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KRISLAI
Puikus, visų remtinas 

užsimojimas
Jam turi būti užkirstas 

kelias
Štai kam skiriamos ir kur 

eina milžiniškos sumos
Prez. Reagan — 

multimilijonierius
Drąsi, kovinga moteriškė

A. BIMBA
Amerikos Darbo Federaci- 

jos-Industrinių Organizacijų 
Kongreso Pildomoji Taryba 
nutarė pradėti organizuoti 
raštinių darbininkes, kurių 
esama apie 20,000,000. Tai 
labai geras ir visų remtinas 
užsimojimas. Linkime jam 
pilniausio pasisekimo. Tik 
reikia stebėtis, kodėl iki 
šiam laikui tuo klausimu ne
sirūpino jau organizuoti dar
bininkai, jau seniai gyvuo
jančios darbo unijos.

Prezidento Reagan admi
nistracija praneša, kad ji 
nutarė laikytis buvusios vy
riausybės susitarimo su Va
karų Europos kapitalistinė
mis šalimis jas apginkluoti 
naujais, vėliausiais branduo
liniais ginklais.

Tai baisiai pavojingas kur
sas. Jam turi būti užkirstas 
kelias. Mūsų prezidentas turi 
būti priverstas šį nusistaty
mą pakeisti, jo nevykdyti.

Jau Fr taip branduolinio 
ginklavimąsi varžybos aukš
tame lygyje. Jos dar aukš
čiau pakils, paaštrės, pasida
rys pavojingesnės, nes socia
listinės šalys su Tarybų Są
junga priešakyje negalės 
atatinkamai neatsiliepti.

Kaip žinia, Washingtono 
Administracija likvidavo, pa
naikino net keletą sociali
niams miestų poreikiams 
projektus. Girdi, reikia tau
pyti. Nėra pinigų. Visiems 
reikia susivaržyti diržus.

Neseniai įvykusi miesto 
vadų (majorų) konferencija 
šį federalinės valdžios pasiel
gimą griežčiausiai pasmerkė. 
Smūgis liaudžiai, bedar
biams, biednuomenei, bū- 
dent tiems, kurie jau ir taip 
priversti pusbadžiai gyventi.

O štai tos pačios vyriausy
bės vėliausias nutarimas toli
mo Pakistano fašistiniam re
žimui suteikti militarinės pa
galbos net už $500,000,000, o 
EI Salvadoro—už $100,000,- 
000! Tai milžiniškos sumos, 
nepateisinamos jokiais šios 
šalies interesais.

Šiomis dienomis atidengta, 
kad mūsų prezidento Reagan 
nuosavybė-turtas vertas net 
4 milijonų dolerių! Todėl ne
reikia, negalima tikėtis, kad 
savo politinėje veikloje, dar 
tokioje kaip galingiausios pa
saulyje kapitalistinės šalies 
prezidento, jis pirmon vieton 
status, paprastos liaudies, o 
ne kapitalistų, turtuolių rei
kalus. Kai tik susikraustė į 
Baltąjį Namą ir pradėjo pre
zidentauti, buvo aišku, kaip 
dieną, kam jis tarnaus, kieno 
interesams jis atstovaus.

Kaip žinia, Chicaga yra 
šios šalies antrasis didžiau
sias miestas. Jo gyventojai 
savo vadove-majore yra išsi
rinkę Jane M. Byrne.

Tai drąsi, kovinga moteriš
kė. Kaip atrodo, Mrs. Byrne 
yra pasiryžusi nesigailėti jo
kių pastangų kovai su krimi-

AMERIKOS JAUNIMAS PROTESTUOJA 
PRIEŠ JAV ĮSIVĖLIMĄ SALVADORE

Columbia universiteto studentai New Yorke demonstruoja prieŠ^ Amerikos įsivėlimą 
Salvadore.

New York. — Minint meti
nes nuo San Salvadoro arki
vyskupo Oscar Romero nu
žudymo, Columbia universi
teto studentai suruošė di
džiulę demonstraciją savo 
universiteto rajone, prie pa
grindinių rūmų. Tasai Salva
doro arkivyskupas buvo nu
žudytas chuntos kareivių, 
nes jis buvo griežtas chuntos 
kritikas ir buvo parašęs 
prez. Carteriui laišką, kad 
tasai nustotų siuntęs karinę 
pagalbą chuntai.

Demonstracijų metu kalbė
jo rašytoja Barbara Ehren- 

Chicagos miesto majorė 
Jane M. Byrne

nalistais ir jų siautėjimu 
mieste.

Pavyzdžiui, Mrs. Byrne 
gyvena namų projekte, vadi
name Gold Coast, kuris yra 
gana laisvas nuo kriminalis
tų. Bet ji su savo vyru 
nutarė persikelti į namų pro
jektą Cabrini Green, kuris 
yra pasižymėjęs kriminalistų 
siautėjimu. Per paskutinius 
9 mėnesius jame buvo 10 
žmonių užmušta, o 35 sužeis
ti. Ji sako, kad jinai asmeniš
kai norinti padėti projektą 
apvalyti nuo kriminalistų!

reich, kuri pareiškė, kad 
“tai, ką mes dabar girdime, 
atrodo, kad skamba panašiai, 
kaip Vietnamo karo kalba”. 
Universiteto profesorė Sally 
Guttmacher kvietė studen
tus domėtis Salvadoro įvy
kiais ir dirbti su apylinkės 
gyventojais.

Vietos spauda, rašydama 
apie Columbia universiteto 
demonstracijas, primena, 
kad neformalus apklausinėji
mas įvairių kitų universitetų 
profesorių dėl JAV įsivėlimo 
į Salvadoro reikalus rodo, 
jog Amerikos kolegijų ir uni
versitetų studentai bei pro
fesoriai visiškai rimtai yra 
susirūpinę. Pabrėžiama, kad 
tasai reiškinys nesąs koks 
trumpalaikis, kaip tai būna 
dėl įvykių Pietų Afrikoje ar 
kitais atvejais, bet yra kaž
kas, kas pažadino žmones iš 
miego.

TRUMPAI
Washington. — Senatorius 

Ted Kennedy smarkiai sukri
tikavo Reagano vyriausybės 
sprendimą parduoti Saudo 
Arabijai lėktuvus ir kitokius 
karinius daiktus. Senatorius 
sako, kad, jeigu Reagano 
administracija esanti nusi
stačiusi kovoti prieš teroris
tus, tai ji neturi Saudo Ara
bijai padėti, nes tasai kraš
tas kursto ir remia teroris
tus.

Dacca, Bangladesh. — De
vynios muzulmonų valsty
bės, kurios siekia sutaikyti 
Iraną su Iraku, šią savaitę 
vėl pradėjo pasitarimus. Jie 
vyks Saudo Arabijos Jidda 
mieste, kur savo būstinę turi 
Islamo Konferencijos Orga
nizacija. Bet iš Irano atei
nančios žinios sako, kad te
nai nesama nuotaikos taiky
tis. Irano revoliucionieriai 
tvirtina, kad “arba visiška 
pergalė arba nieko”.

Panašios demonstracijos 
įvyko Ohio universitetuose, 
Bostone, Ann Arbor, Mich., 
Chicagoje ir kt.

New Yorko New School for 
Social Research buvo susi
rinkę apie 1,500 jaunimo, 
kuriam David Cortright, 
amerikinės taikos organizaci
jos vykdomasis direktorius ir 
pats Vietnamo karo vetera
nas, pareiškė, kad esąs geras 
ženklas, jog protestų veikla 
prasideda laiku. Mat, protes
tai dėl JAV įsivėlimo Vietna
me prasidėjo per vėlai — 
tada, kai tūkstančiai JAV 
karių jau buvo pasiųsti į 
Vietnamą ir šimtai ten žuvę.

Šiuo metu Salvadoro chun
tai JAV paskyrė dar papildo
mus $25 milijonus ir tenai 
laiko karinius patarėjus, ku
rie moko chuntos kareivius 
kovoti prieš Salvadoro pa
triotus.

Atėnai. — Graikijos gyny
bos ministerija paskelbė, kad 
šį savaitgalį pietinėje Graiki
joje vyks JAV marinų ma
nevrai. Manevruos JAV ma
rinų grupė, kuri eventualiu 
atveju numatoma panaudoti, 
jei kartais būtų reikalinga 
Vidurinių Rytų kraštuose.

Caracas. — Daugiau kaip 
20 tūkstančių Venezuelos gy
ventojų dalyvavo savo sosti
nėje įvykusioje demonstraci
joje, protestuodami prieš 
JAV kišimąsi Salvadore. 
Protestuotojai reiškė savo 
solidarumą su laisvės kovo
tojais.

Cocoa Beach, Fla. —- Pe
reitą penktadienį įvyko ne
laimė prie kondominiumo 
statybos. Griūdamos visos 
aukštų lubos sužeidė dešim
tis darbininkų ir daug užmu
šė. Jau buvo surasta 11 
lavonų, bet dar nežinomas 
tikslus žuvusiųjų skaičius.

Telegrama is
Taryba Lietuvos

Mirė Jonas Macijauskas
Kovo 27 dieną, eidamas 81 

metus, Vilniuje mirė revoliu
cinio judėjimo dalyvis, karo 
veikėjas, generolas majoras, 
Lietuvos TSR nusipelnęs 
kultūros veikėjas Jonas Ma
cijauskas.

Jonas Macijauskas gimė 
Obeliuose. Išvykęs į Rusiją, 
1917 metais įstojo į Komu
nistų Partiją. Pirmojo pasau
linio karo metais raudonosios 
gvardijos gretose kovėsi su 
vokiečiais ir pilsudskinin- 
kais. 1919 metais buržuazi
nės Lietuvos valdžios buvo 
nuteistas 10 metų kalėti. 
Lietuvai ir Tarybų Rusijai 
pasikeitus politiniais kali
niais, išvyko į Tarybų Rusi
ją, kur pilietinio karo metais 
dalyvavo kovose su balta
gvardiečiais. Vėliau baigęs 
aukštuosius karo mokslus, 
ėjo atsakingas pareigas kari
niuose daliniuose. 1940 me
tais Jonas Macijauskas buvo 
Lietuvos liaudies kariuome
nės vyriausiasis politinis va
dovas, o nuo 1942 metų — 
šešioliktosios lietuviškosios 
divizijos komisaras, dalyva
vo kautynėse prie Oriolo, 
Baltarusijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje. V. Petkevičienė

Washington. — Oficialiai 
paskelbta, kad JAV ketina 
paskirti Pakistanui $500 mili- 
lijonų sumai ekonominės pa
galbos. Dar nežinia, ar Pa
kistano diktatorius gen. Zia 
tą pagalbą priims. Tai du
kart tiek, kiek anksčiau buvo 
siūlęs prez. Carter is, bet 
tada gen. Zia tarė, kad “tai 
peanuts”.

įkūrė britų socialdemokratų partiją

Britų socialdemokratų partijos kūrėjai spaudos konferenci
joje. Visi yra buvę darbiečių partijos atstovai ministrų 
kabinete. Kalba Shirley Williams [dešinėje].
London. — Jau pasibaigė 
britų dviejų partijų siste
ma — maištininkai iš darbo 
partijos įkūrė vidurio parti
ją, kaip jie ją vadina, ir jau 
turi 14 parlamento narių 
savo tarpe. r

Apie naujos partijos įkūri
mą čia paskelbė jos įkūrėjai, 
kurie, kaip spauda rašo, esą 
nusivylę ligšiol buvusiom 
darbiečių ir konservatorių 
partijomis. Jie dabar skel
bia, kad britams esanti rei
kalinga ši vidurio partija, ir 
tikisi, kad į jos eiles ateis 
žmonių iš abiejų senųjų par
tijų.

Steigėjai savo manifeste 
skelbia, kad “britams reikia 
reformuotos ir liberalios poli
tinės sistemos, be klasių an
tagonizmo, kurį skatino abi-

PREZ. REAGAN SVEIKSTA 
IR EINA PAREIGAS

prezidentą

ra

Spauda rašo, kad ši nuotrauka vaizduoja 
Reaganą kritiškuoju momentu, kai jis iškėlė ranką 
sveikintis su žmonėmis ir jau susiraukęs, nes pajuto, kad 
kulka į jį pataikė.

Washington. — Preziden
tas Ronald Reagan sveiksta 
George Washington univer
siteto ligoninėje po daugiau 
kaip dvi valandas užtruku
sios operacijos, kurios metu 
išimta kulka, kliudžiusi jo 
kairę plaučių dalį. Žudikas 
paleido šūvių seriją į prezi
dento pusę pereitą pirmadie
nį, kovo 30 d., kai preziden
tas su savo palyda ėjo prie 
savo automobilio po kalbos, 
pasakytos Washington Hil
ton viešbutyje posėdžiavu
siems unijų vadams.

Gydytojai tvirtina, kad, jei 
taip viskas gerai vyks, pre
zidentas greit išeis iš ligoni
nės ir galės pilnai eiti savo 
pareigas. Prezidentas buvo

I dvi senosios partijos”.
Pagrindinė naujosios parti

jos filozofija stovi už Com
mon Market ir NATO; už 
naują programą sukuriant 
naujų darbų, padidinant in
vestavimus į britų naftos 
pramonę, naujas industrijos 
šakas ir susisiekimą, viešąjį 
transportą ir aplinką; už pa
ramą maišytai ekonominei 
sistemai, kad darbiečiai per
daug nesikištų į privatų biz
nį, o konservatoriai — į 
viešąjį sektorių.

Konservatorių atstovė 
premjerė Thatcher ir darbie
čių vadas Michael Foot pra
našauja, kad naujoji partija 
nelaimėsianti nė vienos vie
tos ateinančiuose parlamento 
rinkimuose, kurių gal nebus 
iki 1984 m.

laimingu sutapimu

nuslydo į plaučių 
uose sustojo, nepa-

spaudos sekretorių 
rady ir sunkiai ji 
?alvą. Sužeisti ir du 
ai — vienas prezi-

operuotas po pusantros va
landos nuo pasikėsinimo į jo 
gyvybę, nors pačioje pra
džioje dar nebuvo žinoma, 
kad jis buvo sužeistas. Pasi
rodė, kad kulka pataikė pre
zidentui kaip tik tuo metu, 
kai jis buvo iškėlęs kairę 
ranką sveikintis su žmonė
mis. Bet laimingu sutapimu 
kulka atsimušė į 7-ąjį šon
kaulį ir 
pusę ir j
siekusi širdies, nei sužeidusi 
gyvybingų kraujo indų.

Kiti žudiko šūviai pataikė į 
Reagano 
James B 
sužeidė į, 
policinink 
dento saugumo palydos pa
reigūnas, 
nio distrikto. Jiedviem ne
gresia pavojus.

Žudikas, kuris pasirodė 
esąs 25 metų baltos rasės 
jaunuolis 
Hinckley 
saugumo 
blokštas įr suimtas. Dabar 
jis FBI žinioje ir saugomas 
stiprių sargybų. Taip pat yra 
paaiškėję, 
turtingos 

o kitas iš federali-

John Warnock 
r., tuojau buvo 
pareigūnų par-

kad jis esąs iš 
naftos šaltinių sa- 
imos ir galįs būti

į Washingtoną, 
s užuojautą ir lin-

vininko šeimos ir l " 
protiniai nesveikas.

Iš viso pasaulio eina tele
gramos 
reikšdamo 
kinčios prezidentui greit pa
sveikti. Jp tarpe buvo tele
grama iš 
rybų Sąjungos vadovo Leoni
do Brežnevo, kuris pasmerkė 
pasikėsinti 
kaip pasib 
nį veiksmą

remliaus nuo Ta-

ną prieš jo gyvybę 
aisėtiną kriminali-

Jei kon- 
virtins prez. Rea- 
etą, tai bus palies- 
nktadalis iš dabar 
re” esančių asme- 

būdu apie pusė 
Amerikos šeimų

Washington, 
gresas pat 
gano biudž 
tas apie pe 
ten “welfa 
nų. Tokiu 
milijono 
praras teisę į paramą pagal 
“Aid to Families with De
pendent Children” programą 
ir daugiau kaip ketvirtis mi
lijono šeimų nustos kitokių 
pašalpų.

— VyriausybėsVaršuva
ir darbininkų unijos atsto
vams pasiekus susitarimo, 
atšauktas anksčiau numaty
tasis darbininkų streikas. 
Abidvi pusps rūpinsis atsta
tyti pašlijusią krašto ekono
minę padėtį.
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Angliakasiai rodo kelią
Kovo devintoji į Amerikos darbo žmonių istoriją nueis 

kaip svarbi data: tą dieną įvyko pirmasis masinis protestas 
prieš Reagano administracijos ekonominę politiką, pirmoji 
masinė demonstracija, kuri Reaganą ir jo turtuolius sėbrus 
lyg įspėjo, kad jie gali tikėtis daugiau tokių akcijų. Ir 
nestebėtina, kad tą protestą surengė tie darbininkai, kurie 
visuomet buvo ir tebėra kovingame avangarde: angliaka
siai.

Tą dieną beveik dešimt tūkstančių angliakasių supo 
Baltuosius namus. Jie suvyko iš Pennsylvanijos ir 
Virginijos, iš Kentucky ir Illinois. Jie buvo balti ir juodi, 
seni ir jauni. Kai kurie senyvi angliakasiai dar atsimena 
didžiosios depresijos laikus, kuomet angliakasiai, nebodami 
bosų teroro ir apgaulės, stipriai organizavosi. Dabar jie 
atvyko kartu su savo jaunaisiais bendradarbiais, prieš 
Reaganą iškelti pagiežos balsą. Virš demonstrantų galvų 
mirgėjo jūra iškabų, kiekvienoj tebuvo tik du žodžiai: 
Black Lung, — Juodi plaučiai.

Juodi plaučiai yra angliakasiams ypatinga liga: ilgus 
metus kasyklose dirbusiųjų plaučius dengia smulkučių 
juodų dulkelių klodas, kuris dusina kvėpavimą, kelia kosulį 
ir pamaži trumpina žmogaus gyvenimą.

Angliakasiai praeityje išsikovojo ne tik saugesnių ir 
sveikesnių darbo sąlygų, bet ir kompensacijų ligos atveju, 
ypatingai sergantieji Juodų plaučių liga.

Ką daro Reagans? Jis ir jo sėbrai, kurie kiekviena proga 
skuba į užmiesti, pakvėpuoti grynu oru Arizonos dykumų 
kurortuose, Nevados kalnų užmiesčio klubuose, Floridos 
pajūryje arba, ko gero, Karibų salų pliažuose. Jie dabar 
planuoja sumažinti, apkarpyti, ir gal visai sustabdyti 
federalinę paramą angliakasių sveikatos draudimą, atimti 
tuos mažus mokesčius, kuriuos gauna senyvi, ligoti, buvę 
angliakasiai, kurie savo jaunystę ir sveikatą paskyrė 
kasyklų bosams!

Angliakasiai, kurių gretose praeityje ir lietuviai vaidino 
svarbią rolę, laikosi savo senų kovingų tradicijų. Jie rodo 
kelią kitiems darbininkams.

. .. .. I

Kinai apie Mao rolę , .
Jau ilgokas laikas aiškėja, kad Kinijos vadovybė 

laipsniškai mažina Mao rolę istorijoje, labiau realistiniai 
piešia jo “maišytus su klaidomis nuopelnus”. Kitaip sakant, 
Mao asmenybės kultui ruošiamas galas. Tai, žinoma, geras 
dalykas, nes asmenybės kultas, kur jis begyvuotų — 
nedemokratiškas ir tikriausiai — nesocialistinis reiškinys.

Bet kartu su Mao kulto baigimu Kinijoje reiškiasi ir kita 
tendencija, nemenkiau žalinga. Štai oficialus to krašto 
K. P. organas “Liaudies Dienraštis” kaip ir galutinai baigė 
Mao kultą, jį pavadindamas tik “svarbiu marksistu”, — 
kitaip sakant, jis vienas tarp kitų, o ne “Didysis kelrodys”, 
“Raudonoji saulė”, ar dar kaip kitaip jis buvo vadinamas.

Atrodytų, — gerai. Bet toliau skaitant “Liaudies 
dienraščio” vedamąjį, randame, kad Mao buvo svarbus 
kinų vadovas “šalia Sun Jat-seno, Konfucijaus ir Džengis 
Chano.” Apie Sun Jat-seną mes galime suprasti. Jis 
pagaliau, buvo lyg Kinijos tautinio atgimimo patriarchas. 
Apie filosofą Konfucijų — dar kaip nors irgi galima 
suprasti, nors jo filosofijoje reakcinės idėjos dažnai 
nustelbė progresą. Bet Džengis Chanas? Juk jis buvo 
kraugeriškas militaristas, begailestingas kitų tautų slopin
tojas! Nejaugi jis kinų komunistams — didvyris, kad jis 
vadovavo mongolų — kinų kariaunai?

Kinijos vadovybė dar bando viską teisinti marksistinėmis 
frazėmis ir marksistiniu analizu. Bet tikro marksizmo ten 
vis mažiau ir mažiau, o nacionalizmo — vis daugiau ir 
daugiau.

Dėl Atlantos vaikų . . .
Vis daugiau ir daugiau žmonių New Yorke ir kitose šalies 

vietovėse vaikšto prisisegę po žalią kaspiną, ar šiaip žalią 
drobės gabalėlį prie savo drabužių. Tai ne kokia nors nauja 
mada, ir tai ne pavasario ženklas, — kaip tik atbulai, tie 
žali ženklai simbolizuoja liūdesį, kurį vis daugiau žmonių 
jaučia dėl Juodųjų vaikų žudynių Atlantoje, vis daugiau 
žmonių jaučia pagiežą prieš tuos, kurie tas baisias 
kriminalystes vykdo ir prieš tuos, kurie vis “nepajėgia” 
kaltininkų sugauti.. . .

Žalia spalva parinkta kaip ženklas vilties, kad rasizmui 
visvien ateis galas. Kol kas tie žalieji ženkleliai tapo 
protesto simboliu. Jų daugiausia, žinoma, galima matyti 
Juodųjų rajonuose, bet jų daugėja ir kitur: daug ir jaunų 
baltųjų žmonių juos prisisegę. Žmonės pamaži išsijudina.

Atlantoje įvyko kelių tūkstančių žmonių tyli protesto 
demonstracija, o po to — mitingas, kuriame kalbėjo 
daktaro King našlė Korėta ir kiti juodųjų vadai. Jausda
mas, kad ji turi ką nors bent dėl akių daryti, Reaganas 
pasiuntė viceprezidentą Bush į Atlantą pasižvalgyti. Jis 
vietinei policijai pažadėjo didesnių federalinių fondų. Bet 
kas gero iš didesnių fondų policijai, jeigu pačioje policijoje 
veikia kukluksininkai, kurie gali lengvai rasistus apie viską 
informuoti? Kas gero iš didesnių fondų, jeigu šiai tragedijai 
tęsiantis per ištisus metus ne vienas įtartas asmuo 
nesuimtas tyrinėjimui, nei vienas žinomas rasistas nesulai
kytas apklausinėjimui?

Žaliuosius kaspinukus turėtume visi prisisegti. Tai gal 
bus pradžia labiau išsišakojusiam ir tvirtesniam protesto 
sąjūdžiui.

turi teigiamai atsiliepti į Ta
rybų Sąjungos iniciatyvas, 
nes jos įgalina stiprinti taiką, 

lis. Ji apims vertimus, papil- 0 t-ai atitinka tiek JAV nacio- 
dytus plačiais komentarais. Į malinio saugumo interesus, 

-v 1 pirmąją dalį buvo įjungtos tiek ir amerikiečių tautos 
Kanadleč^ dyPuklĮ 1^V1S‘ iki laiku išlikusiu YTV- • interesus.
- _A —U” jau pripažįsta, į j- prūsų kalbos šaltinių: Cambridge universiteto 

■ ■ i ' fotOKopijos. Seniausias išn- | Profesorius R. Haindas (An-
kęs baltų kalbų paminklas i £hja) laikraštyje “Times” ra- 
yra prūsiškas, būtent, nedi- į šo’ kad labai svarbus yra L. 
delis XVI š. Vokiečių-prūsų j Brežnevo pateiktas pasiūly- 
kalbų žodynėlis. V. Mažiulis lmas sudaryti autoritetingą 
taipgi baigia ruošti spaudai ; tarptautinį komitetą, kuris 
trijų dalių prūsų kalbos žo- Parodytų gyvybinį būtinumą 
dyną, turėsiantį apie 3,500 užkirsti kelią branduolinei 
žodžių. Prieš tris šimtmečius katastrofai. Mokslininkas pa- 
išnykusios prūsų kalbos tyri- Į žymi, kad nekalbant jau apie 
nėjimai turi didelę reikšmę: tiesioginę karo grėsmę, ku- 
lyginamajai kalbotyrai, in- į rkf keba branduolinio ginkla- 
doeuropiečių kalbų istorijai.

V. Kst

PAGALIAU, GALGI JAU 
PRADEDA SUSIPRASTI

' kės žiburiai” .
1 kad Tarybų Lietuvoje menas 
| ir meninė veikla gražiai kles- 
: ti. Kovo 19 dienos laidoje 
skaitome:

“Vaga” Vilniuje pradėjo i 
leisti “Lietuvių liaudies dai- i 
nyną”, pirmajam tomui pasi- i 
rinkusi “Vaikų dainas”. To- | 
man įtraukta 1,000 tekstų ir j 
336 melodijos, o jį ruošiant į 
buvo peržiūrėta apie 12,000 ; 
vaikų dainų variantų. Tomą j 
sudaro penki skyriai — i 
“Lopšinės”, “Žaidimai”, “Gy- ] 
vūnijos apdainavimas”, “For- j 
mulinės dainos”, “Erzini- | 
mai”. Tomo tekstą paruošė i 
P. Jokimaitienė, melodijas — į 
Z. Puteikienė. P. Jokimaitie- ! 
nė taip pat parašė ir įvadinį 
straipsnį apie vaikų dainų 
savybes.

Kauno choras su savo va- j• v 1 dovu Petru Bingeliu grįžo iš 
sėkmingų gastrolių Vengrijo
je. Ten jis vieną koncertą
turėjo Piušpekladanio mies
telyje, du — Debrecene. 
Koncertuose daugiausia 
skambėjo lietuvių kompozi
torių kūriniai — J. Švedo, J. 
Juzeliūno, A. Bražinsko, K. 
Brundzaitės, J. Bašinsko, V. 
Montvilos, V. Švedo, J. 
Dambrausko. Juos papildė
R. Ščedrino, G. Sviridovo, Z. 
Kodajaus bei kitų kompozito
rių dainos. Pasak vadovo P. 
Bingelio, šilčiausiai vengrų 
buvo sutiktos dainos: J. Šve
do “Tylus buvo vakarėlis”,
S. Naujalio ir J. Juzeliūno 
“Lietuva brangi”, A. Bra
žinsko “Upele, šventoji”, V. 
Švedo “Miško pasaka”.

Meno darbuotojų rūmuose 
Vilniuje V. Mykolaičio-Puti
no poezijos vakarą surengė 
dramos aktorius Laimonas 
Noreika. Programon jis buvo 
įtraukęs eilėraščių ciklus 
“Septynios dienos”, “Bena
mio dainos”, sonetus, “Mo
cartą”, “Žilviną ir Eglę”, 
“Somnanbulą”.

Kupiškio rajono kraštoty
rininkai Lietuvos Mokslų
Akademijos lietuvių kalbos 
ir literatūros institutui įteikė 
apie 2,000 rajone surinktų 
vietovardžių. Tai yra antras 
rajonas, užbaigęs Lietuvos 
vardyno rinkimo talką. Pir
mieji buvo Joniškio rajono 
kraštotyrininkai. Kupiškėnai 
dabar renka žodžius savo 
tarmės žodynui.

Vilniaus dailės parodų rū
muose savo skulptūrų ir mo
notipijų parodą surengė dail. 
Vytautas Šerys. Jis yra at
naujinęs daug skulptūrų ar
chitektūriniuose Vilniaus an
sambliuose, sukūręs keletą 
paminklų. Parodos atidary
me kalbėjęs dail. prof. K. 
Bogdanas žavėjosi jo kūry
biškumu, subtiliu įvairių me
džiagų — granito, marmoro, 
gipso ir medžio derinimu.

Pernai “Tiesa” buvo pa
skelbusi konkursą apsaky
mų, spausdintų šio dienraš
čio puslapiuose. Pirmąją 600 
rb. premiją laimėjo Vytautas 
Rimkevičius už apsakymą 
“Šauksmas”, dvi antrąsias po 
400 rb. — Povilas ir Petras 
Dirgėlos už apsakymą “Kely
je su motule”, Vytautas Siri
jos Gira už apsakymą “Sere
nada”. Trys trečiosios premi
jos po 200 rb. įteiktos: Ban- 
guoliui Balaševičiui už apsa
kymą “Baltijos sakmė”, Bro
niui Bušmai už apsakymą 
“Nuodėmės išrišimas” ir An
tanui Calnariui už apsakymą 
“Brakonierių priešas”.

Vytautas Mažiulis, Vil
niaus universiteto baltų filo
logijos katedros vedėjas, jau 
20 metų tyrinėja senosios 
prūsų kalbos šaltinius, jos 
žodyną ir sandarą, ryšius su 
kitomis kalbomis. Šiemet 
bus išleista antroji jo veikalo 
“Prūsų kalbos paminklai” da-

AMERIKOS
MOKSLININKŲ BALSAS 
PRIES RUOŠIMĄ 
BRANDUOLINĖS
KATASTROFOS

TASS-ELTA pranešime 
dienraštyje “Tiesa” 
d. skaitome:

“Naujos taikios 
vos, kurias iškėlė
Sąjungos vadovas L. Brežne-I

kovo 17

iniciaty-
Tarybų

i vimosi varžybos, pati bran- 
1 duolinio ginklo gamyba ir lai- 
•kymas kelia pavojų daugelio 
i žmonių gyvybei. Nepateisi
namas yra didžiulių materia
linių išteklių, kurie reikalingi 

j kovai su žmonių skurdu.”
Mūsų nuoširdžiausi sveiki

nimai visiems mokslinin
kams, kovojantiems prieš 
ginklavimosi varžybas ir ruo
šimą branduolines katastro
fos!

vas, stiprina taiką, pareiškė 
žinomas Amerikos moksli
ninkas, Bridgeporto univer
siteto profesorius G. Parson- 
sas. Būdinga, kad Tarybų 
Sąjunga iškėlė šiuos pasiūly
mus tuo metu, kai Amerikos 
administracija ėmė karštli
giškai intensyvinti ginklavi
mosi varžybas, paskelbė ke
tinanti dislokuoti Vakarų 
Europos teritorijoje barba
rišką neutroninį ginklą, kurti 
naujas dar baisesnes masinio 
naikinimo ginklo rūšis ir mė
ginti pažeisti savo naudai 
dabar esančią apytikrę stra
teginę pusiausvyrą su TSRS. 
Nurodydamas šių planų pa
vojingumą, mokslininkas pa
brėžia, kad JAV vyriausybė 
vietoj ginklavimosi varžybų

Sveiki draugai, 
sveiki bičiuliai

Dienoj šauniosios sukakties, 
Daug metų dirbote Jūs uoliai 
Vardan žmonijos ateities.

Daug metų varėt plačią vagą 
Naujuos kūrybiniuos baruos; 
Jūs žodžiai—

pranašai lyg magų 
Stiprybę suteikė darbuos.

Sunkus, gruoblėtas 
“Laisvės” kelias

Nušvito pergalėm naujom:
Jau žmonės

iš nelaisvės kelia, 
Idėjom tik nemariom.

Liūdnas šiandien Amerikos bedarbio likimas. Mat, jis 
neorganizuotas. Valdžios organuose bei įstaigose su jo 
poreikiais niekas nesiskaito. O tokių amerikiečių, kaip 
žinia, turime virš 10 milijonų!

Su jubiliejum!

Tad lai gyvuoja
Jūsų “Laisvė”! 

Gyvuokit Jūs, mieli draugai! 
Žiūrėkit, matos

darbo vaisiai, — , 
Tad triūskit dar ilgai, ilgai!

Tegul nauji siekimai lydi! 
Jums darbo pergalių

daugiau!
Jūs kelyje lai rožės žydi! 
Į tikslą ženkite drąsiau!

Tad dirbkit savo darbą uoliai 
Vardan žmonijos ateities;
Sveiki draugai, 

sveiki bičiuliai

, Dienoj šauniosios sukakties!
Spaudžiu dešinę visiems. 

Būkite laimingi, pilni kūrybi
nės minties, didelių siekimų, 
lakių svajonių. Tebūna Jūsų 
tikslų tikslas, siekimų sieki
mas visos žmonijos laisvė, 
laimė, taika ir ramybė visoje 
žemėje. Ir toliau kovokite 
prieš visokią priespaudą, ne
teisybę, apgaulę. Siekite 
šviesos ir gėrio visai žmoni
jai. Tad su šauniu jubilieju
mi, su šauniais gėrio sieki
mais! Lenkiu žemai galvą, 
spaudžiu dešines, gyvuokit 
ilgiausiai!

Jūsų
Kęstutis Balčiūnas

Mes dėkingi, kad Jūsų laikraščio puslapiuose ga
lėjo bendradarbiauti Lietuvos revoliucinio judėjimo 
dalyviai, karo metu į šalies gilumą pasitraukę rašy
tojai ir publicistai. Šiandien per „Laisvę“ mūsų Išei
vija gali sužinoti, kaip gyvena ir ką yra pasiekę 
Tarybų .Lietuvos darbo žmonės: laikraštyje daug 
vietos skiriama jos visuomeniniam ir kultūriniam 
gyvenimui, čia bendradarbiauja žymiausi respub
likos mokslo, kultūros ir visuomenės veikėjai.

Sveikindami savo bičiulius užsienyje — „Laisvės“ 
redaktorius, leidėjus, Jos talkininkus ir skaitytojus — 
su jubiliejumi, linkime visiems kūrybinės energijos, 
puikios sveikatos, kuo geriausios kloties gyvenime.

Akad. VLADAS NIUNKA
Lietuvos TSR „žinijos“ draugijos 

valdybos pirmininkas

HLGIAUSIŲ METŲ!
Pažangus JAV lietuvių laikraštis „Laisvė" švenčia 

savo gyvavimo septyniasdešimtmetį. Jubiliejus — ne 
vien iškilmės, bet ir nueito kelio apmąstymas, nu
veiktų darbų įvertinimas, prisiminimai apie praeitį 
ir ateities lūkesčiai. Simboliška, kad šį leidinį įsteigė 
buvę „Keleivio" spaustuvės darbininkai. Keitėsi jo 
leidėjai ir redaktoriai (L. Prūseika, V. Paukštys, 
R. Mizara, A. Bimba), bendradarbiai, tačiau visus 
tuos metus nesikeitė ialkraščio kryptis. „Laisvė" — 
vienas nedaugelio JAV lietuvių spaudos organų, 
kuriuose atsispindi darbo žmonių, darbininkų klasės 
interesai Ir ideologija. Keldama Ir spręsdama [vai
rias gyvenimo problemas, „Laisvė“ remiasi demokra
tiniais ir socializmo principais.

NIEKADA NEPAMIRŠIU. ..
Mano pirmoji pažintis su vienu seniausių pažangių 

užsienio lietuvių laikraščių — tai susitikimas su 
Antanu Bimba pirmaisiais pokario mėnesiais neseniai 
Išvaduotoje Klaipėdoje. Jau nebesigirdėjo patrankų 
gausmo gintariniame Baltijos pajūryje, tačiau karo 
žymės uostamiestyje buvo gana ryškios. Matė jas ir 
Antanas Bimba, bet jau tada, vaikščiodamas tarp 
griuvėsių, jis kalbėjo, kad greit jų nebus, kad 
gimtasis kraštas netrukus bus atstatytas ir suklestės.

Jau tais mano komjaunuoliškos jaunystės metais 
draugas Antanas paliko gilų, principingo žmogaus 
bei nuoseklaus kovotojo už socialinę pažangą atmi
nimą. Taip, matyt, jau susiklostė mano gyvenimo 
likimas, jog tos pokario dienos nulėmė mano to
lesnius ryšius su „Laisvės“ laikraščiu. Ir gimtinėje, 
ir JAV man yra dažnai tekę susitikti su Rojumi 
Mizara, Ieva Mizariene, Povilu Venta bei kitais lais-

UŽSIGRŪDINĘ KLASINĖJE KOVOJE
70-ties metų kovos už pažangą kelią „Laisvė" 

įveikė dėka drąsių, idėjiškai stiprių, klasinės kovos 
užgrūdintų žmonių, susitelkusių jos redakcijoje. 
S( laikrašti nuoširdžiai rėmė visa pažangioji lietu
viškoji išeivija, kuriai jis buvo komunizmo idėjų 
mokytojas Ir Ištikimas patarėjas klasinėje kovoje. 
Visą savo gyvenimo laikotarpį „Laisvė" buvo aršiai 
atakuojama reakcingiausių kapitalistų valdžios jėgų.

Būdama lietuviškosios išeivijos darbo žmonių or
ganizatore ir vadove, „Laisvė" visais laikais labai 
vertino ryšius su tauta, gimtuoju kraštu Ir gyveno 
jo siekiais, rūpesčiais, vargais Ir džiaugsmais. Ji 
džiugiai sveikino Tarybų valdžios sukūrimą ir atkū
rimą Lietuvoje, nuoširdžiai pritarė lietuvių tautos

TEISYBĖS KELIU
Skaičiuojant kosminiais mastais, septyniasdešimt 

metų tėra akimirka, tačiau žmogaus gyvenime — 
ištisa epocha. Laikraštis „Laisvė“ leidžiamas žmo
nėms, kurie siekia talkos, grožio, teisybės. | pažan
gios pasaulio žurnalistikos istoriją „Laisvė" įrašė 
savo vardą auksinėmis raidėmis. Tai seniausias lie
tuvių kalba leidžiamas pažangus leidinys.

Sis laikraštis sveikino Spalio revoliucijos pergalę, 
vėliau stovėjo lietuviu liaudies, kovojančios prieš 
buržuaziją, pusėje, dabar yra nuoširdus Tarybų Są
jungos bičiulis, kovojantis už žmogaus teises Ir so
cialinę teisybę.

„Laisvę“ leidžia didvyriški žmonės. Jiems vado-

viečials. Teko lankytis ir pačiame „Laisvės“ kolek
tyve, matyti ir bendrauti su žmonėmis, kurie visa 
širdimi yra atsidavę savo mylimai „Laisvei“, aš 
net pasakyčiau, paaukoję visą gyvenimą šiam lei
diniui.

Sveikindamas „Laisvės“ redakcijos kolektyvą gar
bingo Jubiliejaus proga, iš visos širdies linkiu „Lais
vės" direktorių tarybai, Jos nenuilstamiems redakto
riams, visam kolektyvui gražiausių kūrybinių metų, 
geriausios sveikatos Ir energijos.

Tegul „Laisvė“ sulaukia savo šimtmečio jubilie
jaus ir, žinoma, ne vieno, tegul Ji Ir toliau sklei
džia tiesą apie gimtąjį kraštą, socialinę pažangą, 
tegul laisvlečius kūrybiniame kelyje nuolat lydi 
gražios jų laikraščio tradicijos.

FELIKSAS STRUMILAS
Lietuvos KP Centro Komiteto 

užsienio ryšių skyriaus vedėjas

pasirinkimui žengti į ateitį socializmo keliu broliš
koje Tarybų Sąjungos tautų šeimoje. Ir dabar ji 
plačiai nušviečia lietuvių tautos laimėjimus, jos 
žmonių turtingą dvasinį gyvenimą, tuo objektyviai 
parodydama socialistinės santvarkos esmę.

Lietuvių tauta, Komunistų partijos Įkvėpta, pasiekė 
didelių laimėjimų visose gyvenimo srityse. Savo tau
tiečiams užsienyje Ji siūlo neišmatuojamas tautos 
kultūrines gėrybes Ir džiaugiasi, kad „Laisvė“ visa
da buvo aktyvi išeivijos kultūrinių ryšių su tautos 
kamienu organizatorė.

Gerbiami „Laisvės“ redaktoriai, leidėjai, rėmėjai 
ir skaltytojail „Tėviškės" draugija nuoširdžiai sveiki
na „Laisvę“.

PRANAS PETRONIS
„Tėviškės“ draugijos pirmininkas

vauja įžymus žurnalistas ir visuomenės veikėjas 
Antanas Bimba

Gražaus jubiliejaus proga Tarybų Lietuvos žur
nalistų sąjunga, visi spaudos darbuotojai karštai 
sveikina laisviečius, linki Jiems sėkmės ir sveikatos* 
siunčia simbolinę gintarinę meilės Ir grožio gėlę.

Jūsų pasirinktas kelias nėra lengvas, bet jis, tarsi 
Biliūno Laimės žiburys, nušviečia žmonėms kelią 
į saulėtus rytojaus horizontus, [ harmoningą ateities 
pasaulį.

Sėkmės Jums, brangūs draugeli

ALBERTAS LAURINCIUKAS
Lietuvos TSR Žurnalistu sąjungos 

pirmininkas
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“LAISVEI ”-70 METŲ
VIENAS IS DAUGELIO “LAISVĖS” BIČIULIU

Vandalinas Junevičius

Be gausaus bičiulių, rėmė
jų, platintojų ir korespon
dentų būrio Amerikoje, 
“Laisvė” turi nemažai akty
vių draugų ir Tarybų Lietu
voje. Laikraščio puslapiuose 
dažnai užtinkame pavardes 
tokių “Laisvės” bendradar
biu kaip kauniečio A. Gučiū- 
niečio (Antano Trumpicko), 
kėdainiečio vaistininko Kęs
tučio Balčiūno, kapsukiečio 
mokytojo Viktoro Gulmano, 
kauniečio žurnalisto Vandali- 
no Junevičiaus ir kitų. Su jų 
rašiniais “Laisvės” skaityto
jai jau gerai pažįstami, bet 
apie juos pačius beveik nieko 
nežino. Laikraščio Jubilie
jaus proga norėčiau papasa
koti apie vieną, man geriau 
pažįstamą, būtent apie Van- 
daliną Junevičių.

Šiuo metu Vandalinas Ju
nevičius ir “Laisvė” — vien
mečiai, abu gimė prieš 70 
metų. V. Junevičius kilęs iš 
Trakų rajono, Onuškio apy
linkės, Bobiškių kaimo. Tik 
rašyti Vandalinas pradėjo 
“vėlai”, turėdamas jau 22 
metus, pirmą kartą išsi
spausdinęs žurnale “Žiburė
lis”. Po to jis pradėjo rašinė
ti daugelyje kitų, daugiausia 
pažangių Lietuvos laikraščių, 
kritikuodavo, kiek buvo įma
noma, Smetonos kliką ir jų 
tvarkos pakalikus. Ano meto 
valdžios vyrai bandė Vanda- 
liną uždaryti į kalėjimą, bet 
neturėdami rimtų įkalčių, tu
rėjo paleisti jau areštuotą. O 
kai Teofilio Tilvyčio leistame 
satyros ir jumoro savaitraš
tyje “Kuntaplis” Junevičius 
demaskavo Onuškio policijos 
vachmistro žiaurumą, pava
dindamas jį pomidoru, buvo 
nutarta su korespondentu 
susidoroti grynai fašistiniu 
metodu. Pats vachmistras 
pasikvietė žinomą Onuškio 
alkoholiką ir mušeiką Kra
sauską, davė jam 10 litų ir 
liepė taip “pakalbėti” su Ju
nevičium, kad tas atsimintų 
visam gyvenimui. Krasaus
kas atsitempė Junevičių į 
restoraną, papasakojo jam 
visą keršto istoriją, bet muš
ti nė negalvojo. Smetonos 
klika buvo taip visiems įky
rėjusi, kad jos nemėgo net 
chuliganai ir girtuokliai.

V. Junevičiaus ryšiai su 
JAV lietuvių spauda taip pat 
seni. Jis dar 1935 metais 
pradėjo spausdintis “Ameri
kos lietuvyje”. “Laisvėje” V. 
Junevičius 1963 metais išsi
spausdino savo apsakymą 
“Netikėta pacientė”, o po to 
pradėjo dažnai rašinėti. Rašo 
ir “Vilniai”.

Kaip ir visi jauni, V. June
vičius pradžioje rašė eilėraš
čius. Tik paskui, suabejojęs 
savo poetiniu pašaukimu, at
sidėjo daugiausiai publicisti
kai, nors yra išspausdinęs 
keletą apsakymų ir novelių. 
O visų mylimo ir gerbiamo 
Justo Paleckio mirtis taip 
sujaudino V. Junevičių, kad 
jis vienu prisėdimu parašė 
apie velionį poemėlę, kuri 
buvo išspausdinta “Laisvė
je”.

V. Junevičius yra TSRS 
Žurnalistų sąjungos narys.

1955 metais pradėjęs dirbti 
Lietuvos Žemės ūkio akade
mijos laikraščio “Žemės ūkio 
specialistas” atsakinguoju 
sekretoriumi, nuo 1969 metų 
buvo paskirtas šio laikraščio 
redaktoriumi.

Dirbdamas žurnalisto dar
bą V. Junevičius daug laiko 
skyrė ir visuomeninei veik
lai. Buvo profsąjungos pirmi
ninku, partijos komiteto na
riu, o vėliau sekretorium. 
Kauno miesto liaudies teis
mas jį išsirinko savo tarėju, 
o Lietuvos paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugijos 
Kauno miesto lietuvių kalbos 
sekcija jį pakvietė savo val- 
dybon nariu.

Nežiūrint didelio darbo 
krūvio, V. Junevičius ilgą 
laiką kruopščiai rinko Žemės 
ūkio akademijos komjaunimo 
istorijos medžiagą, paskui 
parašė apie tai knygą “Lieps
ningos širdys”, kuri buvo 
išleista 5000 egzempliorių ti
ražu.

V. Junevičius yra apdova
notas visa eile medalių, atmi
nimo ženklų ir garbės raštų. 
Jų tiek daug, kad čia visų ir 
neišskaičiuosi.

Dabar V. Junevičius — 
garbingas pensininkas. Ne
žiūrint savo rimto amžiaus, 
V. Junevičius ir toliau akty
viai bendradarbiauja spaudo
je, rašo “Laisvei”. Šį savo 
darbą, už kurį jam dėkingi 
“Laisvės” skaitytojai ir re
dakcija, V. Junevičius pats 
labai įdomiai charakterizuo
ja:

“Kai kurie draugai iš ma
nęs juokiasi, kad nemažai 
rašau pažangiajai Amerikos 
lietuvių spaudai ir už tai 
negaunu nė vieno cento ho
noraro. Jiems noriu atsakyti: 
rašau ne dėl pinigų, o todėl, 
kad noriu padėti užjūrio tau
tiečiams leisti pažangiąją 
spaudą. Tai savotiškas mora
linis atlyginimas. Na, ir pa
lieka šiokius tokius pėdsa
kus, kad kažkada gyvenau.”

Juozas Chlivickas

Švedijos renginiai 
Lietuvoje

Vilnius. — Kovo 29 d. čia 
pasibaigė dvi savaites užtru
kę Švedijos renginiai. Tai 
buvo jos atsakomasis vizitas 
į praėjusių metų rudenį Šve
dijoje vykusias Tarybų Są
jungos dienas, kuriose šaliai 
atstovavo Tarybų Lietuva. 
Švedijai dabar atstovavo Še- 
lefteo miestas.

Kovo 16 d., pradedant 
Švedijos dienas, Lietuvos 
TSR liaudies ūkio pasiekimų 
rūmuose iškilmingai atidary
ta Šelefteo miesto kultūros ir 
pramonės paroda. Ją atidarė 
Švedijos gen. konsule Lenin
grade C. Rusenstriom. Kal
bas pasakė Šelefteo miesto 
meras A. Bustriom ir Vil
niaus miesto vykdomojo ko
miteto pirmininko pirmasis 
pavaduotojas K. Kačonas.

Atidaryme dalyvavo Lietu
vos KP Centro Komiteto 
sekretorius Lionginas Šepe
tys, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pavaduotoja Leokadija Dir- 
žinskaitė, Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas A. 
Cesnavičius, Lietuvos TSR 
užsienio reikalų ministras 
Vytautas Zenkevičius, Lietu
vos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas Ramo
jus Petrauskas ir kiti atsa
kingi partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai.

Švedų saviveiklininkai ir 
meno meistrai koncertavo 
Vilniuje, Kaune, Druskinin
kuose, Elektrėnuose, supa
žindino lietuvius su Švedijos 
liaudies dainomis ir šokiais, 
nūdienių kompozitorių kūri
niais.

į “Laisvės” 70 metų jubiliejui 
Septyniasdešimt metų ilgas tarpas
Nuo tos dienos, kai “Laisvė” eit pradėjo, 
Kad žadintų lyg pergalingas varpas 
Lietuvį pažangiom idėjom,—

Gražus, garbingas jubiliejus, 
Jį švęst draugus susiejąs.

Nors ilgo amžiaus metai dažną slegia, 
Nors nelengvų išbandymų patirti teko, 
Bet “Laisvė” tebevaro plačią vagą, 
Skaitytojams teisybę skelbia, sako,— 

Kova už pažangą, už taiką 
Naujų jėgų jai teikia.

Nors tėvų žemę skiria vandenynas, 
Nors nesvetinga svetima pakrantė, 
Bet ilgesys po karo prisikėlusios tėvynės 
Įstengia perplaukt, perlėkti Atlantą, 

Ir meilė Lietuvai gaivioji 
Sveikatos priedą iškovoja.

Nors debesys pikti ir niaukia dangų, 
Išpuikę parazitai niršta, tūžta,
Vis vien į didžią ateitį pasaulis žengia, 
Engėjų užmačios kaskart sudūžta, 
Ir siekiai pažangos kilnieji 
Nušviečia “Laisvės” jubiliejų.

J. Subačius

Aistringas kanklininkas
VANDALINAS JUNEVIČIUS

Nuo seno garsėja Šakių 
rajono Katilių kaimas daini
ninkais ir kanklininkais. 1860 
m. liepos 16 d. jame gimė 
Pranas Puskunigis. Iš pat 
vaikystės jam į širdį krito 
liaudies muzikos melodija, 
tačiau tėvai ir svajoti nesva
jojo, kad jis taps didelis kan
klių muzikos mėgėjas ir po
puliarintojas. Kankliuoti 
Pranas išmoko iš tokių pačių 
tos muzikos mėgėjų. 1886 
metais mokėsi vargonuoti, o 
vėliau vargoninkavo Seinų ir 
Augustavo apskrityse.

Neturime duomenų apie jo 
veiklą tose darbovietėse, 
bet, žinodami tai, kad jis 
buvo didelis kanklių muzikos 
entuziastas ir nuoširdžiai 
stengėsi sužadinti jos meilę 
kitų širdyse, galimas daik
tas, jog išmokė skambinti 
šiuo instrumentu ne vieną tų 
vietovių merginą bei vaikiną.

Neramiais 1906 metais 
Pranas Puskunigis atsikėlė 
arčiau tėviškės, į Skriau- 
džius (dabar Prienų rajonas), 
kur tuojau suorganizavo kan
klininkų būrelį. Intensyvios 
repeticijos davė gerų vaisių. 
Po kurio laiko Skriaudžių 
kanklininkai surengė Sasna
vos bažnytkaimyje (dabar 
Kapsuko rajonas) pirmąjį 
koncertą.

Vėliau kanklininkų pasekė
jų atsirado daugiau. Bet trū
ko kanklių ir niekur jų nega
lima buvo nusipirkti, o jei ir 
būtų, tai tam reikalui neuž
teko rubliukų. Žmonės patys 
pradėjo gaminti šiuos muzi
kos instrumentus. Sumanes
ni vyrukai net tapo nagingais 
meistrais. Vien J. Alenskas 
pagamino daugiau kaip šimtą 
kanklių, kuriomis ir šiandien 
skambina beveik visi Skriau
džių etnografinio ansamblio 
muzikantai.

1908 m. vieno Veiverių 
apylinkės valstiečio klojime 
surengtas vakaras, kuriame 
suvaidinta Keturakio (Anta
no Vilkutaičio) trfjų veiksmų 
komedija “Amerika pirtyje”. 
Po vaidinimo koncertavo 
Skriaudžių kanklininkai.

Žmonės juos vadino. Pus
kunigio muzikantais. Kanklių 
muz’k?> skambėdavo vestu
vėse, krikštynose, nibrėse, 
pabaigtuvėse. Kas tik kvies
davo, visus skriaudiškiai 
linksmindavo, ar jis gyveno 
puošniuose namuose, ar 
menkiausiose kaimo trobelė
se. Tik ne visur spėdavo, 
todėl pirmiausia reikėjo tar
tis su muzikantais, kada ga
lės groti, o po to nustatyda
vo vestuvių bei kitų pramo
gų laiką.

Apie Prano Puskunigio su
gebėjimus sužinojo vilniečiai 
ir pakvietė jį į svečius. Jis 
kvietimą mielai priėmė ir 

1913 m. vasario 22 d. koncer
tavo Vilniuje. Sostinės lietu
viai jam atsidėkojo gausiais 
aplodismentais.

Prano Puskunigio kanklė
mis dabar kankliuoja jo sū
nus Leonas. Šios kanklės 
daug ką primena. Jų dangty
je tėvo ranka įrašyta: 
“Skambėkit kanklės širdį ra
minki! ir mūsų senelių gady
nę atminkit”.

Įdomi ir Leono Puskunigio 
asmenybė. Aukštas, tiesus, 
plačių pečių, tarsi ąžuolas 
audrų lenktas ir neprileng- 
tas. 1943 m. kovo mėnesį 
drauge su dideliu būriu lietu
vių inteligentų hitlerininkai 
jį išvežė į Štuthofo koncen
tracijos stovyklą. Šio praga
ro kančias jis ištvėrė ir grįžo 
į savo Lietuvėlę. Daug jėgų 
ir sugebėjimų atidavė spor
tui. Tapo Lietuvos TSR nusi
pelniusiu treneriu ir drauge 
tėvo tradicijų tęsėju — kan
klininku.

Sakoma, kad žuvis ieško, 
kur giliau, o žmogus — kur 
geriau. Gavęs geresnį darbą, 
prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
Pranas Puskunigis išvyko į 
Kauną. Gaila buvo skirtis su 
Skriaudžių kanklininkais, bet 
save ramino, kad jie jau 
galėjo vadovauti pradedan
tiesiems.

Naujoje vietoje nesėdėjo 
be pamėgtos muzikos. Tuo
jau rado pasekėjų pirmojoje 
lietuviškoje Saliamono Ba
naičio spaustuvėje. 1914 m. 
subūrė kanklininkų ansam
blį, kuris 1916 m. sausio 12 
d. pasirodė Kaune lietuvių 
dainų ir kanklių muzikos 
koncerte. Vėliau koncertavo 
Karaliaučiuje ir kitur.

Po karo P. Puskunigis to
liau organizavo kanklių an
samblius, rengė kanklininkų 
koncertus, propagavo šiuos 
muzikos instrumentus spau
doje . Aktyviai dalyvavo 1925 
m. įsteigtoje Lietuvos kan
klininkų draugijos veikloje. 
1930 m. buvo įkurta šios 
draugijos kanklių muzikos 
mokykla, kurioje porą metų 
jis dėstė kankliavimą.

Prano Puskunigio kanklės 
turėjo 12 ir 13 stygų, sude
rintų G-dur arba A-dur tona
cija. Kankliuodavo mišruoju 
būdu — brauktuku ir kairės 
rankos pirštais. Yra sukūręs 
muzikos kūrinių kanklėms ir 
parašęs teorinių darbų apie 
kankles, daug liaudies ir ori
ginalių dainų kanklėms, mi
niatiūrų kanklių ansam
bliams. Liko trijų knygų 
rankraščiai: 1908 m. parašy
tos “Dainos kanklėms”, 1916 
m. — “Kanklių koncertinis 
savamokslis”, 1920 m. — 
“Pradžiamokslis kanklių va
dovėlis”. Kadangi tos knygos 
negalėjo duoti pelno, tai

įvairios žinios

London. — Sunday Times, 
įtakingas britų laikraštis, 
pranešė, kad pagal turimus 
duomenis, buvęs britų kara
liškosios šeimos narys lordas 
Louis Mountbatten dalyva
vęs sąmoksle 1968 m. nu
versti darbiečio premjero 
Haroldo Wilsono vyriausybę. 
Šis kariškis, karalienės Elž
bietos giminaitis, žuvo 1979 
m., kai airių laisvės kovoto
jai susprogdino jo jachtą prie 
Airijos krantų. Sąmokslas 
buvęs iš anksto vyriausybės 
susektas.

Peking. — Buvęs prez. 
Fordas privačiuose pasitari
muose su Kinijos vyriausy
bės ir komunistų partijos 
atstovais palietė visą eilę 
klausimų komplikuotuose 
JAV-Kinijos santykiuose. 
Buvęs JAV prezidentas ke
liauja kartu su savo buvusiu 
Baltųjų Rūmų adjutantu oro 
pajėgų generolu Brent Scow
croft. Prez. Reagano vardu 
Fordas pakvietė Kinijos 
premjerą Zhao Ziyang apsi
lankyti Amerikoje. Dar ne
buvo paskelbta, ar tas kvie
timas priimtas.

United Nations. — Afrikos 
kraštų diplomatų delegacija 
buvo susitikusi su Jungtinių 
Tautų gen. sekretoriumi 
Kurtu Waldheimu ir jam pa
reiškė, kad jie esą labai 
susirūpinę dėl JAV rodomos 
paramos Pietų Afrikai. Jie 
priminė ir JAV ambasadorės 
Jane Kirkpatrick susitikimą 
su JAV viešėjusiu Pietų Af
rikos saugumo viršininku 
gen. Van der Westhuizen.

neatsirado leidėjų, sutikusių 
jas išleisti. Vis dėlto 1932 m. 
pavyko išleisti “Kanklių mu
zikos vadovėlį”.

Savo vaisingą amžių PraJ 
nas Puskunigis baigė Skriau- 
džiuose. Mirė 1946 m. lapkri
čio 27 d. Tačiau jo skleista 
kanklių muzikos idėja gyvuo
ja iki šiol. Ją puoselėja nauji 
žmonės.

1918 m. Skriaudžių kankli
ninkams ėmė vadovauti P. 
Puskunigio mokinys A. De
gutis. Daug kartų ansamblis 
koncertavo pačiuose Skriau- 
džiuose, Marijampolėje (da
bartiniame Kapsuke), Veive
riuose, Jūroje ir kitose vieto
vėse, 1928 m. dalyvavo an
troje Lietuvos dainų šventė
je.

Nenutilo skriaudiškiai ir 
okupacijos metais. 1943 m. 
vasarą J. Alenskas, A. De
gutis ir kiti kanklininkai su 
grupe dainininkų slaptai nuo 
hitlerininkų surengė koncer
tą Veveriuose. Kraupiame 
gyvenime, tai buvo maloni 
valandėlė. Dar ir dabar ją 
prisimena ne vienas senes
nės kartos veiverietis.

Naujai suskambėjo kankli
ninkų ansamblis, kai po Di
džiojo Tėvynės karo jam 
pradėjo vadovauti Lietuvos 
TSR nusipelnęs mokytojas 
K. Orlauskas. Į rankas vėl 
paėmė kankles veteranai J. 
Alenskas, A. Degutis, J. 
Šočkus ir kiti. Netrukus prie 
kanklių ansamblio prisidėjo 
ir moterų choras. 1957 m. 
skriaudiškiai koncertavo Vil
niuje respublikiniame stu
dentų ir jaunimo festivalyje. 
1968 m. Skriaudžių kankli
ninkų koncertą transliavo 
Maskvos televiziją.

Negali pasakyti skriaudiš
kiai, kiek kartų linksmino 
žiūrovus, tik žino kad prieš 
75-rius metus įvyko jų rate
lio pirmas koncertas. Nema
ža pirmųjų Skriaudžių kan
klininkų jau užmigo amžinu 
miegu, yra tokių, kurie dėl 
amžiaus naštos nepajėgia 
lankyti repeticijų. Juos pa
keitė jaunesnė karta. Tačiau 
ir pirmieji, ir dabartiniai šios 
muzikos mėgėjai su pagarba 
mini savo pirmąjį vadovą 
Praną Puskunigį.

SEPTYNI KOVU 
DEŠIMTMEČIAI

■osioms metinėms

„Laisvės" laikraštis — tai iš
tisa visos JAV lietuvių pažan
giosios demokratinės kultūros 
istorijos epocha. Laikraščio 70 
metų (pradėjo eiti 1911 m. ba
landžio 5 d.) komplektai ne tik 
atspindi platų ideologinį, politi
nį, visuomeninį ir kultūrinį lie
tuvių darbininkų svetur bei Lie
tuvoje gyvenimo vaizdą, bet 
taip pat liudija ypač aktyvų pa
žangios spaudos organizacinį ir 
auklėjamąjį vaidmenį. Todėl šis 
„Laisvės" jubiliejus yra gražiai 
minimas ir lietuvių pažangiosios 
išeivijos, ir Tarybų Lietuvoje, 
kur mūsų pažangių tautiečių 
istoriniai nuopelnai yra didžiai 
vertinami. Kiekviena reikšmin
ga pažangiųjų lietuvių kultūros 
sukaktis skatina ir tolesnius 
mūsų tautiečių istorijos tyrinė
jimus, naujos medžiagos ieško
jimus, gilesnį pažangiosios išei
vijos istorinių nuopelnų įvai
riose srityse įprasminimą bei 
suvokimą.

Tarp kitų „Laisvės" ir jos 
bendražygės „Vilnies", pernai 
paminėjusios savo 60-metį, nuo
pelnų. yra ir reikšmingas jų 
vaidmuo literatūrinėje bei me
ninėje, apskritai kultūrinėje 
veikloje. „Laisvė" plačiai ir ak
tyviai gvildeno meno savi
veiklos (muzikos, teatro, dailės 
Ir kt.) reikalus, atspindėjo Išei
vijos darbininkų meninio gyve
nimo raidą ir problematiką. Su 
„Laisve", kaip ir „Vilnimi", su
sijusi beveik visa proletarinės 
užsienio lietuvių literatūros rai
da. Joje rašė A. Bimba, R. Mi- 
zara, K. Vidikas-Tauras, L. Prū- 
seika, V. Paukštys, V. Andru
lis, J. Kaškaltis, A. Petriką, V. 
Bovinas, S. Jasilionls, R. di
džiūnas, J. J akas-Sakalas, P. 
Balsys, D. Solomskas, M. Ake- 
laitis-F. Abekas, J. Baltrušaitis, 
V. Jakštys-Senas Vincas, P. Pa
kalniškis, K. Genys ir kiti lite Vytautas KAZAKEVIČIUS

Svarų indėlį didinant visų žemės ūkio kultūrų derlingumą
įneša Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto 
selekcininkai, dirbantys Dotnuvoje. Valstybiniams bandy
mams mokslininkai yra pateikę dešimt naujų pašarinių ir 
grūdinių kultūrų veislių.

Per artimiausius penkerius metus selekcijos centro 
kolektyvas yra numatęs perduoti valstybiniams išbandy
mams vienuolika naujų veislių, jų tarpe pirmą kartą — 
specializuotas daugiamečių žolių veisles, taip pat tokią 
pašarinių runkelių veislę, kuri žymiai palengvins pasėlių 
priežiūros darbus.

Nuotraukoje: pašarinių kultūrų selekcijos skyriaus vedė
jas, žemės ūkio mokslų kandidatas J. Mockaitis [kairėje] ir 
selekcininkas, žemės ūkio mokslų kandidatas A. Bumelis
tikrina pašarinių runkelių selekcijos darbus. A. Dilio nuotr.

ratai. „Laisvė" išleido arba jos

Amerikos lietuvių

knygų. „Laisvė", 
nls", paskelbė ypač

spaustuvė išspausdino daugelį 
pažangiųjų
rašytojų prozos, poezijos ir dra
maturgijos 
kaip ir „Vi 
gausiai užsienio rašytojų, taip 
pat ir tarybinių, kūrybos verti
mų.

„Laisvė" nuolat nuosekliai in
formavo apie Tarybų Sąjungą, 
rėmė revoliucinį judėjimą Lie
tuvoje. Ypač ryškus buvo „Lais
vės" vaidmuo Antrojo pasauli
nio karo metais, kai laikraštis 
(drauge su „Vilnies" dienraščiu 
ir kita pažangiąja spauda) kas
dien informuodavo skaitytojus 
apie tarybinės liaudies žygdar
bius, kvietė Amerikos lietuvius 
padėti tarybiniams žmonėms, 
reiškė tvirtą viltį dėl tautų per
galės prieš fašizmą. Tais metais 
ypač sustiprėjo kūrybinė pa
žangiosios užsienio lietuvių 
spaudos ir tarybinių lietuvių ra
šytojų draugystė. „Laisvė" n 
„Vilnis" paskelbė daugelį jų 
eilėraščių, apsakymų, reporta
žų, laiškų. Si vaisinga draugys
tė tęsiasi ik šiol.

Kas sava tę išeina naujas 
„Laisvės" numeris. A. Bimbos, 
I. Mlzarienės, P. Ventos ir jų 
talkininkų pastangomis laikraš
tis tebėra žvarbi grandis, jun
gianti pažangius užsienio lietu
vius, vienas iš jų visuomeninio 
ir kultūrinio gyvenimo centrų. 
Ir jei kas nors iš Lietuvos sve
čiuojasi Niujorke, būtinai susi
tinka su vietos lietuviais „Lais
vės" salėje. Čia yra buvę dau
gumas žymiausių Tarybų Lietu
vos rašytojų, dainininkų, moks
lininkų, kultūros veikėjų. Ir vi
si tikimės, kad dar ilgai „Lais
vė" prisidės prie šių gražių kul
tūrinių tėvų krašto ir išeivijos 
ryšių.
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Melioracijos II okslo ir
technikos kūrėjai Lietuvoje
Turėti gražius ir derlingus 

laukus — sena Lietuvos val
stiečių svajonė. Ją įgyven
dinti galima, tik atlikus dide
lius žemės melioravimo dar
bus. Per dvidešimt buržuazi
jos valdymo metų Lietuvoje 
buvo nudrenuota apie 12 
tūkstančių hektarų, o dabar 
nusausintų laukų turime 
daugiau kaip du milijonus 
hektarų. Sukultūrintuose ir 
sustambintuose laukų masy
vuose išauginami vis gauses
ni ir pastovesti įvairių žemės 
ūkio kultūrų derliai, vis dau
giau sukaupiama vertingų 
pašarų.

Kompleksiškai spręsdami 
žemių melioravimo proble
mas, kurdami šiam reikalui 
naujas mašinas, daug pasi
darbavo Kėdainių rajone, Vi
lainiuose, įsikūrusio Lietuvos 
hidrotechnikos ir melioraci
jos mokslinio tyrimo institu
to darbuotojai. Čia ant aukš
to Nevėžio kranto išaugo 
ištisas mokslininkų miestelis 
su instituto rūmais, laborato
riniais korpusais, gyvena
maisiais namais.

Institute atlikti platūs ir 
įvairiapusiški žemių drenavi- 
mo tyrimai. Tobulinant dre
nažo sistemas, ypač reikš
mingi Lietuvos TSR nusipel
niusių melioratorių, žemės 
ūkio kandidatų A. Balčiūno 
ir V. Šileikos, technikos kan
didatų A. Blažio ir V. Paliu
lio darbai. Trims instituto 
darbuotojams už drenažo 
konstrukcijų ir statybos 
technologijos mokslinį pa
grindimą ir pritaikymą Lie
tuvoje 1978 metais buvo pa
skirta Respublikinė premija.

Reikšmingi instituto dar
bai didinant kultūrinių pievų 
ir ganyklų produktyvumą. 
Pagrindinė vitamininių žolės 
miltų gamybos bazė yra Ne
muno žemupys, kur užlieja- ! 
mos pievos sausinamos pol- 
derinėmis sistemomis. Moks
lininkai įrodė, kad polderiai 
taip pat patikimai tarnauja ir 
kompleksiškai kultūrinant 
prie ežerų esančius plotus. 
Polderių skyriaus vedėją, 
TSRS valstybinės premijos 
laureatą J. Juškauską ir jo 
bendradarbius dabar labai 
dažnai galima sutikti Ukmer
gės rajone prie baigiančio 
užakti Lėno ežero. Čia, Užu- 
girio tarybiniame ūkyje, me
lioratoriai stato sudėtingą 
polderių sistemą, kuri suda
rys sąlygas intensyviai nau
doti paežerės pievas, išgel
bės žūstantį ežerą, grąžins 
jam švarų vandenį.

Iš ežero dugno semiamu 
dumblu tręšiamos žalienos, 
ežero vandeniu lietinamos 
pievos. Panaudojus gana su
dėtingą šliuzų sistemą, gero
kai pakeltas nuslūgusio ežero 
vandens lygis. Melioratoriai 
iškasė didelį tvenkinį — bio
loginį filtrą, kuriame nusisto
vės ir apsivalys iš melioruotų 
paežerės plotų į ežerą įte
kantys vandenys. Užkirtus 
kelią iš laukų atnešamoms 
maisto medžiagoms, trą
šoms, vandens augalai lėčiau 
auga, ežeras nebeužaks.

Kartu su melioratoriais 
prie Lėno ežero triūsia Lie
tuvos TSR Mokslų Akademi
jos Botanikos bei Zoologijos 
ir parazitologijos institutų 
mokslininkai. Jie tiria, kokią 
įtaką naujieji pertvarkymai 
turės ežero augmenijai ir 
gyvūnijai. Juk visų bendras 
tikslas, kad gražesnė ir der
lingesnė būtų žemė ir kad jos 
pertvarkymo darbai nepa
kenktų ekologinei pusiausvy
rai.

Labai didina melioracijos 
darbų našumą ir pagerina 
kokybę institute sukurtos 
naujos mechanizacijos prie
monės. Geriausia laukų kul
tūrinimo mašina Tarybų ša
lvie pripažintas institute su

kurtas kompleksinis krūmų 
šalinimo agregatas, kuris per 
du pravažiavimus išrauna vi
sus kelmus ir krūmus, iš 
žemės “iššukuoja” akmenis. 
Panaudojus neseniai sukon
struotą krūmų medienos 
smulkinimo mašiną, melio
ruojamame lauke išrauti krū
mai paverčiami technologinė
mis skiedromis, kurios tinka 
medžio plaušo plokščių, fur- 
furolo, pašarinių mielių ga
mybai. Neliko nepanaudota 
ir kita vertinga medžiaga — 
iš melioruojamų plotų su
rinkti akmenys. Dabar gero
kai patobulintas jų smulkini
mas. Didesnius akmenis, ku
rie netelpa į akmenskaldę, 
beveik be garso vietoje su
tirpina institute sukurtas 
elektrohidraulinis įrenginys.

Naujoju elektrohidrauliniu 
įrenginiu susidomėjo ne tik 
melioratoriai, bet ir kelinin
kai, net metalurgai. Akmenų 
utilizavimo skyriaus vedėjas, 
technikos kandidatas F. Juš
kevičius buvo pakviestas net 
už poliarinio rato pakonsul
tuoti Norilsko metalurgijos 
kombinato specialistus. Ma
noma, kad šį įrenginį bus 
galima taip pat panaudoti 
šlako pašalinimui iš aukšta
krosnių.

Intensyvinant žemės ūkio 
gamybą, plečiant melioraci
jos darbus, vis daugiau sta
toma tvenkinių, kuriuose su
kauptas vanduo naudojamas 
ne tik drėkinimui, bet ir 
kitiems liaudies ūkio porei
kiams. Be to, jie praturtina 
gamtovaizdį, tampa žmonių 
mėgiama poilsio vieta. Todėl 
instituto mokslininkų darbų 
tematikoje reikšmingą vietą 
užima darbai, susiję su van
dens telkinių apsauga ir ra
cionaliu jų panaudojimu.

Visaliaudiniam svarstymui 
pateikiame TSKP CK pro
jekte partijos XXVI suvažia
vimui “Pagrindinės TSRS 
ekonominio ir socialinio vys-, 
tymo kryptys 1981-1985 me
tams ir laikotarpiui iki 1990 
metų” numatyta per arti
miausius penkerius metus 
Lietuvoje nusausinti beveik 
pusę milijono hektarų perne
lyg drėgnų ir pelkėtų žemių. 
Įgyvendinant šį svarbų užda
vinį, didelius darbus teks 
atlikti ne tik žemdirbiams, 
bet ir melioratoriams moksli
ninkams, nuolat besirūpinan
tiems, kad ūkių laukai būtų 
dar derlingesni, dar gražes
ni. A. Norvaišas

TIESOS KRISLAI
Pinigais laimė nenuperka

ma.
Tėvynė — tai kraštas, kur 

gimei, kur augai, tai artimi 
širdžiai žmonės, tai bendras 
kraujo ryšys, tai tėvo ir 
motinos kalba.

Sava žaizda labiau skauda.
Ne visų gyvenimas rožė

mis klotas. Daugumas praei
na ilgą, spygliuotą gyvenimo 
kelią.

Saulė visiems šviečia. Tik 
ne visi vienodai ta šviesa 
naudojasi.

Taika reikalinga visiems. 
Tik ne visiems vienodam 
tikslui.

Skauduliai būna ne tik kū
ne, bet ir tautoje. Iš kūno 
skaudulį galima pašalinti. Iš 
tautos pašalinti skaudulį ne 
visada įmanoma.

Neužtenka norėti šviesos. 
Reikia siekti, atkakliai siekti 
jos.

Gamtos paslaptis suvokti 
ne visiems leista.

Mažas kelmas vežimą ver
čia, bet tas pats kelmas gali 
padėti įlipant į vežimą.

Kur du pešas, trečias lai
mi. Tik ta laimė ne visada 
apčiuopiama.

Kęstutis Balčiūnas

Iš Pr. Kartono užrašų: po Lietuvą

PAKVIETIMAS
Į KRAŽIUS

— Mažas miestelis, bet ja
me užtrukstie, — pasakė, 
kai susiruošėme į Kražius.

— Kodėl užtruksime? Juo
lab, kad jis nedidelis?

— Bet senas. Didžiulė jo 
istorija. Ogi jus žinome, kad 
prie kiekvienos tvoros mėgs
tate pastoviniuoti.

— Kodėl ne, jeigu patinka 
ir neikas neveja? Ko skubė
ti, — prabilo Vidinis.

Man į Kražius rūpėjo dar 
ir todėl, jog sužinojau, kad 
vienas tautietis pasikėlė pa
rašyti apie juos knygą. Ne
buvęs. Nematęs. Todėl gal
voje kartais sukrutėdavo 
mintis: ką jis gali parašyti 
apie juos? Tačiau prisiminda
vau — ir Petras Cvirka 
nebuvo Amerikoje, o Franko 
Kruko karjerą iškėlė po jos 
dangumi. Taigi! Belieka 
laukti tos knygos ir tikėti 
žmonių sugebėjimais.

Tai į Kražius! Kviečiame 
jus, skaitytojau, į šį nedidelį 
Žemaitijos miestelį. Vidinis 
savo dienoraštyje parašė: 
Likimas vėl mums dovanas 

dalija, 
Šįkart paliepdamas pažinti 

Kražius— 
Miesčiuką mažą. O lietus 

vis lyja
Ir plaukia upės per rudens 

peizažą.
Bet džiaugiamės, kad turim 

tokį kelią— 
Po Lietuvą—mieliausią 

savo šalį.
— Esi šaunus vyras, Vidi

ni, netinginys, —pagyriau 
bendrakeleivį.
KAIP STEBINAU VIDINI

Autobusas sustojo prie 
erdvios aikštės, kurios vie
noje pusėje stiepėsi nepir- 
mos jaunystės pastatai ir 
iškabomis rodė valgyklą ir 
parduotuves. Kažkada, ma
tyt, aikštėje būdavo turgai. 
Dabar vidury jos stovėjo pa
liktas automobilis, atokiau jo 
motociklas ir panarinęs galvą 
pakinkytas arklys.

— O aš prisimenu . . . 
Žinai, ką prisimenu?

— Ką prisimeni? — pasi
teiravo Vidinis. Jis irgi žval
gėsi ir dabar žiūrėjo, kur pro 
medžių viršūnes bolavo baž
nyčios bokštai. Jie buvo bal
tesni už niūkią dieną ir nelyg 
stengėsi įpiršti, kad pirmiau
sia ateitume prie jos. Tačiau 
su Vidiniu jau buvome suta
rę savo viešnagę Kražiuose 
pradėti nuo mokyklos.

— Tai ką atsimeni? — at
sigręžė į mane Vidinis.

Ruošdamasis į Kražius išsi
rašiau ilgą citatą ir tik todėl, 
kad žinojau, jog Vidinis bus 
su manimi. Dabar atsiminiau 
jos tik pradžią, kad “1696 
metų birželio mėnesio 27 d., 
mes, žemiau pasirašiusieji, 
dievobaimingos panos Šveri- 
naitės, Kražių šv. Benedikto, 
vienuolyno viršininkės pra
šomi, nuvažiavome į Dievo- 
nių dvarą spręsti bylos kali
nių, apskųstų kerėjimu . . .”

Taigi, atsiminiau tik tiek, o 
toliau lyg kas maiše užrišo. 
Nesinorėjo, tačiau reikėjo iš
siduoti ir Vidinio akyse kristi 
taip žemai, kaip ne gėda. Ką 
padarysi? Išsitraukiau užra
šytą citatą ant lapelio popie
riaus.

— Skaityk, sužinosi

Kražių mokyklos mokiniai

pats,—pasakiau.
Vidinis skaitė ilgai, susi

kaupęs, o paskui netikėtai 
suprunkštė.

— Tai kad tave pypkės! 
Tokią priesaiką skaitau pir
mąkart, — pasakė rimtėda- 
mas ir jau skaitė toliau bal
su:

“Aš Ambraziejus ir aš 
Martynas Tamošaičiai ir Aš 
Juozapas Repšys prisiekiam 
visagalinčiam viešpačiui die
vui, vienam šventoj trejybėj, 
aš Ambraziejus tuo, kad man 
vedant pirmąją pačią, atėjęs 
į vestuves Laurynas Kuzma 
savo rankom įdavė mano 
pačiai mėsos daiktą, dėl ko 
mano pati sudžiūvo ir mirė; 
aš Martynas prisiekiu tuo, 
jog šiais metais važiuodamas 
į mišką radau Kuzmą beska
bantį miežių laiškus ir į 
maišelį bededantį, o aš Juo
zapas tuo, kad Kuzmos na
muose buvau sužavėtas, kaip 
teisingai prisiekiau, taip te
gu mums viešpats dievas 
padeda, o jeigu neteisingai, 
viešpats dieve, užmušk 
mus.”

Tiek perskaitęs Vidinis pa
kėlė akis ir regėjau, kad jose 
šoka linksmi velniukai. Ne
laukiau, kol vėl pradės juok
tis:

— Toliau skaityk, tuomet 
pasijuoksi!—paraginau.

Jis kilstelėjo popierių ir 
perskaitė: “Taip prisiekus 
minėtą Kuzmą įsakėme kan
kinti, o vėliau gyvą sude
ginti”.

— Tai ko nesijuoki? — 
paklausiau.

— Ne kvailas, o kvailai 
šneki, — atsakė. Man buvo 
įdomu stebėti savo kelionės 
draugą. Paskui, jau pats 
parinkdamas iš to dokumen
to vietas, klausiau ir atsaki
nėjau:

— Ar žinai, drauguž, kaip 
anais laikais buvo išsklaido
mi debesys. Nežinai? Paklau
syk, perskaitysiu, kaip tai 
dariusi Petrė Leskienė: ji 
išnešė laukan katilą, apvertė 
jį, dar kirvį senon įkirto, ir 
debesys buvo išgainioti . . .

— Hm, kokios kvaily
bės—žioptelėjo Vidinis.

— Ėe, neskubėk. Yra ir 
kitas būdas. Toji moteris 
pasikėlė “visus drabužius lig 
nuogo kūno ant galvos” ir 
kitąkart debesys išsisklaidė. 
Ir žinok, kad jokios tai ne 
kvailybės.

— Ar tu mane, ar . . .

— Ar aš pats kvakštelė- 
jau, — padėjau užbaigti Vi
diniu! mintį. Tačiau štai tei
sėjų dokumentas. Ir ne bet 
koks, o pažymėtas dievo var
du. Jis pasakoja apie žmonių 
mirtį laužų liepsnose. Ar 
supranti, Vidini? Tiesa, nuo 
to praėjo beveik 300 metų, 
bet . . . Atsimink ir galvok, 
kad tai padaryta, kai dievo
baiminga pana Šverinaitė, 
Kražių šv. Benedikto virši
ninkė paprašė iškiliųjų teisė
jų savo teisybe dievui pasi
tarnauti ... O žmonės, kad 
ir Šverinaitė, jie tik įrankiai 
visagalio rankose.

— Aš netikintis, — atsilie
pė Vidinis. — Aš netikintis, 
manęs nereikia agituoti, — 
ir paspartino žingsnį, taip 
prašydamas užbaigti nemie
las jam šnekas.

Sena ir nauja
Prie mokyklos buvo tuščia. 

Gazonai, žolynai, medeliai, 
krūmokšniai, pažliugę nuo 
lietaus takeliai . . . Nelinks
ma tokį lietingą rudenį net ir 
prie gražiausių daiktų. Ir 
visgi jie visi įsiėdę, įsigėrę, 
įsispraudę, įaugę į vieną ne
paprastą daiktą — į Lietuvą, 
į Tėvynę ir todėl nepailsta 
akys regėti, o širdis džiaug
tis.

Galbūt niekas taip nekren
ta į akis, kaip reginiai, kur 
šalia jauno yra senas. Gražu, 
miela kūdikius matyti mei
liai apkabintus senelių ran
komis. Džiaugiamės ir neat
sigėrime matydami, kaip rū
pestingai dabindami vienas 
kitą sugyvena naujas ir se
nas Vilnius. Klausome ir 
stebimės legendomis, pada
vimais, išmintimi, atėjusia iš 
liaudies žilosios praeities, o 
patys vėl rūpestingai tai per
duodame jaunosioms kar
toms. Prie seno ir jauno 
sustojame ir Kražiuose, pri
simindami, kad prieš pusant
ro dešimtmečio čia buvo di
džiulė šventė — aukštesnio
sios mokyklos įsteigimo Kra
žiuose 350 m. sukaktuvių, 
paminėjimas o naujas didžiu
lės mokyklos pastatas buvo 
ką tik pastatytas ir neįžiūrė
si jo architektūroje, klasių ar 
langų šviesoje nieko, kas 
primintų tokią seną praeitį. 
Bet kiek pasididžiavimo, 
kiek daug garbės tam senam 
įvykiui, kai miestelyje 1614 
m. jėzuitai įsteigė aukštes
niąją mokyklą — kolegiją. 
Nuo jos kražiečiai atskaičiuo
ja vidurinio mokslo savo 
miestelyje istoriją, žinodami, 
kad thi neeilinis įvykis ir 
visos Lietuvos gyvenime. 
Anot Motiejaus Valančiaus, 
kolegija “buvo Žemaitijoje 
kultūros židinys iš kurio 
šviesa plito į visą Žemaitiją”.

Taigi, prie seno ir jauno 
dar ilgai galėjau stovėti, įsi
žiūrėti, bet netikėtas triukš
mas ir akis, ir mintis atidavė 
tik nūdienai. Per duris biro 
paaugliai ir galvotrūkčia lipo 
į automobilį. Kur jūs, išdy
kėlių gauja? Kur jūs, tėvų 
nerime ir džiaugsme? O ato
kiau automobilio stovėjo jau
nutė mokytoja. Ji žiūrėjo į 
savo auklėtinius ir šypsosi, 
kai mano fotoaparato objek
tyvo stiklinė akis sužiuro į 
sulipusius mašinos kėbule 
mokinius.

— Kur važiuos? — paklau
siau mokytojos.

— Padėti? kolūkiui laukų 
darbuose. Bulves kasim, —- 
pasakė ji.

— Ak, vadinasi šiandien 
pamokų jiems nebus, — nu
tariau. Mokytoja truktelėjo 
pečiais. Tylėjo. Ir man pasi
darė nesmagu, kad jau su 
seniai pražilusią galva, o . . . 
Argi jiems šiandieną nebus 
pamokų? Argi pakelti derlių 
iš gimtosios žemės ne pamo
kos? Argi jie šiandien nepa
vargs ir nesusimąstys, kiek 
daug kartų žmogui reikia 
pavargti, kad žemė, kelis
kart padauginusi sėklą, su
grąžintų ją derliumi: vadina
si ir burnai, ir vėl sėklai. . .

— Atleiskite, — pasakiau 
mokytojai. — Aš viską su
prantu, tik kartais pasikarš
čiuoju . . .

Iškilmės Palangoje—Švedų 
archeologų “priėmimas”

Vasarodamas 1975 m. Pa
langoje sutikau du universi
teto studijų kolegas — že
maitį Alfonsą Kalnių ir ku
piškėną Juozą Žiurlį. Su vie
nu ir antru buvo daug bend
ros kalbos. Prisiminėm bu
vusius Humanitarinių moks
lų fakulteto profesorius, stu
dentus. Kalnius papasakojo 
šį tą iš Palangos praeities, 
nes čionai išėjo progimnazi
ją, mokėsi drauge su J. Šim
kum, A. Guzevičium. Jie 
buvo skaitę mano memuari
nes knygas ir gyrė.

— Rašyk ir tu savo atsimi
nimus, bus įdomu, — sakau 
Kalniui. — Kas dabar beži
no, kad 1920 m. Palangą 
buvo užėmę latviai, kaip jie 
paskiau išėjo, kokios buvo 
derybos, kas tarpininkavo.

— Žinai, aš galiu papasa
koti, o tu, Juliau, ižrašyk, — 
sako Kalnius. — Tu teisingai 
“Literato duonoje” parašei 
apie Talmantą.

— O aš jaučiu lyg ir sąži
nės graužimą — galbūt su
tirštinau.

— Ne. Teisingai. Talman- 
tas ir mane nuskriaudė. Do
cento Salio rekomenduotas, 
padėjau jam rengti spaudai 
Simono Daukanto “Būdą”. 
Jis žadėjo man mokėti po 
penkis litus nuo lanko. Bet 
pabaigus darbą, išleidus kny
gą, Talmantas tik pratarmė
je man padėkojo, o anie 
litus “užmiršo” ... Iš tikrų
jų jis daug vertė, daug dir
bo, bet kur dėdavo pinigus — 
neaišku. Esu buvęs jo bute— 
nesimatė jokio liuksuso. Ir 
konfliktą su Skardžium tei
singai parodei. — Kalnius 
taip pat buvo Lietuvių kal
bos draugijos narys ir tų 
dviejų kalbininkų konfliktą 
gerai atsiminė. Man buvo 
malonu išgirsti tokius atsilie
pimus.

Kalnius papasakojo, kaip 
atsirado Basanavičiaus gatvė 
Palangoje, Anksčiau ta gat
vė vadinosi Tiškevičiaus alė
ja.

— Gerai pamenu, — pasa
kojo Kalnius. — Tai buvo 
1923 metais. Aš tada mo
kiausi Palangos progimnazi
joje. Mokiniai dalyvavo gat
vės krikštynų iškilmėse. Ge
nerolas Nagevičius, atsisto
jęs ant paaukštinimo, sakė 
kalbą, kurioje gyrė Basana
vičių kaip Lietuvos patriar
chą. Tuo metu ir Basanavi
čius buvo Palangoje. Kai 
vyko iškilmės, nuo dvaro 
atbildėjo karieta — važiavo

B-uoški

grafas Tiškevičius. Ko jis 
norėjo — neaišku. Pamatęs 
minią žmonių, liepė vežėjui 
sukti atgal. Mokytojas Rim
kus norėjo sudaryti Nagevi
čiui ovaciją — iškelti jį ant 
rankų. Jisai griebė už kojų, 
bet kadangi Nagevičius buvo 
itin aukšto ūgio, niekas ne
skubėjo padėti, ir generolas 
keberiokšt . . . Atsistojęs 
Nagevičius pasakė: “Mažas 
ūgis, mažas ir protas . . .” 
Rimkus buvo žemo ūgio.

Kalnius universitetą lankė 
tais pačiais metais, o Žiurlys 
įstojo žymiai anksčiau. Jam 
dar teko klausyti profeso
riaus Būgos paskaitų. Man 
įstojus, jisai buvo bebaigiąs 
studijas, kurias jam sutruk
dė fašistinis režimas: buvo 
suimtas, kalinamas.

Išėjo kalba apie prof. E. 
Volterį. Kas jis — latvis ar 
lietuvis? Ne vienam toksai 
klausimas kyla. Kilmės jis 
latvis, bet savo moksline ir 
kultūrine veikla dar nuo XIX 
amž. pabaigos susijęs su Lie
tuva. Anuomet jisai yra pa
dėjęs lietuviams studentams, 
mokslus ėjusiems Peterbur
go universitete. Na, o po 
Pirmojo pasaulinio karo įsi
kūrė Kaune, dėstė Lietuvos 
universitete, rūpinosi ar
cheologijos dalykas.

— Volteris buvo jautrus 
lietuvių kultūros reika
lams, — pasakojo Žiurlys. — 
Vienais metais į Kauną buvo 
atvažiavę du švedų archeolo
gai. Jie rengėsi kasinėti 
Pryšmančių kapinyną. Užėjo 
į Švietimo ministeriją pas 
ministro pavaduotoją. Prisi
statę pasakė, jog Lietuvos 
atstovas Švedijoje jiems sa
kęs, kad nuvykęs į Kauną 
gausią paramos. “Jeigu Lie
tuvos atstovas Švedijoje ką 
jums žadėjo padėti, tegu jis 
ir padeda. Mes neturim tam 
tikslui lėšų. Iš viso — prašau 
manęs netrukdyti . . .”

Tasai viceministras buvo 
žinomas kaip stikliuko mėgė
jas, dažnai sėdėdavo Urbono 
restorane, buvusiame Micke
vičiaus gatvėje. Matyt, tada 
buvo po sunkių pagirių. Suži
nojęs apie tai, profesorius 
Volteris studentui Žiurliui ir 
kitam davė tris šimtus litų ir 
priskyrė juos padėti švedų 
archeologams.

— Tai tikras meška, — 
pasakė vienas švedas. — Jei 
toks pasirodytų Švedijoje, 
nė vienos dienos neišsilaiky
tų tokiose pareigose.

Julius Būtėnas

N

ės “Laisvės”
70 m. sukakties minėjimui

i
Vilniaus Valstybinės filharmonijos salėje koncertavo 

dešimtojo tarptautinio Šopeno konkurso Varšuvoje laurea
tas jaunas Vietnamo pianistas Dang Thai Šonas. Talentin
gas jaunuolis, baigęs Hanojaus muzikos mokyklą, 1977 
metais įstojo į Maskvos konservatoriją, kur ir mokosi
ketvirtame kurse.

Dang Thai Šonas lankėsi Vilniaus Valstybiniame univer
sitete, apžiūrėjo senuosius restauruotus miesto kvartalus,
susitiko su respublikos muzikantais.

Nuotraukoje: Dang Thai Šonas [trecias iš kairės] 
Vilniaus universiteto bibliotekoje. T. Žebrausko nuotr.
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Montreal, Que.
Mirę tautiečiai

Kovo 16, ilgos ir labai 
sunkios ligos iškankintas, 
General ligoninėje mirė An
tanas Rasimavičius, sulaukęs 
79 m. amžiaus. Liko žmona 
Verutė Mačionytė, duktė ir 
šeima; taipgi kiti giminės 
gimtinėje.

Velionis į šią šalį atvyko iš 
Rakutėnų kaimo, Sudargo 
valse., Kauno apskr. Anks
čiau buvo Liaudies Balso 
skaitytojas, o pastaruoju lai
ku — “Laisvės”. Priklausė 
prie Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinės draugijos. Į šermenis 
atvyko daug tautiečių, kurie 
po palydų buvo pakviesti 
pusryčiams.

Kovo 15, po sunkios ligos, 
mirė Nellie Lapinte-Pakuly- 
tė. Liko duktė, du anūkai, 
dvi seserys ir brolis.

Kovo 16, ilgai ir sunkiai 
sirgęs, mirė Antanas Drulis, 
81 metų amžiaus. Liko duktė 

ADOLFAS VALATKEV1ČIUSAFORIZMAI
Auksinio indo spindesys nustelbia 

jo turinį.
Augantis autoritetas mažina tik ma

tymo ribas — mąstymo ribos Blieka.
Ir degtukai nemėgsta trinties.
Sapnus išsklaido žadintuvai.
Viltis ne tik kvailių motina: ji ir. pro

tingiems ne pamotė.
Toldamas nuo realybės, pradedi pa

tikti fantazijai.
Nenuskęsk minčių gelmėse — savo 

labui palik seklumų...
Laisvės principai išlieka ir nelaisvėje,
Meilė dūsauja ir iš nuobodulio, 
Melą išduoda tiesos potekstės. 
Ar meilė graži — pyktis parodys.
Judėtume ir minties greičiu, bet 

trukdo susidūrimai...
Gamta duoda žmogui viską — jis 

nori dar...
Svetimas mintis galima pasisavinti, 

bet geriau — jsisavinti.
Ir šokio sūkury matyti, kokie skers

vėjai galvoje.
šovinio tūta šautų dar kartą — pa

rakas išeikvotas...
Ir begalybei taikomas apibrėžimas...
Filosofai — minčių donorai.
Iš aureolių kepurės nepasiūsi...

Kapitalizmo išdaigos — Tuo tarpu, kai Amerikoje ir taip 
jau viskas dvigubai pabraugę, kainas išlaikyti ir dar pakelti 
stengiamasi ir dirbtiniu būdu. Štai kokie kalnai orindžių, 
kuriuos augintojai išvertė ir paliko pūti karštoje Kaliforni
jos saulėje, kad tik kainos nenukristų. Pagal dar iš 
depresijos laikų užsilikusį įstatymą šis būdas yra legalus 
kontroliuoti rinkai ir kainoms. Dabar jau esama balsų už 
tokių įstatymų panaikinimą.

ir keturi anūkėliai. Prieš 
kelis metus mirė velionio 
gyvenimo draugė.

Visų mirusiųjų šeimoms ir 
artimiesiems gili užuojauta.

Ligoniai
Jau labai seniai sunkiai 

serga Stasys Pečiulaitis. 
Šiuo laiku ligonis ir vėl 
išvežtas į Cabrini ligoninę.

J. Bohemier (Ambrasiūtė) 
puolė ir labai sunkiai susižei
dė galvą. Gydosi Cabrini 
ligoninėje.
Pagerbti gimtadienių proga

Ch. Jušką, jo giminaičiai 
T. Lietuvoje, labai gražiai 
pagerbė — jo gimtadienio 
proga, prisiuntė jaudinančią 
sveikinimo telegramą.

Juozui Čičinskui labai gra
žų gimtadienio pagerbimą 
kolektyviai suruošė jubilijan- 
to žmona, duktė ir anūkėlės.

Abiem Jubilijantam linkiu 
sulaukti dar daug gimtadie
nių! P.

TARYBŲ LIETUVOS NAUJIENOS
[MIESTŲ IR RAJONŲ LAIKRAŠČIUS PASKLAIDŽIUSI

Kolektyvo labui
Dalį pietų pertraukos M. 

Melnikaitės trikotažo ir ga
lanterijos gamybinio susivie
nijimo darbininkai praleidžia 
jaukiuose poilsio kampeliuo
se. Valgykloje pietums jie 
dabar sugaišta ne daugiau 
kaip penkiolika minučių.

Sutvarkyti darbininkų vi
suomeninį maitinimą ir 
įrengti jiems poilsio kampe
lius buvo numatyta susivie
nijimo kolektyvo socialinės 
raidos plane. Įgyvendinus jį, 
per 130 šeimų gavo naujus 
butus, visiems darbininkų 
vaikams parūpintos vietos 
lopšeliuose-darželiuose. Pa
statytos sporto ir žiūrovų 
salės. Prie Šventosios upės 
įrengta pionierių stovykla.

Dar daugiau darbų kolek
tyvo labui numatyta nauja
me socialinės raidos plane 
1981-1985 metams, rašo Ute
nos “Lenino keliu”.

Seniau šiame 
respublikos kolūkyje

Akmenės rajono Lenino 
kolūkis jau pažymėjo savo 
40-metį. Gulbinų kaimo val
stiečiai pirmieji Lietuvoje — 
1941 metų vasario mėnesį — 
nutarė išarti ežias.

Kolūkis dabar — vienas iš 
pirmaujančių Akmenės rajo
ne Nudrenuoti visi laukai, 
ateinančiais metais nebeliks 
vienkiemių.

Kovai dėl šviesaus gyveni
mo žemdirbius sutelkia ko
munistai, rašo “Vienybė”. 
Kolektyvinio ūkio iniciatoriu
mi ir jo vadovu 1941-aisiais 
bei pirmaisiais pokario me
tais buvo revoliucinio judėji
mo dalyvis A. Mačiulis. Ūkio 
komunistų gretose ir dabar 
yra tuometinis pirmininko 
pavaduotojas K. Pečiauskas.

■ Kolūkio komunistai -X mel
žėja M. Škultinienė, ilgame
tis brigadininkas J. Monius, 
kolūkio vyriausiasis zootech
nikas J. Kuprelis už darbštu
mą apdovanoti Darbo raudo
nosios vėliavos ordinais.

Gražios 
permainos kaime

Pastaraisiais metais penki 
Vilkaviškio rajono ūkiai bai
gė perkelti vienkiemius. Gy
venvietėse pastatyti šeši pa
togūs vaikų lopšeliai-darže- 
liai, dveji kultūros namai.

Gražiausia ir patogiausia 
tapo Rumokų eksperimenti
nio ūkio parodomoji Klausu
čių gyvenvietė, informuoja 
“Pergalė”. Čia sumaniai 
komponuojami daugiaaukš
čiai ir vienaaukščiai namai, 
yra mokykla, vaikų darželis, 
valgykla. Gyvenvietėje 
įrengtas vandentiekis, nu
tiesta dujų trasa.

Gyveniman 
išleidžia kolūkis

Sukūrę šeimą, jaunieji spe
cialistai Kęstutis ir Laimutė 
Brazdžiai netrukus atšventė 
įkurtuves name, kuriuo juos 
aprūpino kolūkis. Kęstutis 
su ūkio stipendija pernai 
užbaigė aukštąjį mokslą, dir
ba technikos eksploatavimo 
inžinieriumi. Patogų butą iš 
kolūkio gavo ir kito stipendi
ninko — mašinų meistro re- 
guliutojo Algio Valikonio šei
ma.

Per dešimtį metų, kai Bir
žų rajono “Rytų aušros” ko
lūkis siunčia vaikinus ir mer
ginas mokytis su ūkio stipen
dijomis, paruošta apie 40 
jaunųjų specialistų. Ūkyje 
jiems sudaromos geros darbo 
ir buities sąlygos.

Šiuo metu įvairiose mo
kyklose yra 17 kolūkio sti
pendininkų, pažymi “Biržie
čių žodis”.

Fabriko dešimtmetis
Šių metų pradžioje Kėdai

nių cukraus fabriko kolekty
vas pažymėjo dešimties me
tų sukaktį, kai įmonė patiekė

“LAISVE”

pirmąją produkciją. Iki šiol, 
praneša “Tarybinis kelias”, 
Kėdainiuose perdirbta 1,2 
milijono tonų runkelių, dideli 
kiekiai iš Kubos gauto cuk
raus pusfabrikačio.

Veteranams ir jaunimui
Kaune, prie antrosios kli

nikinės ligoninės, iškilo gra
žus keturių aukštų pastatas. 
Vienas jo korpusas bus gydo
masis, antras — mokomasis.

Gydomasis korpusas skir
tas Didžiojo Tėvynės karo 
invalidams. Čia taip pat įsi
kurs vienas didžiausių mies
te reanimacijos skyrius, ap
rūpintas naujausia medicini
ne įranga, visą ligoninę ap
tarnaujanti klinikinė labora
torija bei funkcinės diagnos
tikos skyrius. Ligoninės per
sonalas, informuoja “Kauno 
tiesa”, išaugs iki pusantro 
tūkstančio žmonių.

Mokomajame korpuse su
projektuotos viena 220 vietų 
ir vienuolika mažesnių audi
torijų. Juose užsiiminės Me
dicinos instituto studentai ir 
P. Mažylio medicinos mokyk
los moksleiviai. Objekto są
matinė vertė sieks pusantro 
milijono rublių.

Žemiečių 
darbų paroda

Mažeikiečiai labai domisi iš 
šio rajono kilusių dailininkų 
darbų paroda. Ji atidaryta 
Dapšių kaime, buvusioje ži
nomo dailininko C. Kontrimo 
sodyboje.

Daugiausia kūrinių šiai 
gražiai parodai pateikė pats 
C. Kontrimas. Nemažai yra 
ir jo buvusių mokinių darbų. 
Kadaise, mokytojaudamas 
Mažeikiuose, primena “Per
galės vėliava”, C. Kontrimas 
vadovavo M. K. Čiurlionio 
meno būreliui. Šį būrelį lan
kė daug gabių jaunuolių, 
vėliau tapusių žinomais me
nininkais: J. ir K. Švažai, B. 
Klova, B. Valantinaitė-Jokū- 
bonienė, V. Gečas, M. Os
trauskas ir kiti.

Kurortas plečiasi 
ir gražėja

Birštone dabar kasmet 
pailsi ir pasigydo apie 50 
tūkstančių žmonių. Per pas
taruosius penkerius metus 
vietų skaičius kurorto sana
torijose, turizmo ir poilsio 
įstaigose išaugo pusantro 
karto. Pastatyti nauji miega
mieji korpusai ir klubai 
“Spalio” ir “Versmės” sana
torijose, atiduotas naudoti 
Kapsuko TSRS 50-mečio 
maisto pramonės automatų 
gamyklos darbininkų profi- 
laktoriumas-sanatorija.

Išsiplėtė, pagražėjo ir 
miestas. Pastatyta daug 
naujų gyvenamųjų namų, 
erdvūs kultūros namai su 
biblioteka, restoranas su ku
linarijos cechu, gėlininkystės 
šiltnamis, vidurinės mokyk
los priestatas su aktų ir 
sporto salėmis. Birštone da
bar veikia du kino teatrai, 
penkios bibliotekos, muzie
jus, liaudies teatras.

Artimiausiais metais, rašo 
Prienų rajono “Naujas gyve
nimas”, Birštone iškils mo
derniškos vandens ir purvo 
gydyklos. Toliau bus plečia
ma žemdirbių sanatoriją 
“Versmė”, numatoma staty
tų vaikų sanatoriją, rekon
struoti pionierių stovyklą, 
turizmo bazę. Suprojektuo
tas Alytaus medvilnės kom
binato darbininkų profilakto
riumas.

Automiestelis vaikams
Vilniuje, prie TSRS 50-me- 

čio kuro aparatūros gamyk
los, įrengtas pirmasis respu
blikoje automobilių miestelis 
vaikams. Dešimties hektarų 
gražus gamtos kampelis se
name Neries slėnyje padaly
tas į atskiras zonas. Vienoje 
jų patys mažiausi galės sau
giai pasivažinėti vaikiškais 

automobiliais, dviratukais, 
mokytis eismo taisyklių. 
Aikštelėje yra gatvių, san
kryžų imitacija. Eismą regu
liuoja patys vaikai.

Apstu “gatvių” ir “užmies
čio kelių” su įvairiomis san
kryžomis ir transporto maz
gais, kur mokysis važiuoti 
įvairių markių automobiliais, 
motociklais ir mopedais vy
resnio amžiaus vaikai. Įreng
ta ir figūrinio važiavimo 
aikštelė.

Automiestelyje, informuo
ja “Vakarinės naujienos” dar 
numatoma pastatyti adminis
tracinį pastatą su mokymo 
klasėmis, kabinetais, kino 
sale. Netoliese bus įrengti 
vaikų geležinkelis ir įvairūs 
atrakcionai.

Eksponuoja
Druskininkų dailininkai

Druskininkuose jau pen
kiolika metų puoselėjama 
graži tradicija kasmet paro
dyti visuomenei, ką naujo 
sukūrė vietiniai dailininkai ir 
liaudies meistrai. Parodose 
tolydžio daugėja profesiona
liosios dailės darbų. Šiemet, 
praneša Varėnos “Raudonoji 
vėliava”, jų buvo eksponuo
jama septyniasdešimt. Drus
kininkuose dabar veikia 
LTSR dailininkų sąjungos 
sekcija, čia dirba keturi vi
durinio amžiaus ir septyni 
jauni dailininkai, neseniai 
baigę atitinkamas aukštąsias 
mokyklas.

Daugelis jų yra sėkmingai 
dalyvavę respublikinėse pa
rodose. Populiari A. Kubie- 
nės keramika, A. Moisiejaus 
tapytos drobės, L Vrub- 
liauskienės gobelenai, A. Ne- 
dzelskio ir A. Šuliausko ak
varelės, dekoratyviniai dirbi
niai ir kompozicijos, P. Vit
kaus kalinėtos skardos kūri
niai.

Dainingi vyrai
Elektrėnų vyrų choras pa

žymėjo savo veiklos 15-ąsias 
metines. Dainingi energeti
kai, kuriems nuo pat pradžių 
vadovauja respublikos kultū
ros žymūnas J. Jurgaitis, 
yra koncertavę daugelyje 
respublikos miestų, gyven
viečių, kolūkių. Jie supažin
dino su lietuviška daina savo 
profesijos draugus Rusijos 
Federacijoje, Ukrainoje, Bal
tarusijoje, Estijoje.

Elektrėnų vyrų chorui, in
formuoja Trakų rajono 
“Spartuolis”, suteiktas liau
dies kolektyvo vardas.

Ugdoma meilė gamtai
Įvairių Kauno miesto vidu

rinių mokyklų moksleiviai du 
kartus per savaitę renkasi į 
Aleksotą, kur įsikūrusi Jau
nųjų gamtininkų stotis. Čia 
įrengtos turtingos gamtos 
apsaugos, gėlininkystės, pa
prastosios ir dekoratyvinės 
sodininkystės laboratorijos. 
Vasarą gamtos mylėtojai lau
ke augina bei stebi augalus.

Stotyje veikia jaunųjų bio
logų mokslinė taryba. Pasi
dalyti mintimis su jaunaisiais 
gamtininkais ir jų biologijos 
mokytojais atvyksta Lietu
vos Darbo raudonosios vėlia
vos ordino žemės ūkio aka
demijos dėstytojai, Vytėnų 
bandymų stoties ir Botanikos 
sodo moksliniai darbuotojai.

Jaunųjų gamtininkų stotis, 
primena “Kauno tiesa”, yra 
iškovojusi geriausios respu
blikoje prizą, apdovanota 
Lietuvos LKJS CK padėkos 
raštu.

Parinko A. Petrauskas

New York. — JAV Komu
nistų Partijos gen. sekreto
rius Gus Hali išsiuntinėjo 
laiškus partijos nariams viso
je Amerikoje, aiškindamas 
reikalą aktyviai dalyvauti 
vajuje naujiems nariams pri
rašyti. Vajus prasidėjo ba
landžio mėnesį.

San Francisco-Oakland, Cal.
TARPTAUTINES MOTERS j 
DIENOS MINĖJIMAS

Kovo 22 gražiai paminėta 
Tarptautinė Moters Diena 
Suomių salėje Berkeley, Cal.

Šios mielos dienelės minė
jime dalyvavo gerokas būrys 
žmonių su puikia nuotaika. 
Momentaliai pasklido pokal
biai ir Moters Dienos sveiki- ! 
nimai. Kažkaip nesinori pa
miršti-nepaminėti Kaliforni
jos gražiųjų gėlių, kurios! 
mūsų renginius nuostabiai Į 
gražiai papuošia. Tai vis dė-l 
ka A. ir V. Taraškų ir J. ir 
K. Karosų, iš kurių darželių 
jos ir mūsų sales papuošia. 
Moters dienos minėjimus 
anksčiau būdavo sunku su
ruošti, nes negaudavome sa
lės.

Šioje gražioje šventėje da
lyvavo mielų svečių iš ryti
nių valstijų, kurie žiemos 
laiku aplanko Kaliforniją ir 
pavieši pas dukrą Janet 
Hume ir jos šeimą. Tai Afe- 
mija ir Jonas Kodžiai iš 
Lawrence, Mass.

Baigiantis vaišėms mūsų 
renginių šaunusis talkininkas 
Raymond Machulis pristatė 
Ksaverą Karosienę pakalbėti 
Moters Dienos klausimu.

Ksavera pasveikino su 
Tarptautine Moters Dieną ir 
padėkojo už atsilankymą. Ji 
pabrėžė, kaip šiandien Kovo 
aštuntoji yra švenčiama vi
same pasaulyje, o ypač Tary
bų Lietuvoje. Tarp kitko, ji 
sakė, kad mes amerikietės 
moterys turime didžiuotis, 
kad šios didelės Moters Die
nos šventės pradėtos čia 
Amerikoje.

Popietės proga Raymond 
Machulis “Laisves” 70 metų 
jubiliejui paaukojo $70. Ray- 
mondui sudainuota “Ilgiausiu 
metų”.

Popietėje pasigesta Ray
mond motinos Dorothy Ma
chulis, kuri visada mūsų pra
mogas lankydavo ir jose ne
mažai prisidėdavo darbu. 
Šiuo laiku jos sveikata pa
blogėjus. Tačiau mieloji Do
rothy savo sūnaus jubiliejui 
pristatė nemažą gražiai de
koruotą tortą, kuriuo popie
tes dalyviai buvo pavaišinti.

Ačiū Dorothy už tortą, o 
Raymondui už “Laisvės” 70 
m. jubiliejui auką.

Antra auka “Laisvės” 70 
metų jubiliejui buvo nuo sve
čių iš Lawrence, Mass. — 
Jono ir Afemijos Kodžių — 

$27. Ačiū J. ir A. Kodžiams.
Moters Dienos minėjime 

gerokai padirbėjo V. Taraš- 
kienė, J. ir K. Karosai, Tilda 
Valilytė-King, M. Mozurai- 
tienė, Raymond Machulis ir 
kiti. Rengėjams už gražios 
Moters Dienos minėjimo po
pietę nuoširdi padėka.

SUSIRINKIMAS
Vasario mėn. A. ir V. 

Taraškų sodyboje įvyko LLD 
198 kuopos posėdis. Posėdį 
atidarė kuopos pirmininkas 
F. Machulis, tvarkos vedėja 
išrinkta Connie Mugianienė.

Sekretorė Margareta Mo- 
zūraitienė perskaitė praeito 
posėdžio protokolą, kuris 
priimtas kaip skaitytas. Fi
nansų sekretorė Ksavera 
Karosienė pranešė, kad kuo
pos iždas sumažėjęs, kad jį 
reikia papildyti.

Violeta Taraškienė yra 
šauni kuopos vajininkė, taip
gi yra vietinės L. L. D. 
kuopos finansų sekretorė.

Ks. Karosienė pranešė, 
kad Tarptautinės Moters 
Dienos minėjimas įvyko va
sario 22 Suomių salėje Ber
keley, Cal. Finansų sekreto
rė dar raportavo, kad LLD 
198 kuopos didžiuma narių 
sumokėjo savo metines 
duokles. Įnešta ir nutarta 
sumokėti metinę mokestį 
LLD 198 kuopos buvusiai 
veikliai narei Valerijai Sut- 
kienei, kuri jau apie du 
metai randasi slaugymo na-
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Šiuo laiku Valeriją 
s beaplanko. Iš savų 
i turi šioje apylinkė-

muose.
mažai ka
giminių.
je sesers dukrą, kuri per 
kurį laiką rūpinosi jos sunkia 
padėtimi, tai Olga Prokšai-

ralyžuota, o dabar 
o jos širdis.

a Mozuraitienė Va-

os minėjimas, ku-

os dienos minėjime

padėtimi 
tis. Olga pati nesveikuoja, 
nes prieš tūlą laiką buvo 
paliesta Vadinamo “stroke” ir 
buvo pa 
sušlubav

Anądien prieš mūsų Mo
ters Dienos minėjimo renginį 
šių žodžių rašytoja ir draugė 
Margare 
leriją aplankėme ir prane- 
šėm, kad įvyks žymus Mo
ters Die| 
riame jąu jai nėra progos 
dalyvauti, bet ji sakė, kad 
nuo jos pasveikintume visus 
kas tik t 
dalyvausi.
SVEIKINIMAI “LAISVŲ” 
70 METŲ
JUBILIEJAUS PROGA

Nuoširdžiausiai sveikiname 
“Laisvę 
proga, kąrtu sveikiname jos 
kolektyvą, bendradarbius ir 
rėmėjus ir linkime, kad laik
raštis “Ląisvė” gyvuotų ilgus 
metus ir skleistų pasauliui 
taiką. Aukojo:

Gera draugė — $300.<LLD 
198-ta kuopa — $70. Juozas 
ir Ksavė 
Aleksa ir 
$70. M. paltulionytė — $70. 
Marytė Ginaitienė — $35. — 
Aleksas ir Kostancija Mugia- 
niai — $30. Telda Valilytė — 
King — $20. Margaret Mo- 
zūraitiene — $20.

Pasibaigus posėdžiui drau
gai šeimininkai narius pavai
šino kax 
Ačiū jiem:

70 m. jubiliejaus

ra Karosai — $70. 
■ Violeta Taraškai —

skanėsias.
M. B-tė

ute ir 
s.

5 įvyko LLD 198-

tainėj, Berkeley,

4-
tų, sueigoj dalyva- 
ir Afemija Kodžai 
Lawrence, Mass, 

žė jų anūkė advo-

nti metai abu Ko- 
yksta pas dukrą 
mes ir šeimą pra-

27 auka, nors jų

Kovo 2 
tos kp. parengimas, suomių- 
finų sve
Cal., minįnt Tarptautinę Mo
ters Dien

Tarp kr 
vo Jonas 
atvykę iš 
Juos atve 
katė Margaret Humes.

Jau kel 
džiai atv 
Janet H u 
leisti žiemą.

Draugai J. ir A. Kodžiai nė 
šį kartą pepamiršo paremti 
“Laisvę
kelionė gjana brangiai kai
nuoja.

Mūsų Raymondas Machulis 
ta dieną paminėjo savo gim
tadienį, ir 
dirbdamas
taip pat aukojo $70 “Laisves 
70-metinio

Jonas ir
Raymondas Machulis nuošir
džiai sveikĮina “Laisvę” ir jos 
leidėjams
METŲ!

Apie parengimą plačiau 
parašo Marytė B.

visą dieną praleido 
mūsų sueigoj. Jis

jubiliejaus proga. 
Afemija Kodžai ir

linki ILGIAUSIŲ

V. Taraškienė

ŽIONĖS
PADE
INVA

Vilard ii Masažiu- 
cinos departamento

grįžta į narvą, mo-

užgesinti lempą,

Dr. M. 
setso medi 
pasiūlė dresiruoti beždžiones 
kapucinus, 
dėti 
yra ramaus 
agresyvūs, 
tinai ilgai 
metų), 
beždžionėl 
M. Vilard 
kapucinę 
Tiš užšoka 
mininko kelių, atsiliepia šau
kiama, pati 
ka atnešti ^ūbus ir raktus, už
degti ir 
skambinti Skambučiu, atidari
nėti duris,

Kita beždžionė Kristalas iš
moko maitini Invalidą žmogų, 
užrakinti i 
Dabar ji m 
nių darbų: 
dėti plokštelę ir įjungti pa
tefoną, a 
reikiamus produktus.

Nors M. 1 
nuoja ištisa: 
kyklas, kol 
vienintelė tokia mokytoja, — 
rašoma žurnale „Science et 
Vie".

kurios sugeba pa- 
invalidams. Kapucinai 

būdo, visiškai ne- 
nedideli Ir ganė- 
gyvena (apie 20 

Nors dresiruoti iias« 
es nėra lengva, 
sugebėjo išmokyti 
Tii įvairių darbų: 
ir nušoka nuo Šei-

užšauti velkę.

r atrakinti duris, 
okoma sudėtinges- 
iikviesti liftą, už-

neiti ii ialdytuvo

Vilard drąsiai pla- 
s beždžionių mo
kas ji, matyt, bus
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REKORDAI
IR REALYBĖ

SIGITAS KRIVICKAS

Praėjusį sekmadienį su šei
ma apsilankėme Bronx zoo- 
parke. Vienas įdomiausių jo 
atrakcionų — triskart per 
diena paleidžiamas dirbtinis 
lietus ir elektrinė perkūnija 
krokodilų voljere. Tada 
šiaip — jau nejudrūs ropliai 
suaktyvėja.

Tačiau šįkart, vaikų liūde
siui, pamatėme šviežiai para
šytą skelbimą, kad “liūtis” ir 
“perkūnija” sustabdytos ne
ribotam laikui dėl ... van
dens stokos. Mat per pasta
ruosius šešiolika metų rekor
diškai nuslūgo vanduo Dela
ware upėje ir paplūdimiuose 
esančiuose jos rezervuaruo
se. Iš jų gauna drėgmę New 
Yorko, New Jersey, Penn- 
sylvanijos valstijos ir didysis 
New Yorkas.

Didėjantis drėgmės sty
gius sudaro vis daugiau ne
patogumų ne tik Bronxo kro
kodilams. Išryškėja baisi 
anarchija miesto vandens 
ūkyje. Daugelyje kvartalų 
ligi šiol nesutvarkytas van
dens normavimas.

Niekas nebegali sukontro
liuoti, kiek vandens nueina 
perniek šimtuose apgriuvu
sių namų, kuriuos apleido ir 
šeimininkai, ir gyventojai. 0 
juk niekas operatyviai (bent 
jau iki naujos sąskaitos) 
neatjungia jų nuo vandentie
kio.

Išdaužytais langais, apde
gusiomis sienomis stovi tos 
lindynės Pietų Bronxe, 
Brooklyn, Harleme Down 
Town lyg šiurpūs paminklai 
lupikiškai kapitalizmo pri
gimčiai.

Gūdus paradoksas: New 
Yorką iš visų pusių supa 
vanduo, o jam gresia trošku
lys. Specialistai teigia, kad 
nugėlinti Atlanto arba išva
lyti Hudsono vandenį kainuo
tų keleriopai brangiau negu 
vežioti cisternomis kur nors 
iš Alaskos.

Dėl vandens trūkumo 
miesto merija pateikė naują 
“siurprizą” — netrukus bus 
pakeltos kainos už vanden
tiekio paslaugas.

New Yorko meras E. Koch 
neseniai “apsižiūrėjo” ir ofi
cialiai paskelbė, kad “miesto 
požeminis traukinys yra prie 
bankroto ribos”.

Tai tikra tiesa. Išklibę va
gonai dažnai nušoka nuo bė
gių. Aprūkusios ir dešimt
mečiais neremontuojamos 
stočių platformos. Pradilus 
senai instaliacijai, neretai 
kyla gaisrai. New Yorko po
žeminis traukinys — tikras 
įvairiausio plauko nusikaltė
lių rojus. Meras . E. Koch 
mato vienintelę išeitį iš visų 
požeminių blogybių — eilinį 
kartą pakelti važiavimo kai
ną. Į šį raginimą kaipmat 
atsiliepė New Yorko valsti
jos gubernatorius ir pažadėjo 
didmiesčio valdžiai “visoke
riopą paramą”. Tokia mat 
vietine teisėtvarka: miesto 
merijos potvarkiai įsigalioja, 
tik patvirtinti valstijos gu
bernatoriaus.

Taigi nuo liepos pirmosios

į New Yorko metro bilietas 
! kamuos jau nebe 60, o 75 
■ centus. Po kurio laiko žada- 
I ma įvesti dar didesnius “pa

togumus”: kad keleiviams 
nebereikėtų krapštytis su 
smulkiais, žetono kaina bus 
pareguliuota iki vieno dole
rio.

Tai tiesioginė naujosios 
Washingtono administracijos 
“varžtų atleidimo” valstijų 
savivaldoje pasekmė. Atseit 
suteikiama daugiau galimy
bių pačioms valstijoms lais
vai nustatinėti prekių ir pa
slaugų kainas. Tai tik dar 
labiau pastorins įvairių ver
telgų sąskaitas bankuose, o 
šie taps dar didesniu jų plėši
kų, bene “aristokratiškiau
sios” šiuolaikinės Amerikos 
kriminalinių nusikaltėlių kas
tos masalu.

Tiesa, ir tarp jų prieš 
keletą dienų pasirodė naujas 
rekordininkas. Vienuoliktą 
valandą dienos banko, esan
čio prabangiausioje New 
Yorko dalyje — prie Rocke- 
fellerio centro, karininkė iš
vydo atstatytą pistoleto 
vamzdį. Virš jo tekyšojo pu
sė galvos su žiemine kepure 
ir pora rudų akių. Vaikiškas 
balselis tarė: “Tai — apiplė
šimas. Nejunkite signalizaci
jos ir garsiai nekalbėkite”. 
Kasininkė paklusniai pastū
mė pro langelį ant stalo 
buvusius pinigus beveik ne
matomam plėšikui. Ten buvo 
vos 118 dolerių, bet ir to 
pakako grobiko džiaugsmui, 
kurį jis išreiškė ant vienos 
kojos iššokuodamas pro du
ris.

Kai jaunasis “talentas” ki
tą dieną buvo atvestas į 
policijos nuovadą, pasirodė, 
kad jam vos devyneri metai. 
Išties jis tapo dienos “didvy
riu”, kaip jauniausias banko 
plėšikas tokioje turtingoje 
šio “amato” New Yorko isto
rijoje. Tuojau reporteriai, 
tuojau nuotraukos ir straips
niai laikraščiuose, praneši
mai per radiją ir televiziją. 
Beje, pastaroji, kaip pareiš
kė naujos garsenybės advo
katas (Amerikoje nė vienas 
“rimtas” ^usikaltelis, net ir 
mažametis, nepasirodo vie
šumoje be gynėjo), buvo 
tiesioginė šio unikalaus nusi
kaltimo priežastis. Nors vė
liau pasirodė, kad pistoletas 
buvo žaislinis, bet rekordas 
nuo to nė kiek nenublan- 
ko . . .

1980 metais irgi sumuštas 
savotiškas rekordas — pirmą 
kartą metinis New Yorke 
įvykdytų apiplėšimų balan
sas viršijo šešiaženklį skai
čių. Arba visai tiksliai — 
100,550. Madingiausi apiplė 
Šimai požeminiame traukiny
je. Tiesiog prabėgomis mote
rims nutraukiamos grandinė
lės, nulupami auskarai, išplė
šiami iš rankų rankinukai. 
Galima paklausti — ką veikia 
policija? Paprasčiausiai nebe
spėja registruoti nusikaltimų 
“gryname ore”, ką jau kalbė
ti apie požeminius.

Vis mažiau saugus darosi

DETROIT, MICHIGAN
Dėkoju

Laikraščių “Laisvės” ir

SANDS POINT, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juzė Pužauskienė
Mirė 1978 m. balandžio 4 d.

Jau treji metai prabėgo nuo mūsų mamytės 
mirties, bet mes jos nepamirštame ir kol gyvi 
būsime nepamiršime.

Dukra -SYLVIA BUKAS
Žentas—ALGERD BUKAS

; ir automobilis, kurį iki šiol j 
niujorkiečiai laikė patiki
miausia susisiekimo priemo
ne. “New Yorko policijos 
komisaro rekomendacijose 
saugumo klausimais” sakoma 
šitaip: “Nesustokite suteikti 
pagalbos kitiems vairuoto
jams arba pėstiesiems, kad 
ir kokios būtų aplinkybės. 
Jeigu važiuojant mašina,
tas automobilis bando pri
versti jus pasukti į šalikelę, 
kiek galima greičiau važiuo
kite į gyvesnę gatvę, kur 
gali suteikti pagalbą. Pagal 
galimybes laikykitės kelio vi
durio. Teroristai paprastai 
priartėja prie mašinos iš kai
rės pusės, kad galėtų iškart 
užpulti vairuotoją. Tai pada
ryti sunkiau, kai mašina yra 
kelio viduryje (ypač greitke
lyje su abipusiu judėjimu). 
Būkite ypač atsargūs, susto
dami ties ženklu “Stop” arba 
raudona šviesa. Jeigu prie 
jūsų artėja įtartini žmonės, 
reikia tučtuojau nuvažiuoti”.

Nelinksmi ir patarimai 
pėstiesiems: “Nesivaikščioki- 
te šalia namų arba darbavie
tės. Jeigu esate sekamas 
grobikų arba žudikų, toks 
jūsų įprotis padės jiems įgy
vendinti savo užmačias”. Šis 
patarimas jau tiesiogiai pri
mena beveik nevaržomą ne 
tik vietinio, bet ir tarptauti
nio terorizmo siautėjimą 
New Yorke.

Štai kad ir nesenas įvykis: 
rudenį Queense buvo nužu
dytas Kubos atstovybės prie 
J. T. darbuotojas F. G. 
Rodrigues. Atsakomybę už 
šią žmogžudystę prisiėmė 
Kubos kontrrevoliucionierių 
gauja “Omega-7”. Jau nebe 
pirmus metus ji siautėja vi
soje Šiaurės Amerikoje ir 
ypač New Yorke. Atmintinas 
atsitikimas, kai prieš kele
rius metus “omegininkai”, 
pasistatę bazuką kitapus 
East River, grasino pyškin
sią į J. T. būstinės langus. 
Tąsyk juos sulaikė policija, 
bet, kadangi nusikaltimas 
dar nebuvo įvykdytas, ra
miausiai paleido. Policija te- 
betoleruoja tų padugnių 
siautėjimą, nes jis nukreip
tas prieš socialistinės šalies 
atstovus.

Naujai sustiprėjusi antiko
munizmo banga šioje šalyje 
garantuoja prieglobstį ir 
tarptautiniams teroristams 
bei žmogžudžiams — tėvui ir 
sūnui Bražinskams. Neseniai 
Los Angeles mieste teismas 
vėl svarstė jų imigracijos 
bylą ir vėl paliko jiems teisę 
kreiptis į Washingtono ponus 
su nauju prašymu gauti JAV 
pilietybę. Žmogžudžiai vėl 
gauna neribotam laikui prie
globstį po dėdes Šamo spar
neliu. Štai kaip praktikoje 
atrodo veiksmai naujų Baltų
jų rūmų šeimininkų, kurie 
svaidosi “tarptautinio tero
rizmo” kaltinimais visai ne 
tuo adresu ir užmerkia akis 
prieš tai, kas dedasi jų pačiu 
panosėje. (Vilniaus “Tiesa”)

Kaštonų alėja
Kaštonų žydinti alėja 
Rausvais žiedeliais

gaudo vėją, 
Lapeliais—

virpesį auksinių spindulių. 
Ir dega žvakės prieš saulutę 
Rasotu spindesiu žvaigždžių. 
Lyg melstųsi visi laukai, 
Upeliai, pievos ir miškai.
Ir mirga lapai septynpirščiai 
Nuo vėjo dvelksmo,

nuo kaitros. 
Žieduose bitės kopinėja. 
Kaštonų žydinti alėja 
Vilioja džiaugtis atgaiva 
Ir pavėsinga žaluma.
Saulėtą rytmetį žavingą 
Baltais lapeliais

tyliai sninga . . . 
Gyvybės paslapčių pilna 
Ir gausmo sklidina gamta, 
Pavasarinę kelia puotą— 
Tai žengia vasara žieduota! 
Užklydęs vėjas vargonuoja 
Baltais žiedeliais žemę kloja.

Albina Gudynienė

“Vilnies” vajai jau pasibaigė, 
visi žinome jų pasekmes, 

i Turėjau garbės būt vajininke 
Detroite.

Šiomis dienomis “Laisvės” 
ki- ' administracija man prisiuntė 

dovaną — $25.00, o “Vilnies” 
administracija — $58.40. Abi 
tas dovanas laikraščiams 
grąžinau, abiejų laikraščių 
administracijoms dėkodama 
už jas, ir prašiau jas priimti 
kaip laikraščiams mano do
vaną. Daugiausia dėkoju de- 
troitiečiams, kurie vajuje 
taip gražiai atsiliepė, per 
mane atsinaujindami prenu
meratas. Dėkui visiems už 
kooperaciją ir draugiškumą.

Mūsų investatoriai
Mūsų čiagimiai pažangūs 

lietuviai rūpestingai darbuo
jasi savo investatorių klube. 
Vyrai buvo sušaukę savo 
mėnesinį' susirinkimą kovo 
14 d. John Merrick namuose. 
Jo žmona Ruth Zigmontaitė- 
Merrick paruošė skanią va
karienę. Vyrai sakė, kad jų 
susirinkimas buvęs sėkmin
gas.

Moterų draugija
Čia gimusios moterys taip 

pat buvo sukvietusios savo 
susirinkimą Ruth Gugas na
muose kovo 20 d. Be susirin
kimo, ir čia buvo skanios 
vaišės, kurias paruošė namų 
šeimininkė Ruth Gugas. Pa
gelbėjo Josephine Milus ir 
Aida Liminsky.

LDS bowleriai
LDS bowleriai (kėglio lošė

jai) buvo susirinkę pamo
koms kovo 21 Mercury 
Lanes. Po pamokų visi suva
žiavo į Detroito Lietuvių 
Klubą pasidžiaugt. Valgius 
virtuvėje paruošė ir aukojo 
Ray Lyben ir Albena Nausė
da Lyben. Jie taip pat auko
jo butelį stiprosios, kuris 
buvo išleistas išlaimėjimui, ir 
laimėjo — Lynn Gugas. 
Kiekvienose pamokose kas 
nors aukoja butelį; bilietus iš 
išlaimėjimui visuomet par
duoda Ruth Gugas. Skanu
mynų stalą paruošė ir aukojo 
Kęstutis ir Antonette Gare
lis ir Jonas ir Stella Smith. 
Virtuvėje patarnavo Albena 
Lyben, Antonette Garelis, 
Stella Smith, Emma Rye ir 
Clem Patocki. Prie baro pa
tarnavo Alfons Rye, Frances 
Televičienė ir Servit Gugas.

Visi vaišes pirkosi, tuo 
būdu atliko gero pelno kurio 
labai reikia užmokėti busui 
visiems lošėjams nuvežti į 
Kenosha, Wisconsin gegužės 
mėn., kur įvyks nacionalės 
LDS kėglio varžytynės.

Rezignavo
Mėnesinis Detroito Lietu

vių Klubo susirinkimas įvyko 
kovo 22 d. Daug narių sklan
džiai aptarė klubo reikalus. 
Buvo daug raportų; Kestutis 
Garelis prisiėmė pareigas 
tvarkyt ir prižiūrėt naujo 
stogo dengimą; LDS bowle- 
riams busui paaukota $50; 
pasveikinti “Laisvės” 70 me
tų jubiliejų paskirta $100.

| Buvo ir staigmena. Laiki
nas sekretorius John Smith 
perskaitė laišką, kuriame Al
fons Rye rezignavo iš klubo 
iždininko vietos. Buvo ilgų 
diskusijų, kalbų, pagaliau 
nariai jo rezignaciją priėmė. 
Iždininke išrinkta Ruby Ve- 
geliūtė-Jeske, jauna, čia gi
musi, pažangi lietuvaitė, pa
tyrusi biznio reikaluose.

Išrinkta komisija peržiūrėt 
iždininko knygas ir visą klu
bo turtą, kol naujoji iždininkė 
pareigas perims. Į komisiją 
įėjo: Clem Patocki, Albinas 
Bubnelis, Stella Smith ir 
Tony Vasaris.

Alfons Rye buvo klubo 
iždininku per daugelį metų, 
savo darbą gerai atliko, bet 
nežiūrint didžiumos prašy
mo, pareigose pasilikti — 
vistiek rezignavo.

Tikime, kad naujoji iždi
ninkė gerai savo darbą at
liks.

Pavasarinis banketas
Detroito Lietuvių Klubo 

pavasarinis banketas ruošia
mas sekmadienį, balandžio- 
April 12 d., tuojaus po LDS 
susirinkimo. Klubo nuolati
nės šeimininkės ruošiasi vi
sus gerai pavaišint.

Įėjimas į klubą nemoka
mas, bet pietūs asmeniui kai
nuos $6.00. Galime užtikrint, 
jog pietus visiems patiks.

Po pietų turėsime progos 
padraugaut ir pasiklausyt 
gražios muzikos, kurią pa
tieks mūsų klubietis Albinas 
Bubnelis. Galėsime dainuot 
ir pašokt. Taigi detroitiečiai, 
ir ypatingai windsorieciai, 
nepamirškite dienos, būkite 
klube 1 vai. po pietų pavasa
riniame bankete. Nesigailėsi
te. Stefanija

Prospect, Conn.
Kovo 12 po trumpos ligos 

savo namuose mirė Ona Pe
trauskienė, 98 metų gyvenu
si 13 Center St.

Buvo gimusi Lietuvoje 
1882 m. gruodžio 20 d., Buvo 
Jono ir Uršulės (Butkevich) 
Gelgudų duktė. Į šia šalį 
atvyko, būdama jauna ir 
Prospect, Conn, gyveno su- 
virš 66 metus.

Liūdesyje liko 3 sūnūs Jo
seph, John ir Victor Petraus
kai, viena duktė Matilda 
Puodžiūnas, 3 anūkai,3 proa
nūkiai ir kiti artimi giminės.

Ona palaidota Lietuvių ka
pinėse, Waterbury, ten kur 
palaidotas ir jos vyras. Ona 
Petrauskienė per daug metu 
skaitė “Laisvę”. Prigulėjo 
prie L. L. D. 28 kp. Rėmė 
darbininkišką spaudą. Buvo 
gero būdo ir su visais gražiai 
sugyveno.

Sūnums, dukteriai, anū
kam, proanūkiam ir kitiem 
jų artimiesiems giminėm jų 
liūdnoje valandoje gili užuo
jauta. M. Svinkūnienė

Užrašykite savo 
draugams "Laisvę"

“LAISVĖS” BENDROVĖS DIREKTORIŲ 
ruošiamos

Ekskursijos j Tarybų Lietuvą
Šiais mūsų laikraščio 70 m. jubiliejiniais metais 

ruošiame dvi ekskursijas į Tarybų Lietuvą.
Pirmoji išvyks birželio 22 d., grįš liepos 8 d.
Antroji išvyks rugpjūčio 12 d., grįš rugpjūčio 29
Abi grupės Lietuvoje išbus po 10 dienų. Pirmoji 

vyks per Helsinkį ir Maskvą, grįš taip pat tuo 
pačiu keliu. Antroji grįš per Leningradą.

Kaina iš New Yorko birželio 22 d. grupei $1,410. 
Rugpjūčio 12 d. grupei $1,465.

Prašome visų, norinčių vykti, greit užsakyti 
vietas, prisiunčiant užstato $100.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Koncertas ir banketas
“LAISVĖS” 70 M. JUBILIEJ

įvyks Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, 

sekmadienį, balandžio 26 d.
Koncertas prasidės 2 vai. po p

menininkų iš Tarybų Lietuvos, taipgi
Po koncerto bus banketas, puikūs 

Belecko priežiūroje.
Prašome visų, kurie manote daly1/auti, pranešti “Lais

vės” administracijai iš anksto, kad galėtume užsakyti 
užtenkamai maisto.

Auka $15.

AUS PROGA

ietų. Tikimės turėti 
ir iš JAV.
pietūs, paruošti Jono

NEPAMIRŠKIME!
Šie 1981 metai “Laisvės” 70 
“Laisvės” dalininkų suvažiavimas įvyks

m. jubiliejiniai.

balandžio 26 d 10 vai. ryto 

Laisvės salėje, 
102-02 Liberty A 

Ozone Park, N.
ve

BRIEFS
NellieJDeSchaaf, from Chi

cago, writes in her letter 
among other things: “I am so 
happy to see that the people 
are beginning to oppose the 
involvement in El Salvador 
much sooner than they did in 
the case of Korea and Viet 
Nam. One wonders what it 
will take to keep America 
from interfering in any and 
all liberation struggles of 
colonial peoples throughout 
the world.”

Nellie is going to visit 
Lithuania this coming sum
mer and making a few hour 
stop in New York. Hope to 
see her then.

* * *
Mildred Stensler, New 

York Aido Chorus leader and 
our popular soloist Victor 
Becker are visiting Florida. 
There will be no rehearsal 
Saturday, April 4.

At the last chorus meeting 
a gift was presented to Paul 
and Nellie Venta from the 
chorus — set of silverware. 
Their apartment was robbed 
two weeks ago and many 
things taken. Our deepest 
sympathy is with them.

Thanks to Mildred Stens
ler, Tessie Stockus, Adele 
Zupshevicz Nellie Schum- 
bris, Naste Buck for dona
tions for coffee table and 
Ona Babarskas and Nellie 
Venta for working for it.

* * *
More than 100 physicians 

from the United States, the 
Soviet Union and other na
tions gathered March 20 at a 
conference center in Virginia 
to pursue what they feel is 
their ultimate healing duty—- 
the prevention of nuclear 
war.

* * *
May Stevens, well known 

artist, has been in England 
during the month of March, 
on a lecture tour of several 
colleges and art schools, in
cluding the Royal College of 
Art in London, the Slade 
School and art centers in 
Bristol, Birmingham and De
von. May Stevens is also 
included in “Women Look at 
Women: Feminist Art of the 
80’s” at the Center for the 
Arts, Muhlenberg College in 
Allentown, Pennsylvania, 
from March 15 through April 
25.

* * *
In “The New York Times” 

front page article (March 23) 
it said in part:

“In the spring of 1979, a 
siren sounded at a volunteer 
firehouse in West Islip, L. I. 
Lynda Van Devanter, a 
guest in a nearby house,

began
time
wailing noise whe was an
Army 
highla 
It was 
of the 
signaled rocket and mortar 
attack

“Th
is Lopg Island,
hersel
yet sĮie could not prevent 
herself from crawling com- 
bat-style out to the living 
room to find out what had 
happened.

Misš Van Devanter had 
been back from Vietnam for 
eight years before her first 
flashback. Until then she 
saw no connection between

to scream. The last 
she had heard that

nurse in the central 
nds of South Vietnam.

identical to the sound
red-alert siren that

s over Pleiku.
ls is not Vietnam, 

she
f, over and over,

this 
told 
and

her war experiences and the 
profound depression of her 
civilian life. She knew only 
that she was drinking heavi
ly and crying continuall and 
had been unable to hold a job 
or form a close relationship 
with a man.

Hid Vietnam Experience
“At one point I was on 

unemployment and food 
stamps and in therapy,” 
Miss Van Devanter recalled 
the other day. “I never told 
my therapist I was in Viet
nam. That’s how deeply I 
buried it.”

Mental health workers in 
the Veterans Administra- 
trion’s readjustment counse
ling program for Vietnam 
veterans hear stories like 
this every day. The diffe
rence is that women are now 
telling them. At a time when 
the Reagan Administration’s 
budget cutters are proposing 
that the program be scrap
ped, the women who served 
in Vietnam are beginning to 
“come out of the closet,” the 
counselors say, and into the 
91 storefront counseling cen
ters around the country.”

Use

Lynda Van Devanter




