” kvartetas.
TĖVIŠKĖS ŽEMĖ 
PRIGLAUDĖ SUNŲ

Kaunas. Birželio 27 dieną 
Tarybų Lietuvos kūrybinė 
inteligentija į paskutinę ke
lionę palydėjo žinomo Ketur- 
vėjininko Juozo Petrėno (Pe
tro Tarulio) palaikus.

Mirė šis literatūros darbi
ninkas 1980 metų vasario 5 
dieną New Yorke. Ir tėvų 
žemę, vykdant jo paskutinę 
valią, pasiekė urna su pele
nais. Kaune, kur Juozas Pe- 
trėnas, redagavo futuristinį 
literatūros žurnalą “Keturi 
Vėjai”, vėliau “Diena”, “Die
nos Naujienas” ir kitus leidi
nius, buvo surengtas pasku
tinis atsisveikinimas su rašy
toju.

Juozo Petrėno palaikai bu
vo pašarvoti Kauno meno 
darbuotojų rūmuose, kur su
sirinko Vilniaus ir Kauno 
rašytojai, giminės, artimieji.

Laidotuvės įvyko Kauno i 
Petrašiūnų kapinėse. Atsi
sveikinimo žodį prie kapo 
duobes tarė rašytojų sąjun
gos Kauno skyriaus atsakin
gasis sekretorius Vytautas 
Martinkus, buvęs Petrėno 
bendražygis Alfonsas Šimė
nas, žurnalistas Vytautas 
Kazakevičius, “Gimtojo 
Krašto” savaitraščio vyriau
siasis redaktorius Vacys Rei- 
meris.

Po žaliaskarėmis Petrašiū
nų kapinių pušimis išaugusį 
smėlio kauburėlį padengė 
darželių gėlės ir vainikai.

V. Petkevičienė

PASKAIČIUS “LAISVĖ’’ 
AR “VILNĮ”

Apie
žmogaus šlove
Išties, verta susimąstyti, 

kodėl čia, Tarybų Lietuvoje, 
mes taip apsidžiaugiame, 
paimdami į rankas atsiųstus 
“Laisvės” ar “Vilnies” laik
raščius. Svarbiausia, matyt, 
ne todėl, kad iš jų pasiimtu- 
me daug naujos, šviežios 
informacijos. Kol šie laikraš
čiai ateina į Lietuvą, toji 
inforfnacija gerokai atvėsta. 
Taigi, svarbiausia, kad var
tydami šiuos laikraščius, iš
girstame dorų savo tautiečių 
balsus. Ir kaip jais nesi
džiaugsi! Per šiuos žmones 
dar padidini pagarbą tautai, 
kuriai jie laiko save priklau
sančiais. Laikė, laiko^ ir, at
rodo, nėra jėgos, kuri jiems 
šią teisę galėtų atimti.

Yra šlovė didvyrių, šlovė 
mokslininkų, šlovė meno 
žmonių. Daug kuo žmogus 
visuomenei gali paliudyti 
apie save, pelnydamas jos 
pripažinimą, pagarbą, meilę. 
Tačiau mes niekuomet neuž
mirštame įsisąmoninti, kokie 
jo santykiai su savo tauta. Ir 
jeigu jis nuo jos nusigręžęs, 
užmiršęs ją, tai visus kitus jo 
nuopelnus nuvainikuoja tokia 
išdavystė. Todėl garbinga, 
kad “Laisvės” ir “Vilnies” 
žmonės niekuomet niekuo
met nenusigręžė nuo savo 
tautos. Tos ilgos mylios per 
Atlantą nesutrukdė jiems 
būti kartu su Lietuva, jos 
miestais, upėmis, *su čia gy
venančių savo tėvynainių 
darbais ir rūpesčiais.

“Laisvė” (Nr. 15, 1980 m. 
balandžio 11 d.) platokai ap
rašo Jim Umaro 90-ties metų 
jubiliejų. Tik iš nuotraukos, 
kurią randame šalia aprašy
mo, jį tepažįstu, Žinios jo 
trumpos biografijos rodo, jog 
praėjo apie 68-ri metai, kai

Bronius Leskauskas

Aleksandras Mikėnas
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į Trys nauji lietuviški 
j kapai tik per 
i vieną mėnesį!

Tik dabar gautame pažam 
i giųjų lietuvių argentiniečių 
j laikraštyje “Vaga” skaitome 
j labai liūdną žinią, kad tik per 
vieną šių metų gegužės mėn. 
ten tapo sudilti trys nauji 
lietuviški kapai. Būtent:

Gegužės 10 dieną iš gyvųjų 
tarpo išsiskyrė “Vagos” lei- 
dėjas-direktorius Bronius 
Leskauskas, sulaukęs 72 me
tų amžiaus. Jį ištiko baisi 
nelaimė. Jis genėdamas me
džius “Lietuvių Ratelio” sode 
nukrito ir užsimušė.

Gegužės 8 dieną mirė 
Aleksandras Mikėnas, sulau
kęs 74 metų. Velionis buvo 
ilgametis “Vagos” skaityto
jas, rėmėjas ir platintojas.

Gegužės 9 dieną, sulaukęs 
69 metus amžiaus, po sun
kios ir ilgos ligos mirė Niko
demas Leipus. Velionis buvo 
talentingas menininkas, pri
klausė prie Lietuvių Liaudės 
Teatro ir kitų lietuviškų or
ganizacijų.

Nikodemas Leipus

jis emigravo. Tačiau visgi be 
savo tėvynės Lietuvos, ten 
negyvenęs nei vienos dienos. 
Nedaug norėjo iš Amerikos 
šis žmogus, tik 600 dolerių, 
kad sugrįžęs į Lietuvą galėtų 
gyventi ir tikėtis prasigy
venti. Amerikon Jim Umarą 
išvarė vargas. Jo Lietuva 
buvo oi kokia sunki, negai
lestinga jam. Iš septynių 
vaikų išliko tik trys, ir nei 
vienas nematė mokyklos, už
tat visi ėjo tarnauti.'

Iš Stefanijos Detroitietės 
rašinio, regis, teisingas bus 
spėjimas, kad Tarybų Lietu
voje Jim Umaras nesilankė 
nei karto. Bet ar pasakysi, 
kad ji jąm svetima? Ne, šito 
nepasakysi! Ir tegu žinau 
nedaug, tik kad “Jim Uma
ras yra pažangietis”, šito 
užtenka, kad savo širdyje 
jam uždegčiau pagarbos ir 
pripažinimo ugnį. Tai todėl, 
kad šiai kategorijai žmonių 
tėvynė buvo, yra, bus. Tai 
todėl, kad jie per daug stip
rūs, kad galėtų ją išduoti.

K. Pranas

AUTORIAUS PRIERAŠAS:
Kai šis mano laiškas buvo 

parašytas iš “Vilnies” (Nr. 
10, 1980 m. gegužės 15 d.) 
sužinojau, kad šių metų ba
landžio 27 d. Metropolitan 
ligoninėje mirė J. Umaras. 
Tad tegul būna šitaip atsi
šaukta į šią liūdną žinią iš jo 
visuomet mylėtos Lietuvos.

K. Pranas

■K Wr' J

Mano žuvėdrai

Tu prikėlei sukniubusią žolę, 
Kai su manim buvai...
Tu pagydei paukščio sužeistus sparnus, 
Kai su manim buvai...
Tu nuplovei nuo sąžinės dulkes,
Kai su manim buvai...
Tu nužudei abejingumą. 
Kai su manim buvai...
Tu inešei i kambarį lakštingalos balsą, 
Kai su manim buvai...
Tu pažadinai aistrą pakilti aukštai aukšta’ 
Kai su manim buvai...
Tu įskėlei kūrybini nerimą. 
Kai su manim buvai. ..
Tu iŠguįai iš kambario tvaiką, 
O paskleidei galvų aromatą, 
Kai su manim buvai...
Tu padėtai ant stalo mėnuli ir saule, 
Kai su manim buvai...'

Kur nuviliojo dabar 
Tave laivai?!.

Iš laiškų

Gerbiamas redaktoriau
A. Bimba,

Ilgai nesulaukęs “Laisvės”, 
galvojau, kad ar besulauk
siu. Nenusipelniau. Tiesa, 
pereitais metais mažokai ir 
rašiau Jums. Bet štai, vėl 
“Laisvė” aplankė mane. Ga
vau 1980 metų pirmuosius 
numerius. Pradėjau galvoti, 
ką Jums parašius? Ogi kas 
labiausiai “Laisvei” dėkin
gas! Karaliūtė, dailininkė, 
apie kurios darbus pirmiau
siai tarė “Laisvė”, o paskui— 
“Švyturys”, “Kauno Tiesa” 
ir kiti laikraščiai ir žurnalai.

Dear Use:

We receive “Laisvė” with 
great delay perhaps due to 
the unfavorable political 
climate. Only today the issue 
of April 4 has reached my 
mailbox. I was glad to read 
in your constant and interes
ting “Briefs” the short item

A Greeting to Nora Bonosky
Kadaise iš skurdžių valstiečių pirkių,

Nelankę nė jokių mokyklų, 
Seneliai tavo atkeliavo 
Į miestą rūkstančių gamyklų, 
Kur geležis karšta žėravo, 
Sukurt sūnums ir dukroms savo

* Gyvenimą šviesesnį
Ir įstabesnį.

Ir kai senelių tėviškėj išmokai
Gražiai lietuviškai kalbėti, 
Atvykusi į Vilnių seną 
Lankyti universiteto, 
Pažint istoriją ir meną. 
Kubis jo rūmuose plevena.

Dvasia jo praturtėjai, 
Lyg suskambėjai.

Darbšti Maskva, rūstus New Yorkas, Vilnius 
Dabar savi tau brangūs miestai. 
Darbuotis, kurt karštai ruošiesi, 
Kad jiė vieni kitiems ištiestų 
Rankas tautų draugystei šviesiai, 
Progresui, mokslui, menui, tiesai, 

Į priekį narsiai žengtų, 
Viens kitą lenktų. |

J. S.
Vilnius,

Vytautas Eidukaitis

Jie tarsi pažadino dailininkės 
kūrybines galias. Ji vėl su
ruošė naują personalinę pa
rodą. Parašiau apie ją. Ir 
apskritai, dabar rašysiu 
daugiau, kad nelikčiau skolo
je už siuntinėjamą labai retą 
“Laisvės” ir “Šviesos” spau
dą.

Kuo nuoširdžiausiai ačiū už 
laikraštį ir žurnalą. Ilgiausių 
Jums, gerbiamas redakto
riau, A. Bimba, metų, daug 
daug saulėtų dienų.

Su pagarba
Bronius Jauniškis

Vilnius 

on Nora Bonosky. I hap
pened to be in touch with 
her during her studies at the 
Vilnius University. I hope 
that after the visit to you 
she will contribute to “Lais
vė” with her articles. On 
that occasion I am enclosing 
a short poem as a sincere 
greeting to her.
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Apie pavasario žingsnius 
ir literatūros reikalus

[Penktasis Vytauto Kazakevičiaus laiškas “Laisvei”]

[Tasa iš praeito num.]
Taigi, dabartinis mano 

“ūkininkavimas” lieka dau
giausia stebėtojiškas, pri
klausąs nuo užtikrintų kitų 
“sodininkų” (be abejo, dau
giau žinančių, nes ir jų pasė
tos morkos dažniausiai išau
ga) nurodymų. Man pačiam 
ta “žemdirbystė” labiausiai 
patinka tuo, kad savaitga
liais atsiranda progų pasi
vaikščioti Vilniaus pakraščio 
mišku, pakeliui rudeniop ir 
pauogauti jame, pagrybauti, 
pakvėpuoti gryniausiu oru, 
nuo rašomojo stalo ir knygų 
atitrūkti ...

0 kai ne vienas eini, kai 
bendrakeleiviai—daugiausia 
tie patys žurnalistai, atsiran
da puiki proga įvairiapusiš
kai papolitikuoti ir dėl daly
kų, kurių dar nė vienas iki 
galo nėra išsiaiškinęs, gero
kai padiskutuoti (kartais dėl 
to paties neišvengiamo kate
goriškumo ir laikinai susi
pykti) ir dėl reikalų, kuriuo
se profesines kompetencijos 
tikrai pakanka. Senas tėvų, 
mūsų “kaimo politikų”, pa
protys vis prisimena ir pasi
rodo gajus tebesąs: aptarti 
pasaulio įvykius taip beape- 
liaciniai, lyg būtum koks 
užsienio reikalų ministras, 
žinantis visus slapčiausius 
dokumentus Tai taip ir 
plaukia temos: kaip ir kodėl 
nepavyko prezidento Carte- 
rio operacija Irane, kaip 
einasi olimpiniai reikalai, ko
dėl taip, o ne kitaip sužaidė 
“Žalgirio” futbolininkaį (šia 
tema tai jau visi mes netitu
luoti profesoriai, geriau už 
trenerius ir specialistus iš
manantys, nors ir kiekvienas 
skirtingų nuomonių), ką daro 
tie ar kiti redaktoriai, kodėl 
patiko ar nepatiko kuris nors 
straipsnis arba recenzija ir 
t. t. ir t. t. Arba kurią nors 
naują knygą per tą sodinin
kystės ir daržininkystės 
“seansą” išnagrinėjame.

Taigi, geras dalykas ta 
privati žurnalistu ir literatų 
mėgėjiška sodininkystė, 
tvarkoma giliai agrotechhi- 
nėmis (mėgėjiškomis) žinio
mis—ir su gamta paben
drauji, ir per savaitę susi
kaupusiais įspūdžiais pasida
lini, ir nuo darbo reikalų per 
toli nenubėgi—

juk apie knygas kalbi, 
kai į sodą eini, kai jame būni, 
kai iš jo namo grįžti . . .

Taigi, kas šį kartą iš knygų 
naujienų gali sudominti?

Kaip visada, man knygos 
rūpesčiai prasideda nuo išei- 
viškos literatūros. Išleidus 
Artūrą Petriką, neliko nė 
vieno paruošto panašaus 
rankraščio, o tai pagal leidy
binę planavimo praktiką 
reiškia, jog 1981 m. šių 
knygų serijoje gali atsirasti 
spraga turėti daugumą rank
raščių, o planai, atsižvelgiant 
į realią rankraščių padėtį, 
buvo sudaryti dar šių metų 
išvakarėse; štai jau dabar, 
gegužės mėn., redakcijos tu
ri pateikti realią 1982 m. 
teminių, t. y. tais metais 
išleidžiamų knygų (ir net 
redakcinių, t. y. paruošiamų
jų darbų knygoms 1983 m. 
išleisti, žinoma, dar koreguo
simų) planų paraišką. Ir tai 
yra suprantama: kai tiek 
daug leidžiama knygų, neį
manoma jas visas iš karto 
spausdinti, spaustuvėms 
knygų rankraščius pateikia 
eilė leidyklų, vadinas, reika
lingas išankstinis, visapusiš
kas darbų eilės suplanavi
mas, kitaip gausis chaosas, 
susidarys galimybės vienų ar 
kitų savivaliavimui. Pačioje 
leidykloje redaktoriai turi vi
są laiką turėti rankraščių 
redagavimui, korektoriai— 
spėti skaityti korektūras,

planuotojai ir gamybinin
kai—numatyti ir, popieriaus 
įsigijimą, tikslingą jo panau
dojimą, ir stebėti bei regu
liuoti gamybos grafikus, ir 
gauti kitas medžiagas. 0 
spaustuvės irgi neturi bega
lės linotipų, patalpų ar maši
nų, kad viską urmu, vienu 
sykiu, kai tik leidėjai ar 
autoriai užsimanys, galėtų 
išspausdinti. Čia esama su
dėtingų ir įvairių santykių. 
(Juk ir Amerikos lietuvių 
leidyklos ar spaustuvės neiš
leidžia visko ką turi, daug ką 
skelbia vėliau išleisiančioS). 
Kruopštus planavimas mums 
tiesiog būtinas.

Tačiatrjiteratūriniame pro
cese visko atsitinka. Pažadė
jo autorius knygą, o laiku 
neparašė, ir daug kas visose 
grandyse keičiasi. Arba pa
rašė, o ir pačiam atrodo 
prasta, nori tobulinti. Visur 
jau paruoštos medžiagos, vi
sur laukia darbo procesai, o 
čia reikia ką nors keisti. Štai 
todėl ir iš anksto sudaryti 
planai dar ne sykį koreguoja
mi. Nors 1981 m. teminiai, 
l. y. knygų išleidimo, planai 
buvo patvirtinti iki 1980 m. 
pradžios, bet dar šių metų 
rudenį jie bus tikslinami. 
Štai tokiu atveju ir susidaro 
proga padaryti pakeitimų, 
surasti vietos kitai knygai— 
žinoma, atitinkamos apim
ties, tiražo, popieriaus, žan
ro ir t. t. .. .

Tad ir galvoju, kad gal 
pavyks ir 1981-aisiais metais 
papildyti išeiviškų knygų ar
ba leidinių išeivijos temomis 
planą. Atnai, senokai turime 
mūsų visų gerbiamo Lauryno 
Kapočiaus stamboką rank
raštį apie senosios lietuvių 
emigracijos ryšius su Lietu
va politinės, ideologinės ir 
visuomeninės kovos aspek
tais. Jį buvo galvota išleisti 
rinkinyje su keliais “partne
riais”, bet vienas jų taip ir 
neužbaigė žadėto rankraščio 
(nesakysiu, kad tai aš pats, 
gerai?). Ir atėjo mintis: ar ne 
geriausia būtų sykį išleisti 
vieno L. Kapočiaus knygą? 
Tad, atrodo, jog rudeniop 
būtų galiųia jos rankraštį 
geram žmdgui, atidavusiam 
daug savo tyros revoliucio
nieriaus širdiešk mūsų darbo 
tautiečiams svetur. Beje, ki
tais metais, rugpjūtyje, jam 
sukaks 75-eri metai. Na, o 
iki vasaros, dar birželyje, 
numatome siųsti spaustuvėn 
kitą išeiviškos temos knygą, 
kurią jau minėjau ankstes
niuose laiškuose—B. Raguo
čio “Prie ištakų”.

Bet kas po Ant. Petrikos? 
Kol kas neturime, kaip sa
kiau, nė vieno rankraščio. J. 
Petronis iš lietuvių kalbos ir 
Literatūros instituto žada 
ruošti V. Bovino raštus, V. 
Baltrėnas yra pasiryžęs nuo 
ateinančio rudenio imtis D. 
Šolomsko raštų rinkinio, aš 
pats įsipraeigojau padėti Ks. 
Karosienės knygą sudaryti, 
B. Raguotis vis negali prisi
ruošti sudarinėti K. Vidiko— 
V. Tauro raštų; dar daugiau 
pas mane susikaupė A. Joni
kienės raštų, kurie būtų' la
bai prasmingi, jeigu jai pa
vyktų parašyti žadėtus prisi
minimus. Miniu šį kartą vi
sus pažadus (berods, apie 
juos kai ką ir anksčiau esu 
rašęs), tikėdamasis, kad vis 
tiek juos vykdysime, nors tai 
labai nelengva — reikia daug 
laiko praleisti archyvuose ir 
bibliotekose, o juk visi turi
me tiesiogines tarnybas, ku
riose kartais ir smarkiai ap
sikrovę darbais, tad reikia 
papildomų pastangų arba ati
tinkamų sąlygų. Štai būtų 
šie rankraščiai, ir kaip gra
žiai praturtėtų išeiviško pa

žangaus kultūrinio bei publi
cistinio palikimo bibliotekėlė! 
Svarbu, kad vis tik yra 
besiryžtančių imtis šio ne
lengvo darbo, tęsti jį. Gal 
netrukus pavyks išsiaiškinti, 
kokios yra galimybės pada
ryti leidinį apie pažangius 
Kanados lietuvius iš jų (ypač 
J. Ylos, o taip pat P. Kiselie- 
nės) atsiųstos į Vilnių me
džiagos.

Tokiomis aplinkybėmis pa
ti realiausia būtų Vlado Rai
los prisiminimų knyga, ku
rios visą rankraštį jau seno
kai turiu. Jei tik. susidarys 
palankios aplinkybės, sakysi
me: laimingo kelio dar vie
nam pažangiečio leidiniui. Ži
noma, ne iš karto, reikės vėl 
spragos planuose ieškoti. Bet 
svarbu: sumažės tarpas tarp 
šios serijos knygų.

Kitą mėnesį tikimės siųsti 
spaustuvėn naują “Išeivio 
kalendorių”, tačiau, aišku, 
jis jau vargiai spės iki Nau
jųjų metų išeiti—visgi' šį 
kartą per vėlai buvo gauti 
rankraščiai ir iliustracijos. 
Tačiau, kaip rodo patirtis su 
1980 m. kalendoriumi, skai
tytojams (tai matyti iš jų 
laiškų) mažiausiai tenka jau
dintis dėl kalendoriaus skil
čių—juk jos tik pretekstas 
įdomių skaitymų ir gražių 
nuotraukų iš tėviškės rasti.

A. Sinkevičiaus “Ameri
kietiškas sūkurys” žaibiškai 
dingo iš knygynų—išpirko 
visus 25,000 . . . Po V. Alsei
kos savo amerikietiškų įspū
džių rankraštį atnešė “Ginta
rui” ir daugelio tautiečių 
Amerikoje pažįstamas J. Lu
koševičius—“Kolumbo rate • V • M ir uz jo .

Kad išeivijos tyrinėjimai 
susilaukia Lietuvoje rimto 
dėmesio ir įvertinimo, rodo 
ir tai, jog “Ideologinių srovių 
lietuvių išeivijoje” knyga bu
vo pristatyta kandidate Res
publikinei premijai gauti; 
kaip ji bebūtų vertinama 
sekančiuose “ratuose”, po 
kurių tam tikra dalis premijų 
kandidatų atkrinta, pats jos 
pasiūlymo ir pateikimo apdo
vanojimui faktas yra reikš
mingas, skatinantis tęsti šios 
temos tyrimus. Tad jau gal
vojama apie antrąją šios 
knygos dalį.

Ir “Vagos” leidykla sten
giasi pateikti kasmet po išei
vių knygą. Jų jau graži 
biblioteka susidaro; ji vis 
gausės. Tiesa, ilgai tenka 
laukti H. Radausko knygos, 
apskritai nesunku pastebėti, 
kad šiemt nereta “Vagos” 
knyga pasirodo praėjus il
gam laikui po to, kai buvo 
pasirašyta spaudai arba rek- 
lamiškai anotuota “Naujosio
se knygose”. Matyt, spaus
tuvės metų pradžioje dėl 
knygų gausumo nebespėja. 
Bet E. Cinzo apsakymų rin
kinio “Spąstai” redaktorė 
Vanda Šatkuvienė sako, kad 
tikriausiai jau birželyje kny
ga būsianti paruošta spau
dai; baigdamas šį laišką, 
baigsiu tvarkyti ir parašytą 
jai savo įžangą. Kadangi ne 
tik teko parašyti rinkiniui 
įžangą, bet ir savo iniciatyva 
sudaryti jį, gavus autoriaus, 
savo bičiulio, pritarimą, ga
liu painformuoti, kad jame 
bus 8 apsakymai, tarp jų ir 
vienas iš Chicagoje išleisto 
novelių romano “Brolio My
kolo gatvė”.

Sekančiomis leidykla norė
tų išleisti taip pat tebegyve
nančių išeivijos rašytojų— 
VI. Šlaito, S. Santvaro— 
knygas, bet jas reikia dar 
sudaryti. Turiu gavęs rinki
nio rankraštį iš vieno pokario 
kartos poetų, su kuriuo sieja 
gera, šilta pažintis—Leono 
Lėto (Vytauto Adamkevi- 
čiaus, mirusio žinomo mūsų 
operos solisto brolio, gyve
nančio netoli Hartfordo) 
“Traką”. Autorius, senas Jo
no Meko bičiulis, iki šiol 
tėra spausdinęsis tik periodi
koje. [Bus daugiau]

Tarp jūros ir marių

Siauras sausumos ruoželis
— taip apie Kuršių neriją 
sako geografai. Neringa uni
kali. Ji graži kaip gintaras
— sako poetai.

Prieš savaitę Neringoje 
buvo šventiškai atidarytas 
kurortinis sezonas. Per van
denis atkeliavo legendinė 
Neringa su Nagliu (nuo
trauka viršuje), varžėsi

jachtos (vidurinė nuotrauka). 
Tai buvo įspūdinga poilsiau
tojų šventė.

Numatyta, kad šiemet Ne
ringoje ilsėsis apie 60 tūks
tančių žmonių. Apatinėje 
nuotraukoje matome ,,Keli
ninko" poilsio namus Per
valkoje.

Kazimiero Mizgirio ir 
Zenono Bukausko nuotraukos

ANTANAS MIŠKINIS

Staklės
Tyla tėviškėj plinta ir plinta, 
Ramybė didžiausia aplinkui.

Nei sielvarto ir nei tūžmasties. 
Dairausi—išnarstytos staklės 
Ant užlų užmestos.
Vien kregždės užlekia baltakaklės— 
Pačiulba, pačirškia
Paprastai, bet ir lyriškai.

Per šitą ramybę ir tylą 
Tyliausią
Pats save klausiu-—
Kas gi dabar čia many prabilo?
Pragydo tolygus tuskėjimo ritmas, 
Tarytum
Aš į vaikystę būčiau sugrįžęs, 
Kur šviečia rainuotos dryžės, 
Kur girdis niūniuojamos, 
Be žodžių, iš nuojautos 
Dainos—švelnios ir graudžios, 
kur sesuo geltonplaukė 
Pavasario laukia 
Ir audžia, ir audžia, 
Klapsi tartum klavišai pakojės, 
Tuska vienodai skietas, 
O šalimais 
Rietimas
Ant veleno auga, vyniojas 
Tankus ir kietas.

Atgyja, sušmešėluoja vaizdai, 
Regėti seniausiai, kadais— 
Čerkasas, milas, trinyčiai.

Kad primanyčiau, 
Atskleisčiau visiems šitą reginį retą, 
Nuo kurio jau atpratom— 
Juostas, drobes ir marginius, 
Kurie niekad akių nevargino.
Žinau, gerbiamieji, kad tai atgyventa, 
Kad tai ir ne šventa, 
Kad vien praeitis
Ir niekam daugiau nebetiks.

Tik argi aš kaltas,
Kad, vaizduotėje į vaikystę nukeltas, 
Tapytum klausausi
Tuskėjimo artimo ausiai, 
Kuris tuo tarpu savaip gaivin^ir šildo.

Seklyčioj staklelėj tuska ir bilda.

SKAIČIAI IR FAKTAI
• Pasaulinio vandenyno gelmėse yra mili'onai tonų auk

so. Lyginant su šiuo skaičiumi, geltonojo metalo atsargos 
sausumoje (apie 35 tūkstančius tonų, be socialistinių šalių), 
atrodo labai kukliai.'

1979 metais palyginti su 1978 metais naftos gavyba 
Irake padidėjo 35 procentais, Saudo Arabijoje, Kuveite ir 
Nigerijoje — 20, Vene'neloje — 8 ir Libijoje — 5 procentais. 
Per tą patį laikotarpį „juodojo aukso" gavyba Irane suma
žėjo 44 procentais, Indonezijoje — 3 ir Jungtiniuose Arabų 
Pmiratuose — 1 procentu.

@ Anglies atsargų pasauliui užteks maždaug 250 metų. 
Nuo 2,6 milijardo tonų 1978 m. jų pasaulinė gavyba turi 
padidėti ;ki 3,8 milijardo tonų 1985 metais, maždaug 5,6 
milijardo tonų 2000-aisiais metais ir apie 3,7 milijardo tonų 
2020 metais.

O šiuo metu anglių pramonėje dirba 4,7 milijono žmo
nių, iš jų 2,1 milijono Vakarų Europoje ir Tarybų Sm mgoje, 
2 milijonai — Azijoje, 300 tūkstančių—Afrikoje, 20C tūkstan
čių— šiaurės Amerikoje.

9 1985 m. anglių pramonėje dirbs 6 milijonai žmonių, o 
2000-aisiais — 2,4 milijono daugiau. 2020 meta s bendrasis 
dirbančiųjų skaičius šioje šakoje turi pasiekti 11,6 milijono.

£ Taigi per artimiausius 40 metų atsiras 164 tūkstančiai 
naujų darbo vietų, iš jų 92 procentai — devyniose svarbiau
siose gamybos pramonės šalyse.

H Afrikos valstybės tiekia Prancūzijai 20 procentų jos im
portuojamos medvilnės, 25 — medienos, 35 — kavos, 85 — 
riešutų aliejaus, Prancūzija taip pat importuoja iš Afrikos 9 
procentus fosfatų, chromitų ir aliuminio, 25 — geležies, 30 — 
vario, 45 — mangano, 55 — spalvotųjų metalų, 90 procentų — 
urano rūdos.

TRUMPAI APIE VISKĄ
@ Iki 1970 m. iš Lotynų Amerikos šalių tiktai Meksika pa

laikė diplomatinius santykius su Kuba, o dabar šiame regio
ne daugiau kaip 15 šalių yra užmezgusios normalius santy
kius su Laisvės sala.

0 Anglijos biologai Naujosios Gvinėjos salos pelkėse ap
tiko didžiausią driežą iš visų, kokie tik buvo žinomi pasau
lyje. Gyvūno ilgis 5,4 metro, jis turi didelius dantis ir na
gus.

Pramoniniu būdu kasmet perdirbant 900 tonų atliekų, 
galima gauti 300 tonų popieriaus masės (vyniojamam ir bal
tam popieriui gaminti), 45 tonas geležies (gabalais, kuriuos 
galima siųsti į liejimo cechą), 70 tonų plastmasės, 65 tonas 
stiklo ir 220 tonų puikios kokybės trąšų (komposto), — įro
dinėja Italijos inžinieriai. Beje, šioje šalyje iš viso per metus 
būna apie 17 milijonų tonų atliekų.

O 1979 m. Bendrosios rinkos šalys sunaikino 34000 tonų 
abrikosų, 26810 tonų kriaušių, 366295 tonas obuolių, 51702 
tonas mandarinų, 94235 tonas apelsinų, 24582 tonas < trinų, 
29092 tonas žiedinių kopūstų ir 18089 tonas pomidorų. Tai 
susiję su tuo, kad buvo įvežta daugiau, negu planuota sie
kiant sumažinti „Europos devyneto" šalyse esančias kainas.

$ Afrikos finansinė padėtis toliau blogėja, valiutos defi
citas 1979 metais pasiekė 8,4 milijardo dolerių, užsienio sko
la sudarė 26 milijardus dolerių.

0 Pasaulinis prekybos laivynas 1979 metais patyrė pačius 
didžiausius nuostolius per visą laivybos istoriją taikos metais. 
Dėl įvairių priežasčių jūroje žuvo 279 prekybos laivai, ku
rių bendroji talpa 2,3 milijono tonų (1978 m. — 1,4 milijo
no tonos).

“Laikas ir Įvykiai” Paruošė V. TYTUVA

LIAUDIES MEISTRAS

Nė viena liaudies meno paroda dabar nevyksta be 75-erių 
metų liaudies menininko Stasio Riaubos darbų, kurie 
plačiai žinomi viso pasaulio drožybos specialistams ir 
medžio skulptūros mėgėjams. Dar antrajame dešimtmety
je, kai liaudies meistrai atiduodavo tam tikrą duoklę 
religijai, S. Riauba pradėjo kurti pasaulietiškomis temo
mis. Vienas pirmųjų lietuvių skulptorių S. Riauba ims 
vaizduoti žvėris. Tačiau ypatingą svarbą jo kūryboje turi 
darbai tautosakos motyvais. Tai ne tik būdingi šiam 
menininkui kūrybiniai ieškojimai, tai ir vaisinga šiuolaiki
nės lietuvių skulptūros kryptis.

Daugelio parodų kataloguose šalia S. Riaubos vardo 
neretai minimas taip pat kitas plungietis—Justinas Jonu
šas.—Sužinojęs iš savo vyresniojo kolegos meistriškumo 
paslaptis, J. Jonušas išaugo į .žinomą kaukių meistrą. 
Naudodamas savo darbuose neįprastas liaudies meno 
medžiagas—kailį, odą, audinius, jis sukuria nepaprastai 
išraiškingas kaukes.

Nuotraukoje: liaudies meistrai S. Riauba [kairėje] ir J. 
Jonušas. V. Gulevičiaus nuotrauka
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Prano Kartono užrašai 
po Lietuvą

Ar norite būti kunigu?
Būtų mane vakar paklau

sę: Pranai, kur kunigus Lie
tuvoje ruošia?—tai visgi bū
čiau pasakęs: Kaune. Tačiau 
daugiau šioje srityje neišma
nau—nei kiek kunigų paruo
šiama, nei ko reikia, kad ten 
Įstotume mokytis, nei dar 
ko. Būdamas toli nuo bažny
čios šituo visai nesidomėjau. 
Gi dabar atsitiktinė proga 
apšvietė. Mat, užėjęs į baž
nyčią, suradau ten įstojimo į 
Kauno Tarpdiecezinę kunigų 
seminariją sąlygas.

Man dažnokai tenka girdė
ti piktus balsus iš užsienio, 
priekaištaujančius, kad neva 
bažnyčia Lietuvoje persekio
jama. Todėl anam dokumen
tui, parodydamas tam tikrą 
dėmesį, išsirašiau štai ką:

“Bažnyčia laukia jaunų pa
jėgių kunigų, bet tik Dievo 
valia ir mūsų visų bendru 
rūpesčiu jaunieji kunigai įš
ventinami.

Kreipiamės į Tave, jaunuo
li! Tau nerimą kelia vienas 
svarbus klausimas: ko siekti, 
kuo būti, kaip įprasminti 
savo gyvenimą, kad geriau 
patarnavus Bažnyčiai ir Tė
vynei. Daug kelių prieš Ta
ve. Kuriuo žengti?

Tarp kitų mokslo įstaigų 
Tau yra galimybė mokytis 
Kauno Tarpdiecezinėje kuni
gų seminarijoje. Jei tavyje 
gilus tikėjimas ir širdyje 
karšta Dievo meilė, jei Tu 
randi džiaugsmo maldoje, jei 
Tu jautiesi laimingas, dary
damas gerą kitiems, tada 
rimtai pasvarstyk šiuos Kris
taus žodžius: “sek paskui 
mane”.

Į Kauno Tarpdiecezinę ku
nigų seminariją priimami 
jaunuoliai nuo 18 iki 30 m. 
amžiaus, doro elgesio, prak
tikuojantys katalikai, baigę 
vidurinį mokslą, atlikę kari
nę tarnybą arba nuo jos 
atleisti. Kandidatai patys at
vyksta į seminariją gegužės 
ar birželio mėnesiais, parašo 
pareiškimą, autobiografiją, 
užpildo anketą ir pateikia 
dokumentus: pasą, karinį bi
lietą, vidurinio mokslo baigi
mo atestatą, savo klebono 
charakteristiką, krikšto liu- 
dijinią ir dvi nuotraukas”.

Šit kaip yra su tuo “bažny
čios” persekiojimu. Užteko 
užeiti į bažnyčią ir pasėmiau 
iš ten tiek žinių, kad va, nors 
šiandien galėčiau stoti į kuni
gus.

Karių kapuose
Kai mano kelyje pasitaiko 

kareivių kapai, pasistengiu 
jų neaplenkti. Galiu pasakyti, 
kad kareivių kapai visur ga
na vienodi. Štai pjedestalas, 
ant kurio priklupęs kareivis. 
Vienoje jo rankoje vėliava, 
kitoje nuo galvos nusiimtas 
šalmas. Už pečių automatas. 
Išlietas iš bronzos, kareivis, 
atrodo, atiduoda pagarbą sa
vo kovos draugams, žuvu- 
siems čia, žuvusiems ten— 
kiekviename miestelyje, po 
visą Lietuvą ir toli prieš ją 
ar toli už jos.

Tyliai einu pagal kapus, 
suguldytus lygiomis eilėmis, 
lyg kareiviams ir po mirties 
būtinai reikalinga kariška 
drausmė ir tvarka. Ant pir
mųjų cementinių kauburių— 
po dešinei ir po kairei—užra

šyti tie patys žodžiai: “Am,- 
žina šlovė didvyriams, žuvu
siems kovoje dėl mūsų tėvy
nės laisvės ir nepriklausomy
bės 1941-1945 metais”. To
liau—kapas prie kapo, kapas 
prie kapo . . . Guli karei
viai—jaunesni ir vyresni— 
prie paties Nemuno, gal lig 
tosios lemtingos dienos jiems 
negirdėto ar bent neregėto. 
Guli kareiviai Prienų miesto 
pakrašty.

Ant šaltų cementinių ant
kapių užrašyta pavardės, 
vardai, tėvavardžiai, gimimo 
ir žuvimo tikslios datos. Ta
čiau taip ne visur. Daug 
kareiviškų antkapių turi ki
tus užrašus: KAPAS NEŽI
NOMO KAREIVIO. Ir vis
kas, daugiau nieko, tik virš 
tokio užrašo cemente įspaus
ta maža penkiakampė žvaigž
dutė. Gi ant kai kurių antka
pių surandame kritusiųjų 
nuotraukas. Iš to, beje, kone 
tiksliai gali pasakyti, kad 
štai čia, prie T. Sipekovo ar 
A. Geleševičiaus kapų stovė
jo jų artimieji. Liūdėjo, pri
siminė, su pagarba ir dėkin
gumu žiūrėjo į Prienų moks
leivius, padėjusius surasti 
kritusiųjų kapus jų artimie
siems. Gi va, ant vyresniojo 
leitenanto S. Turkovskio ka
po, regis, ką tik nuskintos 
trys raudonos tulpės, trys 
didžiuliai kraujo lašai. Ir aš 
žinau: gal tik prieš man 
ateinant, gal truputį anks
čiau, čia buvo žmogus ar 
žmonės, važiavę ilgą kelią, 
kad pastovėjus prie šio kapo. 
Šitą žinau, nes žinau kitką: 
nei viena tulpė Prienuose 
gruodyje nepražysta.

Štai kodėl Iljino Gatvė
Nemažai gatvių gatvelių 

Prienuose. Pagal jas neretai 
orentuojiesi, kokie asmenys, 

įvykiai mūsų krašte, mūsų 
visos šalies istorijoje, pasa-

■ kyčiau, varinėjo ar varinėja 
I gyslomis kraują. Štai kai 
kurių gatvių pavadinimai: 
Žemaitės, Jaunosios Gvardi
jos, Tarybų, Marytės Melni- 
kaitės, 4-rių komunarų, 
Komjaunimo, Statybininkų, 
Pionierių . . . Visų, aišku, 
nesuminėsiu, ir netgi nėra 
reikalo tai padaryti. Tačiau, 
kuomet išėjau į gatvę, pava
dinta Iljino vardu, ilgai su
kau galvą ir nieko joje nesu
radęs, pasižadėjau ką nors 
pasiteirauti, kodėl ši pane
mune bėganti gatvė vadina
ma—Iljino? Tačiau to pada
ryti neprireikė, nes atėjęs į 
karių kapus, ant vieno ant
kapio suradau užrašą : ILJI- 
NAS V. 1925-1944 m.

Viskas aišku. Tai Prienų 
žemėje kritusio kareivio var
du pavadinta viena miesto 
gatvių. V.* Iljinui tuomet 
buvo 19 metų. Tik devynioli
ka!

Atleisk, kareivi, kad aš tik 
dabar sužinojau, kodėl Prie
nų viena gatvė pavadinta V. 
Iljino vardu.

Prisimins visam 
gyvenimui

Prisėdau ant šalto akmens. 
Aš, regis, iš anksto tikėjausi 
čia surasti ir kapus, kurių 
tiesiogine žodžio prasme gal 
ir neteisinga vadinti kareivių 
kapais. Nors, nors . . . Et, 
bene dabar pasakysi, kaip 
teisingiau. Į žmones šaudė 
ne tik frontuose, šaudė ir į 
tuos, kas pirmieji suko į 
naują gyvenimą, buvo kitų 
priešakyje. Tegu be milinių, 
be antpečių, be šalipų, bet 
visgi jie stovėjo kovos už 
naują gyvenimą pozicijose.

Čia, Prienų karių kapuose, 
nuo 1946 m. sausio 16 d. 

usisi pirmasis Prienų vidurį- į 
nės mokyklos komsorgas i 
Pranas Bubnys, nuo tų metų 
gegužės 9-osios dienos—ki
tas tos mokyklos komsorgas 

į Vaclovas Kazla. Nuo tų metų 
[ rugsėjo 17 'dienos—LLKJS 
Prienų apskrities komiteto 

Į antrasis sekretorius Juozas 
i Jusys. Toje pačioje kapų 
eilutėje suguldyti Prienų 
valsčiaus komsorgas Vaclo
vas Kucys, komjaunuoliai ( 
Konstancija Burneikaitė- 
Bagdanavičienė, Vytas Ma- 
čiulynas, Kazys ŠumaUskas.

Praeis metai, daug metų, o 
šie kapai niekuomet niekuo
met neleis užmiršti, nes ant 
kiekvieno antkapio giliai įs
prausti tie patys trys žo
džiai: NUŽUDYTAS BUR
ŽUAZINIŲ NACIONALIS
TŲ.

Praeina metai, dešimtme
čiai, o pėdos lieka, lieka, 
lieka . . . Toks atminimas 
pokario metų.

Vietoj kojinių—bankas
Buvo laikas, kuomet ir 

man pačiam reikėjo rūpintis 
rajono vaizdine agitacija. Ži
nau, kiek bėdų lydi šį darbą, 
kiek įvairiausių nesklandu
mų, bet dabar viso to lyg ir 
nebuvę. Ogi pats pasidariau 
priekabesnis, pastebiu, kas 
yra ir ko nėra, samprotauju, 
kas dar galėtų būti. Žodžiu, 
parodyti pirštu ar pasukti 
liežuviu kur kas lengviau, 
negu, sakysime, įruošti rajo
no geriausiųjų žmonių Gar
bės lentą. 0 kad šis darbas 
reikalingas, regis, apie tai 
gal ir kalbėti netinka.

Įėjęs į rajono vykdomojo 
komiteto vestibiulį ir nieko 
dar ten nesutikęs, jau žino
jau, kad praėjusiais metais 
rajono gyventojai banke tu
rėjo 39 milijonus 778 tūk

stančius rublių. Tiesa, nerei
kėtų suprasti, kad visas san
taupas dabar gyventojai pa
tiki bankams. Dar visgi ir 
kojines kai kur ir kai pas ką 
vietoj banko! Beje, pravartu 
pastebėti, kad nuo 1976-ųjų 
metų iki 1979-ųjų, tai yra 
per tris metus Prienų rajono 
gyventojų indėliai banke 
išaugo daugiau kaip 10-čia 
milijonų rublių. 0 indėlinin
kų skaičius padidėjo nuo 
18.537 iki 22.270.

Visa ši informacija iš vaiz
dinės agitacijos stendo, kurį, 
kaip paminėjau, aptikau vyk
domojo komiteto vestibiuly
je. Beje, iš jo sužinai ir dar 
daug ko—kad 1978 metais 
rajone pensijas gavo 10.493 

KALBA VAIKAI 
• '
Pastebėjęs danguje prlešpllnj mėnulj, vai

kas sunerimo:
— Kažkas mėnulj prakando.

Truputį pagiedojusi, papūgėlė nutilo.
— Tyli, turbūt žodžius užmlrlo.

• Močiutė, skubėdama J parduotuvę, 
paliko berniuką vieną. Kad Jis nenuobo
džiautų, padavė mažytes žirklutes Ir pa
mokė, kaip išsikirpti 11 popieriaus snaigę.

Grįžusi rado berniuką tyliai sėdint) Ir 
laikantį suspaustą kairiosios rankutės 
smilių.

— įsikirpail
— Truputį.
— Skaudėjo!
— Labai.
— Verkei!
— Ne. Parduotuvė toli, 

išgirdusi.
r tu nebūtum

• Rugsėjo pirmajai Sauliukas mokėsi 
pasakyti eilėraštį. Namie kartodamas stab
telėjo ties eilute: „Spindi mėlynas dan
gus" Ir susirūpinęs klausia:

— O ką man sakyti, jei bus apsiniaukę 
arba lis!

E. BRUŽIENĖ

žmonės, kad iš vienkiemių į 
gyvenvietes kasmet perke- 
liama apie 100 sodybų, kad 
rajone yra apie pustrečio 
tūkstančio lengvųjų automo
bilių ir t. t. Stendas rodo, ką 
prie
ką dabar turi rajono pramo
nė, 
švietimas, sveikatos apsau
ga, 
liaudies ūkio šakos. Taigi 
lygini skaičius ir suvoki: 
žingsnis po žingsnio vis to
liau tolstame nuo tų laimėji- 

kuriais taip neseniai dar 
iavomės. Šiandieną jie

š trejetą metų turėjo ir

žemės ūkis, kultūra,

na ir kitos kai kurios

mų,
didž:
pranokę vakarykščius, šian
dien

Di
ą jie gerokai didesni, 
enos vietoje nestovi!

R. MIKULEVlClENĖ

“Tarybinė Moteris”

1940 ““1980

Artėjant Tarybą 
valdžios Lietuvoje 

atkūrimo sukakčiai

Užkopkim į Gedimino kal
ną. Pažvelkim į tolin nusi
driekiančius baltamūrius 
kvartalus, taip gražiai mies
tą supančius miškelius, mė
lyną Neries vingį. Ir papė
dėje, vingriose senamiesčio 
gatvelėse, ir ten, kur strėlė
mis šauna į tolį platūs pros
pektai, verda gyvenimas.

Miestas visada- kaip ant 
delno. Vilnius šiandieną su 
džiaugsmu gali valandų va
landas pasakoti, kas naujo ir 
gero gražiojoje Tarybų Lie
tuvos sostinėje.

Ne vienas senųjų vilniečių 
prisimena, kokias žaizdas - 
miestui padarė hitlerininkai. 
Keturiasdešimt procentų na
mų buvo sugriauta. Griuvė
sių krūvomis buvo paversti 
viešbučiai, muziejai, biblio
tekos, kino teatrai, dauguma 
gydymo įstaigų. Keturi tiltai 
per Nerį nebejungė kranto 
su krantu. Neveikė vanden
tiekis, elektrinė... Mieste 
1944 m. tebuvo 110 tūkstan
čių gyventojų.

Tačiau Tarybinėj Armijos 
išlaisvintas miestasbuvo gy
vas. Jis, kiejc tik turėjo jė
gų, ėmėsi kurti ateitį. Jam 
padėjo kiti Tarybų Sąjungos 
mieštai, broliškos respubli
kos. savo negausių pokario 
išteklių dalį skirdamos Tary
bų Lietuvos sostinei atstaty
ti.

Trūko statybtašatot k rta- 
tybinių medžiagų. Tada į 
miesto gatves, skverus išėjo

Vilnius
visi — studentai, darbinin
kai, moksleiviai, tarnautojai, 
namų šeimininkės, į kursus 
atvykę mokytojai. Buvo įsi
pareigota, kad kiekvienas 50 
laisvalaikio valandų skirs 
Vilniaus sutvarkymui. Grei
tai įsipareigojimas buvo vir
šytas, ir Marytės Melnikaitės 
fabriko komjaunuoliai pa
kvietė jaunimą — dirbsime 
po 100 valandų!

Iki 1948 m. rugpjūčio vil
niečiai jau buvo dirbę talko
se 1 230 800 darbo valandų. 
Plytos iš griuvėsių, rūpestin
gai nuvalytos, vėl grįžo į 
miesto kūną. Vėliau buvo 
pranešta, kad tais metais 
sostinėje pasodinta 16 700 
medžių, 24 100 krūmų. Ir 
visa tai rankomis, gaunant 
kuklų maisto davinį pagal 
korteles, neretai dirbant ba
somis, kad neplyštų vienin
teliai batai. . .

Visai kitaip šiandieną dir
ba statybininkai. Industriniai 
statybos būdai, mechanizmai 
leidžia statyti greitai ir ge
rai.

Tarybinis gyvenimo būdas, 
broliškų respublikų pagalba 
— štai ta jėga, kurios dėka 
pokario metais visos Vil
niaus įmonės buvo rekonst- 

Gražus mūsų Vilnius! Ch. Levino nuotrauka

žvelgia 
ruotos ar naujai pastatytos. 
2,2 milijardo kapitalinių įdė
jimų, plius žmonių triūsas ir 
meilė miestui grąžino Vilniui 
jaunystę, jis sutviskėjo nau
ju iki šiol neregėtu grožiu.

Pokario metais mieste nu
tiesta 300 kilometrų gatvių, 
pastatytos 56 bendrojo lavi
nimo vidurinės mokyklos, 
135 lopšeliai-darželiai, 8 
naujos ligoninės, turinčios 
4,4 tūkstančio lovų, 7 poli
klinikos, 12 kino teatrų ir 
t. t.

Kiek buvo džiaugsmo, kai 
1946 m. kovo 16 d. pradėjo 
kursuoti autobusas maršrutu 
,.Geležinkelio stotis — Žvė
rynas". Šiandieną sostinėje 
yra 40 autobusų maršrutų. 
Sumanius visais jais prava
žiuoti, susidarytų 900 kilo-, 
metrų. Per metus mieste kur
suoją autobusai perveža 100 
milijonų gyventojų. Trolei
busų linijos miestą išraižo 
300 kilometrų vingiais. Jais 
per metus pasinaudoja 182 
milijonai žmonių.

1968 m. Žirmūnų gyvena
mojo rajono kūrėjai ir sta
tytojai pelnė TSRS valstybi
nę premiją. 1974 m. visus nu
džiugino už Lazdynus gauta 
Lenino premija. Šiandien

į ateitį
žmogui reikia ne vien stogo 
virš galvos, bet ir visų pato
gumų Imte, gražaus kiemo, 
akį džiuginančio vaizdo pro 
langą.

Dabar daugiausia įkurtu
vių Šeškinėje. Netrukus va
žiuosime^ sveikinti naujaku
rių į Justiniškes. Manoma, 
kad šio šimtmečio pabaigoje 
daugiausia vilniečių gy
vens Pašilaičių rajone. Jis 
ilgam nubrėš šiaurines Vil
niaus ribas.

Ir jei šiandien visuomeni
nis miesto gyvenimas labiau
siai verda senojoje miesto 
dalyje, tai XI penkmetyje 
palaipsniui persikels į Šnipiš
kes. Seni, susidėvėję namai 
bus pakeisti moderniais vi
suomeniniais pastatais, čia 
įsikurs įstaigos, parduotuvės.

Išplėtęs baltus sparnus, 
Vilnius eina ateities pasitik
ti.

Šiandien gyvenimas rei
kalauja, kad savo jėgas dvi- 
gubintumėm, trigubintumėm, 
pasitelkdami mokslo, techni
kos pasiekimus. O Vilnius — 
tai respublikos mokslo cent
ras. Vienuolika Lietuvos TSR 
Mokslo Akademijos institu
tų, šešios aukštosios mokyk
los, kuriose studijuoja 32

Vilniečiai sostinės atstatymo talkoje. 1948 m. rugpjūtis. Nuo
trauka iŠ Lietuvos TSR centrinio valstybinio kino-foto-fonodoku- 
mentų archyvo.

tūkstančiai jaunuolių. Vienas 
po kito Mokslų Akademijos 
institutai persikelia į naują
jį mokslo miestelį šiaurinė
je miesto dalyje. Jau susi
formavo sveikatos miestelis 
Santoriškėse, studentų mies
telis Antakalnio gale.

Sostinėje artimiausioje at
eityje naujų pramonės ob
jektų beveik nebebus stato
ma. Didžiausias dėmesys bus 
skiriamas gamybos moderni
zavimui. Tai žymiai paleng
vins darbą, jis taps švares
nis, našesnis.

Šiemet Vilniuje gims 500- 
tūkstantasis gyventojas. Ko
kią šeimą aplankys šis 
džiaugsmas, dar nežinome. 
Bet visi laukiame. Nes kuo 

didesnė šeima, tuo daugiau 
šypsenų, tuo daugiau patir
tos laimės. Taip pat ir mies-

Vilniųje šiandien gyvena
92 tautybių žmonės. Ir visus
juos jungia pagarbos vienų 
kitiems jausmas. Ši darna — 
tarybiniu gyvenimo laimėji
mas.

Vilnius ruošiasi didelei 
šventei — Tarybų valdžios 
Lietuvoje atkūrimo keturias
dešimtosioms mėtinėms. Vil- 
niečiai 
mato, ki 
tarybinio 
padaryta 
daugiau.

ir sostinės svečiai 
ek daug per šiuos 

gyvenimo metus 
Ir bus daroma dar

Danguolė REPŠIENĖ
“TIESA”
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KANADOS ŽINIOS
IŠ SENŲ ATSIMINIMŲ

Kada brolis negrįžo iš darbo
ALISE JONIKIENE

Montreal, Que.
NE LIETUS NESULAIKĖ

Sūnų ir Dukterų ; ašalpi- 
nės draugijos išvažiavimas- 
piknikas, ruoštas 15 d. birže
lio, nežiūrint, kad visą dieną 
lijo ir oras buvo šaltas, 
pavyko gerai. Rengėjai nesi
tikėjo, kad tiek daug suva
žiuos draugijos gerų patrio
tų, narių ir nenarių. Buvo 
keletas ir jaunuolių.

Visi džiaugėsi, kad valdy
boje dirba ir du jaunuoliai, 
tai advokatas Rudinskas ir 
energinga draugijos darbuo
toja J. Gurklienė.

Piknike turėjome dvi vieš
nias torontietes, tai sesutes 
B. Janauskienę ir J. Naruse- 
vičienę, kurios anksčiau gy
veno Montreale, tai čia su 
buvusiais draugais atnaujino 
senas pažintis.

Pirm. M. Gudas padėkojo 
šeimininkei V. Vekterienei, 
kuri leido pasinaudoti jos 

/gražia vasarviete, dėkojo vi
siems už atsilankymą ir pa
kvietė viešnias torontietes 
tarti žodį.

Pikninko pamarginimui, 
buvo gausi lioterija, kuriai 
išlaimėjimus buvo suaukavę

atsilankiusieji į pikniką; taip
gi muzikantas P. Meškinis 
palinksmino pagrodamas. 
Visi dalyviai vaišinosi gau
siomis vaišėmis.

Šiam piknikui suruošti 
daug pastangų įdėjo J. Brak- 
nys, J. Gurklienė ir Ch. 
Juškas.

Šiuo laiku išvažiavimus su
ruošti, tai nėra lengvas dal
bas, nes trūkumas mašinų. 
Vieni jau dėl nesveikatos 
negali vairuoti, o daugelio 
nėra gyvųjų tarpe. Bet ren
gėjų didelėmis pastangomis, 
tie sunkumai buvo nugalėti. 
Bilietų platinime gražiai dar
bavosi J. Gurklienė, jai talki
no L. Urbanavičiūtė.

• • •
Jau seniai mūsų tarpe ne

simato nuoširdaus tautie
čio—St. Pečiulaičio. Jis sun
kiai serga ir paguldytas į 
Cabriny ligoninę. 

• • •
Pas B. ir M. Šalčiūnus iš 

J. A. V. yra atvykęs M. 
Šalčiūnienės brolis, o už die
nos kitos atvyks brolienė su 
mergaitėmis. Jie čia kurį 
laiką pasisvečiuos. P.

X__________ __________________________________________ —__ ____ _______

Ir vėl nieko neišėjo
Jau pripratome, kad kas

met pirmaisiais tėvų žemė
je—Tarybų Lietuvoje—vieši 
grupė moksleivių iš lietuviš
kosios gimnazijos Vokietijos 
Federatyvinėje respublikoje. 
Taip buvo užpernai, pernai, 
taip įvyko ir šiemet. Julijos 
Mušinskienės rašinys “Sa
kau: iki pasimatymo . . 
(“Gimtasis kraštas” Nr. 21. 
1980 m. gegužės 22 d.), ir 
gausiai paskelbtos jaunųjų 
svečių nuotraukos džiugiai 
rodo, kiek džiaugsmo, švie
sių minčių išeivijos jaunimas 
surandu tėvų žemėje.

— Ir Universitetui, ir Vil
niui, ir Lietuvai aš sakau: iki 
pasimatymo. Drįstu taip sa
kyti, nes viliuosi, kad ši 
mano kelionė į tėvų gimti
nę—pirma, bet ne paskutinė. 
Mano svajonė dabar—lietu
vių kalbos kursai Universite
te,—pasakė čikagietė Daina 
Kamantai tė.

Arba štai vėl Rūtos Mor- 
kūnaitės iš Kanados Hamil
tono miesto žodžiai:

— Mano tėvas—lietuvis, 
aš—lietuvaitė. Būdama čia 
(vadinasi, Tarybų Lietuvo
je—Pr. P.) šitą kažkaip tik
rai pajutau. Labai norėčiau 
atvažiuoti į Vilniaus univer
siteto kursus mokytis lietu
vių kalbos.

Kas išeivijoje į save žvel
gia dar kaip į lietuvius, kas 
dar sąžiningai save priskiria 
lietuvių tautai, tie tik džiau
giasi, savo vaikuose pajutę 
atgijant kažką labiau tautiš
ko, lietuviško, pajutę juose 
atsiradusią aistrą pažinti 
kraštą, vadinama Lietuva. Ir 
štai, prisiglaudę prie savo 
tautos, jie girdi, jaučia jos 
sielą ir pasako kaip, pavyz
džiui D. Kamantaitė: “Įspū
džių gausybė, turbūt galė
čiau knygą parašyti. Ypatin
gai patiko žmonės. Ypatin
gai. Labai nuoširdūs, vaišin
gi. Gal jau ir per daug 
vaišingi! . .

Nelinksma pagalvojus, kad 
nemaža dalis mūsų išeivijos 
tiek pikta, kad net savo vai
kams neleidžia pasižiūrėti, 
kokia ji, toji mūsų Lietuva, 
ir lietuvybė tikrovėje. Būda
mi žodžiais ištikimi lietuvy
bei išeivijoje, faktiškai ją 
smaugia savo pačių ranko
mis.

Teisybė, atidžiau pasižval
gius po išeiviją, regi ir nema- k 
ža šviesos. Juk kuomet—pa
sakykite!—nebuvo baugina

mi, prakeikiami, šmeižiami 
kelionių į Lietuvą organiza
toriai ar jų dalyviai? Gi 
šiemet viso šito ypatingai 
daug. Tačiau žmonės vistiek 
mina kelius į Lietuvą ir 
paskui džiaugiasi, kad savo 
pačių akimis pamatė, širdi
mis pajuto Lietuvos ir lietu
vybės rūmą. Gražu, kad šitą 
patiria ir ąpie tai džiugiai 
pasakoja mūsų jaunimas. Tik 
įdomu dar pastebėti, kad 
grupėje moksleivių iš VFR, 
viešėjusių Tarybų Lietuvoje, 
kai kurių pavardės rodo, kad 
jų tėveliai kitiems to daryti 
nerekomenduoja. Kas tai— 
vaikai neklauso tėvų ar apsi
metėlių diplomatija?

Męs“džiaugiamės mūsų vi
sų tautiečių, ypač jaunimo, 
kelionėmis į Lietuvą ir nusi
šypsome, matydami, kad šio 
proceso negali sustabdyti jo
kie bauginimai—visos drau
dimo rezoliucijos, visa nusi- 
teikėlių prie^Tarybų Lietu
vą spauda. Pr. Pelėda

KIEK BUS 
GYVENTOJŲ 
LENKIJOJE!

Lenkijos vyriausioji statisti
kos valdyba paskelbė, kad iki 
2000 m. Lenkijoje gyventojų 
gausės sparčiau, negu buvo 
manyta. 1980 m. padaugės 
0,6 mln. gyventojų, o 2000 m. 
— 2,3 mln. gyventojų. Taigi 
2000 m. Lenkijoje gyvens 
apie 41,2 mln. žmonių, o ne 
38,9 mln. |1978 m. viduryje 
buvo 35 mln.).

Pakis ir amžiaus struktūra. 
Manoma, kad 7—14 metų 
jaunimas 2000 m. sudarys 
55"'.; visų gyventojų, Iki 27 
metų — 31:z;>. šis „pertek
lius" neturės Įtakos aukštojo 
mokslo sistemai, tačiau pradi
nio mokymo sistemą reikės 
plėsti. Iškils problemų, stei
giant naujas darbo vietas, nes 
dirbančio jaunimo {18—29 
metų) bus 0,7 mln. daugiau 
negu tikėtasi.

ARBATŽOLIŲ 
KRUŠA

Sudžiūvusių arbatos lapų 
smulkios dalelytės, viesulo 
pakeltos nuo žemės, tikriau
siai yra priežastis krušos, daž
nai sunaikinančios derlių Ke- 
richo srityje (Kenija), ši sritis 
yra j rytus nuo Viktorijos eže
ro, klimatinės iidr ' vietovės 
sąlygos labai tinka arbatžo
lėms auginti, tačiau per me
tus iki 132 kartų (beveik dau
giausia pasaulyje) čia krinta 
kruša. Amerikiečių mokslinin
kai, bandydami paaiškinti Š| 
reiškinj, stebėjo arbatžolių 
lėpų dulkes specialioje kli
matinėje kameroje Ir nustatė, 
kad jos yra krušos grūdėllų 
kristalizacijos branduoliai.

Gyvenome tuomet mažam 
angliakasių miestelyje Mar
quette, Illinois. Dabar tur
būt ir ant žemėlapio to mies
telio nerastum. Vienatinė an- 
gliakasykla seniai užsidarė ir 
gyventojai didžiumoje išvaži
nėjo į kitus miestus. Betgi 
tas miestelis buvo netoli nuo 
kito, kurį dar ir šiandien ne 
vienas lietuvis prisimins, kad 
atvykęs iš Lietuvos ten pir
miausiai pateko.

Mūsų šeima susidėjo ir 
tėvo, motinos, brolio, devy
niais metais už mane vyres
nio, ir manęs. Turėjome vie
ną įnamį Juozą Ciučiurskį 
(tikra pavardė Teršelkis, tik 
tūlais sumetimais pasivadi
nęs Ciučiurskiu). Dirbo su 
tėvu vienoje angliakasy kloję.

Brolis, dar nesuėjęs pen
kiolikos metų, su tėvu pradė
jo lysti į žemės gelmes ir 
kasti anglį, mesti į vagonė
lius ir pasikinkęs mulą (tam 
tikros veislės arklys) vežti iš 
kasyklos į viršų.

Vieną vakarą tėvas ir Ciu- 
čiurskis, jau apsiprausę, sėdi 
prie stalo. Vakarienė jau 
seniai paruošta, tik laukė 
brolio pareinant iš darbo. 
Motina nervuojasi ... gal 
kas atsitiko. Kas penkios ar 
dešimt minutų bėga prie 
durų. Nors jau visai tamsu, 
bet akis įbedus, žiūri pro 
duris ar kas neateina take
liu .. . gal jis pats ar gal kas 
kitas ateina su kokia žinia 
apie jį. Siunčia tėvą apžiūrėti 
tvartą. Tėvas grįžęs prane
ša, kad karvė ir veršiukas 
jau tvarte; reiškia, brolis, 
kaip kas vakaras, jau parve
dęs juos iš ganyklos. Bet kur 
jis pats? Kodėl nepareina?

Pagaliau vyrai neiškenčia, 
prašo vakarienės. Motina su
deda maistą ant stalo, bet 
pati nevalgo . . . braukia ir 
braukia nesulaikomas aša
ras. Tėvas prisimena, kad 
netaip seniai brolis prasita
ręs jog jis angliakasykloje 
nebenorįs dirbti. Iš tiesų, 
darbas sunkus, ypač tokiam 
paaugliui. Pareidavo ir nei 
veido nenusiprausęs, būdavo 
krinta, krisdavo skersay lovą 
ir tuoj knarkia. Tik kiek 
nusnūdęs, visas nusimaudo 
ir valgo motinos jau atšildytą

Bėga diena po dienos. Bro
lis negrįžta. Neaidi motinos 
švelnus, tvirtas balsas, ne
skamba vargonai, kuriais tė
vas .jai akompanavo dainuo
jant senas liaudies daineles 
ar giedant bažnytines gies
mes. Nors tėvas iš tų “šven
tų” giesmių juokus krėtė, 
visgi neatsisakydavo motinai 
su vargonais pritarti ir pats 
kaipo vargonininkas kartu 
pageidoti.

Mūsų namą apima vien tik 
liūdesys. Motina ir dienos 
metu laiks nuo laiko prie 
stalo ar prie lovos priklaupu
sį varsto savo ilgą rožančių; 
meldžia dievo saugoti jos 
vienatinį sūnelį nuo visokio 
pavojaus. Tėvas parėjęs iš 
darbo, pavalgo vakarienę ir 
rankas už nugaros susikei
tęs, tykiai vaikščioja po kam
barius. Net ir Ciučiurskis 
kalba tik patylomis lyg būtų 
šermenyse.

Gaunam žinia apie brolį
Prabėgus apie aštuoniems 

mėnesiams vieną gražią die
ną atbėgo brolio draugas, 
žuvininko sūnus. Jis susijau
dinęs, kažką rankoj laikyda-
mas, motinai sako:

“Gavau laišką nuo Juozo. 
Jis prašo, kad paklausčiau ar 
gali grįžti namo”.

Ilgiau nelaukus, motina 
priejuostu nusibraukus 
džiaugsmo ašaras, pertrau
kia jo kalbą.

“Gavai laišką? Juozas gy
vas? Kur jis? Greit rašyk, 
tegul tuojau grįžta”.

“Juozas rašo iš Peoria,

Illinois. Jis sveikas, tik labai 
išsiilgo jūsų visų. Aš jam 
tuoj parašysiu ir liepsiu grįž
ti”.

Tą pasakęs berniukas nu- 
bėgo. "
; Motina net svyruodama 
grįžo į virtuvę. Iš susijaudi
nimo ji jautėsi tokia silpna, 
kad, rodos, parkris nepasie
kusi kėdės. Šiaip taip pasi
remdama tai už kėdės, tai už 
stalo ir gerokai apsiverkus, 
atsisėdo ir pagaliau susitvar
dė. Pasėdėjusi apie pusva
landį, pažvelgusi į laikrodį, ji 
pamatė, kad jau laikas kai
tinti vyrams vandenį. Paba
džiusi pečiuje žarijas ir už
metus daugiau anglies, ji 
bėgo parnešti iš šulinio van
dens ir ant pečiaus jau užkė
lus statinę, ji pripylė ir 
pradėjo galvoti apie vakarie
nę.

Tas viskas, bent laikinai, 
nukreipė jos mintis nuo ką 
tik pergyvento sukrėtimo. 
Susikaupusi likusias jėgas, ji 
triūsėsi, laukdama tėvo pa
reinant iš darbo. Pasitiks jį 
su linksma naujiena. Bet aš 
panorau pirmiausiai tėvui tą 
žinią pranešti. Išėjus į kie
mą, laukiu jo.

Bet tą vakarą tėvas parėjo 
daug vėliau. Pasišaukusi ma
ne motina liepė sėsti ir kartu 
su Ciučiurskiu valgyti . . . 
laukti ilgiau nebegalima. Ne
žinia, kada gali pareiti. Bet 
pati nevalgo. Besitriūsdama 
apie stalą, tyliai, pašnibždo
mis sau kalba: “Juozelis gy
vas . . . Juozelis gyvas!”

Mums baigiant vakarie
niauti, pareina ir tėvas, su
vargęs, išalkęs. Pasikabinęs 
ant vinies švarką, marški
nius ir mainierio kepuraitę, 
jis atsiklaupęs prie kubilo 
išsiprausia plaukus ir sausin
damas pašaukia motiną nu
prausti nugarą. Ji skubiai 
pribėgus jam dar beklupuo- 
jant nuprausia ir sausai nu- 
šlosto nugarą, vis stovėdama 
šalia jo laukia, kol tėvas 
nusipraus krūtinę.

“Ko čia stovi, motina?” 
klausia tėvas. “Dabar aš pats 
baigsiu nusiprausti.”

Kada tėvas jau rengiasi 
nusimauti kelnes ir sėsti į 
kubilą, motina jį sulaiko, sa
kydama:

“Povil . . . nebeišken- 
čiu ... turiu tau pranešti 
gerą naujieną. Juozelis gy
vas . . . tikrai gyvas ir greit 
žada sugrįžti pas mus”.

Tėvas, lyg nenorėdamas 
tikėti, akis išplėtęs, klausia:

“Sugrįš? Kur jis? Kas tau 
sakė?

“Jo draugas Pranas. Jis ir 
laišką man parodė. Laiške jis 
prašo Prano pasiteirauti, ar 
jis gali grįžti. Matyt, jis 
mano, kad išbėgdamas yra 
užrūstinęs mus ir kad mes jo 
nepriimsime.”

Šitiek pasakius motina 
rankas užmetus tėvui ant 
pečiu tiesiai į akis žiūrėda
ma, vėl kartoja.

“Tikrai, Povil . . . Juozelis 
gyvas . . . gyvas”. Skubėk 
baigti praustis, eisime paval
gyti”.

Tėvas nerodo džiaugsmo
Visas nusiprausęs, tėvas 

pavalgo vakarienę ir nuėjęs į 
miegamąjį, krenta lovon. 
Jau ir džiaugsmui tą vakarą 
jėgų nebėra. O miegui irgi 
mažai laiko. Greit vėl teks 
keltis ir vėl leistis giliai į 
žemę. Ilgesniam pokalbiui 
laiko nėra.

Sekančią dieną tėvas pa
reina kiek anksčiau. Vakarie
nę valgome visi kartu. Prasi
deda vėl šnekta apie brolio 
grįžimą. Tėvas kad kaip ne
rodo tiek entuziazmo, kiek 
motina. Kad jis jo pasiilgo, 
nei kalbos negali būti. Liepia 
motinai jį pasitikti su geriau
siai paruošta vakariene. Bet 
lyg giliai susimąstęs, jis sa
ko:

Parvažiuos tai parvažiuos. 
Bet ką darys parvažiavęs? 
Kasykloj dirbti nenori. O 
kurgi gaus kitą darbą? Vir
šutinių čia nėra. (Viršutiniais 
vadino darbus, kurie ne po 
žeme) Kada bus vyras . . . 
norės ir apsivesti. O iš mūsų 
paspirties juk negali tikėtis. 
Gal vestuvėms kokį paršelį 
galėtume paskersti, tai ir 
viskas.”

Motina paėmusi u^ alkū
nės, tėvą ramina:

“Nesirūpink . . . viskas 
išeis ant gero. Tik džiaukis, 
kad grižta!”

Pabaiga sekančiam num.

“LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Net lietus nenutraukė dainos

Dirigentai sveikina choristus.

Groja jungtinė kaimo kapela.

Daugiau kaip 14 tūkstančių kvalifikuotų žemės ūkio 
specialistų—mechanizatorių, kombainininkų, vairuotojų, 
elektrikų ryšininkų per savo gyvavimo metus išleido į 
gyvenimą Raseinių kaimo profesinė technikos mokykla.

Mokyklos kabinetai aprūpinti naujausiomis moderniomis 
techninėmis priemonėmis, vaizdine agitacija. Mokykla turi 
44 įvairių markių traktorius, 25 automašinas, 16 kombainų 
ir kitos žemės ūkio technikos. Pedagoginį darbą čia dirba 
40 dėstytojų ir 36 gamybinio mokymo meistrai. "t‘

Nuotraukoje: Skaraitiškių tarybinio ūkio direktorius, 
Socialistinio Darbo Didvyris J. Dovydaitis apžiūri moks
leivių darbų parodą. T. Žebrausko nuotrauka

Š. m. gegužės 31 d. Jur
barke įvyko zoninė dainų 
šventė, kurioje dalyvavo ir 
gausus būrys saviveiklininkų 
iš Kapsuko miesto bei rajo
no. Šventės organizatoriai 
padėjo tikrai daug triūso ir 
pastangų, kad ji sklandžiai 
praeitų.

Pirmiausiai apie tai, kas 
yra zoninė dainų šventė. 
Tokios rūšies renginiai yra 
lyg ir sumažinto maštabo 
respublikinė dainų šventė. 
Visa respublika yra suskir
styta zonomis, į kurias suva
žiuoja joms priskirtų rajonų 
chorai ir kaimo kapelos. Čia 
jau laukia busimieji dirigen
tai, kurie pataiso kai kuriuos 
netikslumus ir po to praveda 
visą būsimos respublikinės 
dainų šventės repertuarą. 
Tokia priemonė leis iki mini
mumo sumažinti repeticijų 
skaičių Vilniuje, kadangi to
kią masę išlaikyti yra taip 
pat didelė problema.

Generalinės repeticijos 
metu, esant labai šiltam 
orui, chorai, mano nuomone, 
skambėjo tikrai gerai, paki
liai. Čia reikalinga paminėti 
B. Dvariono ir L. Stepanaus
ko “Žvaigždutę”, aranžuotą 
vaikų chorui, J. Gudavičiaus 
ir Ks. Sakalausko (Vanagė
lio) “Kur giria žaliuoja”, ku
ri, diriguojant LTSR nusip. 
meno veikėjui, prof. A. Jozė- 
nui, nuskambėjo didingai. 
Na, o mūsų dainų daina J. 
Naujalio “Lietuva brangi” 
energingų LTSR nusip. me
no veikėjo A. Krogerto mos
tų dėka nuskambėjo, nuvilni
jo panemuniais. Daug dar 
galima būtų rašyti, bet rei- 
kūlinga pradėti ir galus rauk
ti. Juk nekalbėjau dar apie 
jungtinę kaimo kapelą, kuri 
taip sutrenkė, kad visi net 
aiktelėjo.

Pati pagrindinė šventė, 
viską nušlifavus, turėjo įvyk
ti vakare, 19 vai. Visą 
kruopščiai parengtą renginį 
gerokai apgadino prasidėjęs

lietus, pliaupęs visą laiką. 
Bet mūsų šaunūs saviveikli
ninkai nepasimetė, kad ir po 
skėčiais, jie vistik išdainavo 
visą repertuarą iki galo. Net 
blogas oras nenutraukė dai
nos. Žinoma, efektas buvo ne 
tas, kaip prieš piet, nes 
balsai atsimušdavo į skėčius, 
o į pučiamųjų orkestro dūdas 
buvo pribėgę vandens, bet 
didvyriškai ištvėrė iki galo. 
Na, o kaip įdomu buvo žiūrė
ti, kada, lietui lyjant, savi
veiklininkai ant rankų mėtė 
dirigentus (tokia sena tradi
cija), pamiršę nepalankų orą.

Labai malonu buvo išgirsti 
per mikrofoną režisierės bal
są, kad Kapsuko saviveikli
ninkai yra drausmingi, už 
masišką dalyvavimą gavo 
gražų prizą.

Nepaisant nepalankių at
mosferinių sąlygų, šventė 
praėjo gerai ir jubiliejinei 
šventei pasiruošta pakanka
mai tvirtai. Belieka tiktai 
viską tvirtinti ir neatsileisti.

V. Gulmanas

• PASAULIO KALBOS

Prieš kelletą dešimtmečių 
niekas negalėjo tiksliai pasa
kyti, kiek 
Naujausiais 
teigiama VDR išleistoje kny
goje „Handbuch der Linguis- 

Kommunikationswis 
šiuo metu žinoma 

Tai beveik dvi- 
buvo

pasaulyje kalbų, 
duomenimis, kaip

tik und 
senschaft", 
5651 kalba, 
gubai daugiau, negu 
nurodoma iki šiol.

Iš jų daugiau kaip 1400 dar 
galutinai nepriskirtos sava
rankiškoms kalboms arba yra 
jau išmlrusios. Tai beveik 
250 Australijos kalbų, kurio
mis šneka tik apie 40 tūkst. 
žmonių (Australijos aborige
nai verčiami kalbėti angliš
kai). DaugetĮ iš 170 Siaurės 
Amerikos kįlbų moka tik se
ni indėnai. Jų vaikai ir anūkai 
jau kalba angliškai. Daugiau
sia kalbų 
Papua-Naujo 
Vakarų Iriar 
bama 280 kblbų, Himalajuose 
— 160, kalnuotose Indokini- 
jos srityse — 180 kalbų.

Iš 4200; savarankiškų kalbų 
tik 500 gera................
1500 visai 
nei 3/< visų 
to, gramatikos.

— 1010 — yra 
oje Gvinėjoje ir 
e, Nigeryje kal-

ištyrinėtos, apie 
netirtos, daugiau 
kalbų neturi raš
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Gamybinis baldų pramonės susivienijimas “Kauno bal
dai”—vienas geriausių Lietuvos baldų pramonės įmonių 
kolektyvų. Pastaruoju metu kauniečiai sėkminigai įvykdė 
užsakymus pagaminti baldus Suvažiavimų rūmams Mask
voje, Lenino memorialui Uljanovske. Dabar jie savo 
produkciją siunčia viešbučių kompleksui Izmailove, kur 
gyvens Olimpiados-80 sveęiai.

NUOTRAUKOJE: naujasis svetainės komplektas “Puti
nas”. V. Gulevičiaus nuotr.

MIAMI, FLORIDA
Birželio 15 d., po ilgos ir 

sunkios ligos,- mirė Jonas 
Daugirda^ sulaukęs 85 metų 
amžiaus. Jis buvo gimęs Lie
tuvoje.

Į Ameriką Daugirda atvy
ko 1913 metais, į Lowell, 
Mass, ir ten gyveno iki išėjo 
į pensiją. Jis ilgus metus 
dirbo vilnų išdirbystėje.

Susipažinęs su pažangiete 
Uršule Jankauskaite, jie su
situokė 1916 metais. Sulaukę 
pensijos, persikėlė nuolati
niam gyvenimui į Miami, 
Florida. Čia su žmona darba
vosi L. S. Klube ir kaip baro 
prižiūrėtojais.

Velionis visą laiką priklau
sė pažangiųjų organizacijų 
judėjime. Jis rašinėjo kores
pondencijas “Laisvei” ir “Vil

niai”. Jis buvo abiejų laikraš
čių vajininkas. Abu Daugir
dai priklausė Miami Aido 
chore. Jis ėjo LLD 75 kuopos 
sekretoriaus pareigas, buvo 
L. S. K. narys ir daug jame 
dirbo, kol sveikata leido.

Jonas per du metu sunkiai 
sirgo, buvo žmonos priežiū
roje. Nuliūdime liko žmona 
Uršulė, sūnus Juozas, duktė 
Joan, septyni anūkai ir trys 
proanūkiai. Jo palaikai su- 
kremuoti. ♦ * *

Birželio 14 d. mirė Jonas 
Stevensonas, sulaukęs 87 
metų amžiaus. Liko žmona 
Rožė, trys sūnūs, viena duk
tė ir kiti giminės. Palaidotas 
Miami Park kapinėse.

N. lešmantienė

Boston, Mass.
NEPATAISOMAI 
SUŽEISTAS, BET 
NEPASIDUODA

Per kelis metus John Re
gan pergyveno septynius už
puolimus savo vaistinėje, 
West Roxbury, prarasdamas 
tik narkotikus ir nedidelę 
sumą pinigų.

Kovo 18 d. du vyrai įsi- 
briovė į jo vaistinę, nors joje 
buvo du darbininkai ir 8 
pirkėjai. Jie įsakė visiems 
gulti ant grindų, o Reganą 
užkomandavojo, kad supiltų 
pinigus ir narkotikus, kurių 
vertė buvo virš $1,000, į 
maišą. Jis nesipriešino, darė 
ką jie liepė, bet imdami iš jo 
maišą,—šovė jam į krūtinę ir 
kulka perėjo per plautį, ke
penis ir nugarkaulį. Jis supa- 
raližuotas.

Tik prieš kelias dienas Re- 
ganas išvažiavo iš Veteranų 
ligoninės ant ratakų.

Savo draugams Reganas 
sako: Nepasiduosiu. Dar rei
kia lankyti ligoninę per mė
nesį, o paskiau aš su savo 
žmdna parduosime namus ir 
pasistatysime vieną namą su 
visais pagerinimais netoli 
parduotuvės (vaistinės), ku
rioje dirbsiu.

Mažai yra vaistinyčių, ku
rios nebūtų apiplėštos, tik ne 
visos taip žiauriai nukentėjo 
kaip Reganas.

Elizabeth Repshis

Klaidų, atitaisymas
Mano straipsnyje “Moteris 

sudrumstė turtuolių ramy-i 
bę”, tūpusiame “Laisvėje” 
gegužės 20 d., įsiskverbusios 
net 3 klaidos.

1. Straipsnyje pasakyta: 
“Jeigu šiandien prie to palo- 
ciaus vartų nesėdi bernakis 
kepurę tarp kojų pasidėjęs 
ar neprašo išmaldų? Jei ne J 
tai jo reikia ieškoti kitur”.

O turi būti tiktai vienas 
sakinys ir skambėti taip: 
“Jeigu šiandien prie to palo- 
ciaus nesėdi berankis tarp 
kojų pasidėjęs kepurę ir ne-! 
prašo išmaldų, tai jo reikia 
ieškoti kitur.”

2. Eilėraščio dvi paskuti
nės eilutės skamba: 
“Vandenio lašeliai gėlės

aptaškytos, 
Varduoja, žydi burin

$' sudarytos”.
O turi būti:

“Vandenio lašeliais gėlės 
aptaškytos,

Marguoja, žydi būrin 
sudarytos.”

3. Kalbant apie skandalą, 
trečias paragrafas skamba: 
“Skandalas: Taryba ginasi. 
Girdi, čia ne diskriminacija, 
tik ji nenori “negeistinų pa
skolų.”

O turėjo būti: “Skandalas: 
Taryba ginasi. Girdi, čia ne 
diskriminacija, tik ji nenori 
negeistinų paskalų”.

A. Jonikienė

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Daugirdai
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai Uršulei, 

sūnui Juozui ir jo šeimai, dukrai Joan ir jos šeimai; 
taipgi visiems artimiesiems bei draugams.

L. S. KLUBO VALDYBA ir NARIAI

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Steven šonui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Rožei, jo 

dukrai, sūnums, taipgi visiems giminėms bei 
artimiesiems.

L. S. KLUBO VALDYBA ir NARIAI

Blanche Novick 
[Turauskaitė]

Mūsų mylimos mamytės prisiminimas, kuri 
atsiskyrė iš mūsų tarpo 1977 metais, liejos 3 d.

Mes liūdime jos ir ji visuomet bus mūsų mintyse.

Dukros: ALDONA ir ALENA 
ir šeimos

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus•s

Walter Žukui
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Myldai, 

motinai Helen Žukienei, sesutei Helen Pine ir 
visiems artimiesiems bei draugams. Liūdžiu sykiu 
su Jumis. 4

ANNA DOČKUS [DEMSKIS]
Redford, Michigan

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Walter Žukui
Reiškiame užuojautą jo žmonai Myldai, motinai 

Helen, seseriai Helen Pine ir jos šeimai.
Walter buvo nepaprastai kuklus žmogus; talen

tingas muzikas, gabus kompozitorius ir chorų 
dirigentas. Netrūko jame humaniškumo ir humoro.

Pasigesime jo!
ELENA N. JESKEVlCltJTĖ
AMELIA JES-TĖ-YOUNG

Whitestone, N. Y.

MIAMI, FLA.

Mirus

Jonui Daugirdai
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Uršulei, sūnui 

Juozui, dukrai Joan, anūkams, pro anūkiams ir 
visiems jo artimiesiems bei draugams.

S. Danis

Ukrainian Friends 0. Šimkus
Anna Simonds J. J. St role
Jonas Smolenskas M. Bružienė
M. Navicki ' A. Bečienė
A. Stasyk E. Alexandra
A. N. Iešmantai J. Andrus
T. Kryvoruchka J. Šukaitis
M. Kvietkas E. Purlis
M. Koch P. Pocius
M. Hurdyna Blanch
F. H. Mankauskas J. Lazauskienė
E. Stankus H. I. Chalkiai
A. Švėgžda J. Zutra
S. Trettonuk A. V. Nevins
P. Gr. Rušinsky J. Nevins

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Walter Žukui
Reiškiu nuoširdžią gilią užuojautą jo žmonai 

Myldai, motinai, seserei Helen su šeima, giminėms 
ir draugams.

Aš liūdžiu sykiu su Jumis.

MARGARET CESNAVlClŪTE-PETRIKIENĖ
Dix Hills, New York

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

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopa bendrai su 

newyorkieciais turėjo1 labai 
gražią išvyką gražiausiame 
valstybiniame parke, prie jū
rų kranto, Westport, Conn. 
Suvažiavo apie 40 svečių. 
Reikia pasakyti, kad tai ne
mažai, “pagal šiuos laikus”. 
Ypatingai buvo malonu susi
tikti mūsų mielą LDS prezi
dentą—Servit Gugą ir jo 
malonią draugę Ruth. Turiu 
pasakyt, kad tai malonūs ir 
simpatingi žmonės. Labai 
įvertiname jų atvykimą iš 
taip toli—iš Detroit, Mich. 
Varde LDS 74 kuopos noriu 
jums mieli Ruth ir Servit 
padėkoti.

Reikia pasakyti, kad ir 
į daugiau LDS įžymių veikėjų 
buvo atvykusių į tą gražią 
išvyką. Buvo LDS centro 
sekretorė Anne Yakstis, so
listė Nele Ventienė ir “Lais
vės” leidėjų pirmininkas, P. 
Venta; buvusi mūsų kuopos 
finansų sekretorė Amelia 
Yuskovic ir jos vyras Walte- 
ris ir veikėja N. Buknienė. 
Taip pat reikia pažymėti, 
kad iš Fairfield, Conn, net 7 
nariai iš vienos šeimos daly
vavo. New Yorkiečių buvo 
graži ir skaitlinga atstovybė. 
Nuoširdžiai jiems dėkojame.

Pati išvyka buvo draugiš- 
ka, labai maloni. Buvo atnau
jintos senos pažintys ir įsigy
ta naujų pažinčių prie sko
ningų vaišių. Pasidalinta 
mintimis bei pergyventais 
nuotykiais. Visi draugiški, 
visi vieni kitiems nuoširdūs. 
Buvo gerai nusiteikę, kad 
turėjo progą ir vėl susitikti 
ir paspausti vieni kitiems 
dešines.

Reikia primint, kad, paly
ginus su senesniais laikais, ši 
graži išvyka nebuvo skait
linga dalyviais.

Vardu LDS 74 kuopos vi
siems ir visoms reiškiu dide
lę padėką už atsilankymą į 
pobūvį. Šidlavos Žemaitis

Naujos knygos
IŠLEIDO “MINTIS”

Algimantas Jablonskis. 
“Lietuvos ekonomika TSRS 
liaudies ūkio komplekse” 
(208 psl.). Monografijoje na
grinėjama Tarybų Lietuvos 
ekonomika kaip ' organiška 
Tarybų Sąjungos liaudies 
ūkio komplekso dalis. Auto
rius parodo Lietuvos ekono
mikos vietą TSRS liaudies 
ūkio sistemoje, respublikos 
pramonės, žemės ūkio indėlį 
išsivysčiusio socializmo laiko
tarpiu, pateikia medžiagos 
apie Lietuvos TSR ekonomi
nius ryšius su sąjunginėmis 
respublikomis ir užsienio ša
limis.

“Grožio kontūrai” (477 
psl.). Chrestomatinio pobū
džio leidinys, skirtas XX 
amžiaus užsienio šalių esteti
kai. Knygos įvade glaustai 
apibūdinami svarbiausieji 
dabartinės estetikos bruožai, 
išryškinamos spausdinamų 
ištraukų bendrosios metodo
loginės prielaidos.

Jonas Mačiukevičius. “Iš
takos” (173 psl.). Ši rašytojo 
publicistinių apmąstymų 
knyga sudaryta iš įvairių 
straipsnių. Pirmasis knygos 
skyrius “Neužmirštamos pa
mokos”—tai savotiški auto
riaus monologai, kuriais jis 
apibendrina gyvenimo kon
fliktus, žadina taurias mintis 
apie darbą, pareigą, grožį ir 
gėrį. Antroje dalyje “Reikia 
dainos galingos” autorius gy
vais pavyzdžiais atskleidžia 
jaunimui tas ištakas, tuos 
šaltinius, iš kurių semiasi 
gaivaus peno literatūros dar
bininkai. Tokie buvo V. Gry
bas, A. Jonynas, V. Montvi
la, kurių gyvenimui ir veiklai 
aprašyti čia skiriama ne vie
nas puslapis.

L. Dockienė

i

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIRE 
ir

LIETUVIŲ LITERATŪROS DR 
ruošiama

KTORIŲ

AUGIJOS

TUVĄEKSKURSIJA J TARYBŲ LI
• Siuomi pranešame, kad ekskursijos laikas bus 
nuo rugpjūčio 12 d. iki rugpjūčio 23 d. Lietuvoje 
bus 10 dienų.

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

Sustojimai bus: Kopenhagoje, Maskvoje ir Lietu
voje.

Visais reikalais kreipkitės į:

“LAISVĖS” ADMINISTRA 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 

Telefonas: [212] 641-6887

New Yorkas. — Aukso 
kaina vėl pašoko, pasiekda
ma $665 už unciją. Tai aukš
čiausia kaina pastarųjų ketu
rių su puse mėnesio laikotar
pyje. Auksą perka įvairūs 
investuotojai, susirūpinę 
tarptautine padėtimi ir vado

CIJĄ
N. Y.11417

vaudamiesi gandais, kad 
aukso pasiūla kaskart mažė
janti.

Remkite 
Laikraštį 

"LAISVĘ"

Ėddie Bell
To read about children of 

our people is the most ex
citing thing to me. There are 
so many young Americans, 
children of the people we 
know who have become ve^y 
outstanding citizens of this 
country—doctors, lawyers 
and many other profession
als.

The following article was 
written about Eddie Bell, 
son of Ruth Bell, board

f LDS National

i

member o. 
Office, trustee.

We have 
ing up amo 
our affairs 
and being 
His grandrrįother, T. V. Gas
par, who
Rapids, Mi<įh. has been Lais- 
ve’s reader

It has been a pleasure to 
see this family tree growing 
in the right

seen Eddie grow- 
ngst us, attending 
with his mother 

well liked by all.

lives in Grand

for many years.

direction. Use

Digging out the past
Photo News, June 4, 1980]

By Bob Barlow
MONROE - Take a walk in 

the woods with Eddie Bell 
and you’re likely to end up in 
the 1800’s. That’s where Ed
die spends a lot of his time.

Eddie, a junior at Monroe- 
Woodbury High School, has 
applied for and received a 
$2500 Youthgrant from the 
National Endowment for the 
Humanities to conduct ar
cheological studies on a tract 
of land in Monroe.

He has already identified 
over 40 foundations of 
houses in which English and 
Irish iron miners lived more 
than 100 years ago.

“1812 was the first known 
time that people actually 
worked the area,” Eddie said 
of the tract.

“But most of the houses 
were built between 1839 and 
1880. That’s when a man 
named Robert P. Parrott 
bought the mine on the site to 
supply his furnace in 
Arden.”

The foundations are not 
huge. According to Eddie, 
the la/gest he has seen 
measures some 15 feet by 15 
feet.

“Some are as small as five 
by five. And records tell us 
that these guys took in 
boarders and indentured ser
vants!”

Eddie will be employing i 
three high school students 1 
during the summer to help 1

with the project. So far, he 
sed some 90has amas 

pages of 'esearch on the 
owners of the land, its history 
and the iron industry as a 
whole. The 
surveying a;
site, photographic recording 
and collecting surface ar
tifacts.

Eddie stresses that there 
will be no excavation.

“It’s very important that 
we preserve the untouched 
character of the site,” he 
said.

next steps involve 
nd mapping the

Archeology is not a passing 
fancy for Eddie. He joined 
the Orange 
of the New York State Ar
cheological Association when 
he was 11. In 1978 he won the 
chapter’s 
Member aw 
first time a 
had won the

Last summer, Eddie went

County chapter

ActiveMost 
ard. It was the 
student member 
award.

to Northwestern University’s 
High School Archeological 
Field School in Illinois, where 
he received formal training in 
excavating and lab work.

He will spend his senior 
year at Simon’s Rock Early 
College in Massachusetts, 
and plans to major in ar
cheology at college.

“I’ve always liked thinking 
about what vyas here before,” 
Eddie said.

“I believe that the past in
fluences the future. . . we 
can learn from their 
mistakes.”

WHEEL OLD - Eddie Beil looks over the remains of a wagon that must ha ve been 
used by miners here in the 1800’s to haul ore. He found it while scouting around for 
old foundations of the miners’ homes in Monroe. (Photo by B. Barlow)




