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KRISLAI
Popiežiaus problemos 
Sruogienės nuomonės 
Bergmano šedevras . . .

R. BARANIKAS
Vatikano rateliuose ir ka

talikiškame pasaulyje bend
rai ' auga nepasitenkinimas 
dabartine popiežiaus role. 
Vienas aukštas Vatikano 
dvasiškis, italas, nepaduoda
mas savo pavardės, štai ką 
pasakė:

‘‘Kai mes išrinkome lenką 
popiežių, mes visi buvome 
patenkinti, kad tai bus svar
bus įnagis kovoje prieš 'ko
munizmą. Bet Jo Šventeny
bė perdeda, — ypatingai per 
savo paskutinį vizitą Lenki
joje jis diskreditavo save 
kaip Šv. Petro vietininkas 
žemėje ir aiškiai persistatė 
kaip lenkiu politikas, kuriam 
virš viso rūpi pasaulietiški 
Lenkijos vidujinio režimo 
klausimai. Mes dabar mano
me, kad jo netaktiškumas 
dabar pradeda kenkti reika
lui, kurio sumetimais jis bu
vo išrinktas. Gal reikės su
grįžti prie tradicinio (italo) 
popiežiaus.”

“Metmenų” 45-as numeris 
žymia dalimi pašvęstas atsi
minimams ir analyzei apie 
Vincą Krėvę. Sukaupta daug 
įdomios medžiagos, bet dalis 
medžiagos ne visai rimto tu
rinio. Ypatingai abejotinos 
vertės yra V. Daugirdaitės- 
Sruogienės ilgi atsiminimai, 
pavadinti “Vincas Krėvė kas
dieniniame'gyvenime”. Sruo
gienė (Balio Sruogos našlė) 
rašė žingeidžiai ir gyvai, bet 
neatsakomingai maišydama 
faktus su savo asmeniškais 
neišaiškintais jaumais. Taip, 
pavyzdžiui, ji sako:

“. . . Sutikau Liudą Girą. 
Iš pat pirmojo žvilgsnio to 
žmogaus negalėjau pakęsti.”

Kodėl? Sruogienė neaiški
na, taipgi skaitytojas nežino, 
kokios nuomonės ji buvo apie 
Giros poeziją. Ir gal žingeidu 
skaityti, kad Krėvės žmona 
buvo vadinama “Marija Ab
ramovna”, kad jų duktė Ona 
Aldona buvo vadinama 
“Anuse”, o patį Krėvę jo 
žmona vadina “Vitečka” — 
vietoje Vinco. Bet rimčiau 
rašant, reikėtų minėti ir kon
tekstą.' Juk čia rašoma vy
riausiai apie pirmą dešimt
metį po Pirmojo pasaulinio 
karo, kuomet buržuazinėje 
Lietuvoje inteligentija ir val
džios rateliai dar dažnai (pri
vačiai, namuose) kalbėjo ru
siškai arba lenkiškai. Juk net 
tokie “ultra-tautininkai” kaip 
Smetona ir Tūbelis namie su 
savo žmonomis iki paskuti
nės dienos kalbėjosi lenkiš
kai.

.Didysis švedų filmininkas 
Irigmar Bergman skelbia, 
kad jis daugiau nesuks filmų: 
dabar New Yorke rodomas 
“Fani ir Aleksandras” yra jo 
paskutinis kūrinys. Tai virš 
trijų valandų filmas, kuriame 
Bergmanas kaip ir susumuo
ja visus savo įsitikinimus, 
visas savo mintis ir visas 
savo svajones, kurie figūra
vo jo ankstyvesnėje kūrybo
je.

Filmas gal nesilygina su 
geriausiais Bergmano Rūti
niais (The Seventh Seal, 
Wild Strawberrries) bet vis- 

/vien stovi apart visų eilinių 
filmų, kurie rodomi šimtuose

Nebus pasaulinės 
parodos 
Prancūžijoje

Paris. — Prancūzijos pre
zidentas Francois Mitter
rand, pralaimėjęs kovą su 
politiniais oponentais, atšau
kė planus čia surengti pasau
linę parodą 1989 metais.

Jis tos parodos mintį vystė 
jau nuo to laiko, kai 1981 m. 
tapo išrinktas prezidentu, oK 
Tarptautinis Parodų biuras 
prieš tris savaites buvo tą jo 
projektą patvirtinęs.

Paroda būtų atžymėjusi 
200 metų sukaktį Prancūzų 
Revoliucijos ir vięno šimto 
metų sukaktį Eifelio bokšto, 
kuris buvo pastatytas 1889 
metais buvusiai parodai.

Mitterrando planams pasi
priešino Paryžiaus meras 
Jacques Chirac, kuris įrodi
nėjo, kad paroda miestui 
kaštuos apie $7 bilijonus ir 
sudarys neišsprendžiamų su
sisiekimo problemų. Chirac, 
kuris yra buvęs premjeru ir 
dabar vadovauja dešinie
siems, siūlė parodą surengti 
.už’s Paryžiaus. Jį palaikė ir 
Paryžiaus regionalinė tary
ba.

Originaliai buvo ketinama 
parodai skirti dvi vietas, iš 
viso 321 akrų ploto: aplink 
Eifelio bokštą būtų buvę 
įrengta apie 60 valstybių 
paviljonų, o rytinėje miesto 
dalyje būtų buvusi su
rengta ekspozicija, vaizduo
janti žmogaus teisių reika
lus.

Pakilo duonos kainos
Mexico City. — Prekybos 

ministerija pereitą pirmadie
nį paskelbė* kad 40 procentų 
pakeliamos kainos duonai, 
populiariai vadinamai tortila. 
Kilogramas tortilos prieš tai 
kaštavo 11 pezų, o dabar bus 
15x50. Ta meksikietiška duo
na — tai dažniausiai kukurū
ziniai blynai, kuriuos meksi
kiečiai valgo visomis progo
mis arba į juos suvynioja 
įvairų maistą.

Taip pat pakeltos kainos ir 
bulkutėms-boliloms, kuriuos 
panašios į amerikišką 
French bread.

Rasinės problemos
D. Britanijoje

London. — Komisija už ra
sinę lygybę išleido savo me
tinį ^pranešimą, kuriame sa
ko, kad apie pusė D. Ęritani- 
jos darbdavių vis dar diskri
minuoja spalvotus darbinin
kus ir kad kai kuriuose 
miestuose esama apie 60 
proc. bedarbių juodų jaunuo
lių. 1 -

London. — Čia reziduojan
tys disidentai informuoja, 
kad Irane įvesti griežtesni 
drafto įstatymai ir kad visi 
vyrai privalo registruotis 
naujam puolimui prieš Iraką. 
Įstatymai sugriežtinti, norint 
suintensyvinti karo veiks
mus, kurių metu jau ligšipl 
per 33 mėnesius esą žuvę 
daugiau kaip 200 tūkstančių 
Irano gyventojų.

kino-teatrų mūsų didmiesty
je. ‘‘Fani ir Aleksandras” 
sukurtas Faro saloje, Balti
jos jūroje, ne taip jau toli 
nuo Lietuvos. Gal todėl 
Bergmano šiaurietiška misti
ka mums taip artima?

PROTESTUOJA PRIEČ AMERIKOS POLITIKĄ Tarybų Sąjunga siūlo įšaldyti 
branduolinius ginklus

Vaizdas prie Vietnamo Veteranams paminklo Washingtone, kur pereitą savaitgalį 
įvyko demonstracijos, nukreiptos prieš Amerikos politiką Centrinėje Amerikoje.

Gromykos nuomonė dėl 
viršūnių konferencijos

Maskva. — Pokalbyje su 
Tasso korespondentu Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistras Andrejus Gromyka 
atsakė visą eilę klausimų dėl 
galimo Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos vadovų susitikimo. 
Jis pareiškė, kad, kaip Tary
bų Sąjungos vadovas Jurijus 
Andropovas yra pabrėžęs, 
valstybių vadovų susitikimai 
turi ypatingą reikšmę spren
džiant sudėtingas problemas. 
Susitikimas, kuris galėtų 
duoti svarbių rezultatų ir 
dvišaliams TSRS ir JAV 
santykiams, ir tarptautinei 
padėčiai, būtų, suprantama, 
naudingas.

Vakaruose, ypač Washing
tone, dabar nemažai kalbama 
apie Tarybų Sąjungos ir 
Amerikos aukščiausiojo lygio 
sutitikimą. Neinformuotam 
žmogui gali net susidaryti 
įspūdis, kad Washingtone 
esą iš tikrųjų rimtai galvoja
ma apie tokį susitikimą. Bet 
išsiaiškinusi esmę, deja, yra 
kitąip.

Juk aišku, jog tam, kad 
būtų galima surengti dviejų 
žymiausių valstybių aukš
čiausių vadovų susitikimą, 
reikalingos atitinkamos prie
laidos. Pirmiausia reikalin
gas tam tikras savitarpio 
supratimas svarbiais klausi
mais, lemiančiais dviejų šalių 
santykių būklę ir bendrą 
tarptautinę padėtį. Taip pat 
reikalingas abiejų šalių noras 
tikrai siekti teigiamų poslin
kių, o dar geriau — persilau
žimo savitarpio santykiuose.

Jeigu šiuo požiūriu vertin
sime padėtį, darosi aišku, 
kad Amerikos veikėjų sam
protavimai apie susitikimą 
niekuo neparemti. JAV poli
tikoje santykiųZ^su Tarybų 
Sąjunga klausimais jokių 
konstruktyvių tikslų nesie
kiama, ko Amerikos vadovai 
visai neslepia. Dar daugiau, 
ji suorientuota visiškai prie
šinga kryptimi.

Kai Amerikos politikoje at
siras realių požymių, kad 
JAV pasirengusios tvarkyti

Andrejus Gromyka

reikalus rimtai, konstrukty
viai, tada ir į klausimą dėl 
galimo susitikimo bus žiūri
ma kitaip.

Lenino Ordinas 
gen. Jaruzelskiui

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga suteikė Lenkijos genero
lui Wojciech Jaruzelskiui sa
vo aukščiausią atžymėjimą jo 
šešiasdešimties metų am
žiaus sukakties proga.

Sąvo telegramoje Tarybų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos Centro Komitetas ir 
TSRS Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumas pasveikino 
generolą to aukšto atžymėji- 
mo proga ir iškėlė jo nuopel
nus kaip lenkų tautos vado, 
komunisto ir darbo klasės 
judėjimo dalyvio.

Pasitraukė iš 
psichiatrų sąjungos

Viena. — Pasaulinės psi
chiatrų organizacijos atstovė 
pranešė, kad Bulgarija pasi
traukė iš sąjungos, kaltinda
ma, jog sąjunga užsiiminėja 
politika. Dėl panašių priežas
čių yra pasitraukusi Tarybų 
Sąjunga ir Čekoslovakija.

Organizacija prikiša, kad 
Rytų bloko šalyse psichiatri
nės ligoninės naudojamos 
prieš disidentus.

Konferavo Pdialtijo 
tautų kultūros 
Mausimais

Stockholm. — Čia buvo su
sirinkusi septintoji tarptauti
nė mokslinė konferencija Pa
baltijo tautų istorijos ir .kul
tūrinio palikimo, tyrimo klau
simais. ,

Šis mokslinis forumas ren
giamas Stokholmo universi
teto ir Švedijos karališkosios 
muzikos akadeihijos iniciaty
va. Jo darbe dalyvauja spe
cialistai ir mokslininkai iš 20 
pasaulio šalių. Tarp jų — 
tarybinė delegacija, kurią 
sudaro mokslininkai iš Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos.

Konferencija išklausė ir 
apsvarstė mokslinius darbus 
apie šių tautų architektūros, 
muzikos, lingvistikos ir kitų 
kultūrinio gyvenimo sferų 
vystymą, taip pat kai ku
riuos pranešimus iš šio regio
no istorijos. Joje daug dėme
sio buvo skiriama Pabaltijo 
tautų istorinio ir kultūrinio 
palikimo ryšiui su dabartimi.

Pradėdamas konferenciją, 
Švedijos švietimo ministeri
jos valstybinis sekretorius 
G. Svenson pažymėjo, kaip 
svarbu visapusiškai tirti įvai
rių tautų istoriją ir kultūrą. 
Tai, pabrėžė jis, praturtina 
visą pasaulinę kultūrą ir pa
deda didinti šalių savitarpio 
supratimą, jas suartinti.

Popiežius lankysis 
Tarybų Lietuvoje?
i Los Angeles. — The Los 
Angeles Times liepos 5 d. 
pranešė, kad prasidėję pasi
tarimai tarp Maskvos ir Va
tikano dėl galimo popiežiaus 
Jono Pauliaus II apsilanky
mo Lietuvoje. Esą tai būtų 
ateinančiais metais, kada 
Lietuvos katalikai minės 600 
metų krikšto sukaktį, gal 
kovo mėnesį.

Laikraštis dar priduria, 
kad, kai keturi Lietuvos vys
kupai neseniai lankėsi Vati
kane, popiežių apsilankyti 
pakvietęs vyskupas Liudas 
Povilonis, Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos užsienio reikalų ministe
rija įteikė Amerikos, D. Bri
tanijos, Prancūzijos ir Kini
jos ambasadoriams TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos nu
tarimą ir TSRS vyriausybės 
memorialinį raštą, kuriame 
siūloma visoms valstybėms, 
turinčioms branduolinius 
ginklus, įšaldyti visą turimą 
branduolinę ginkluotę.

Toks įšaldymas, pažymima 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bės kreipimesi, numatytų, 
kad šalys nustotų kiekybiš
kai didinusios visus branduo
linių arsenalų komponentus, 
taip pat įsipareigotų nedislo
kuoti naujų rūšių ir tipų 
branduolinės ginkluotės.

Be. to, kiekviena šalis ves
tų moratoriumą visiems 
branduolinių šaudmenų ban
dymams, lygiai kaip ir naujų 
rūšių ir tipų branduolinio 
ginklo gabenimo priemonių 
bandymams.

Kaip laikomasi įsipareigoji
mų įšaldyti ginkluotę, galėtų 
būti efektyviai kontroliuoja
ma nacionalinėmis technikos 
priemonėmis. Esant reikalui, 
galėtų būti parengtos bei 
suderintos ir kai kurios pa
pildomos priemonės bendra
darbiavimo pagrindu.

Savaime suprantama, kad 
branduolinės ginkluotės įšal

Už taiką visame pasaulyje
Praga. — Pasaulinėje 

asamblėjoje “Už taiką ir gy
venimą, prieš branduolinį 
karą” susumuoti vienuolikoje 
tematinių grupių tris dienas 
vykusios diskusijos rezulta
tai. Daugiau kaip 800 politi
nių partijų, nacionalinio išsi
vadavimo judėjimų, profsą
jungų, moterų, jaunimo ir 
religinių organizacijų atsto
vų, mokslo ir kultūros veikė
jų tarė savo žodį aktualiu 
dabarties klausimu ir vienin
gai pareiškė, kad taiką Že
mėje galima bus išsaugoti, 
jeigu visos pasaulio taikingo
sios jėgos Pieningai kovos 
prieš termobranduolinio karo 
grėsmę, už tarptautinio 
įtempimo mažinimo proceso 
vystymą ir stiprinimą.

“Aš dar niekada nedalyva
vau tokiame didingame foru
me, kuriame svarstomi sau
gumo ir nusiginklavimo klau
simai, pasakė Olandijos judė
jimo už taiką aktyvistas Vim 
Klinkenberg. Mūsų grupė
je”, pabrėžė jis, “buvo priei

Indijos premjerė Indira Gandhi, kairėje, su Jugoslavijos 
prezidente Milka Planine. Belgrade ką tik pasibaigė 
Jungtinių Tautų konferencija prekybos ir pramonės 
vystymo klausimais. Indira, kaip ir kiti kalbėtojai iš 
vadinamo trečiojo pasaulio, įspėjo JAV ir kitas industrines 
šalis, kad pasaulio ekonominis atkutimas pareis nuo to, 
kaip besivystančios šalys įstengs išsimokėti savo skolas ir 
atkurs savo ūkį.

dymas būtų efektyviausias, 
jeigu jo vienu metu imtųsi 
visos branduolinės valsty
bės. Tačiau Tarybų Sąjungos 
vyriausybė laiko įmanoma, 
kad pirmaiusia tai padarytų 
Tarybų Sąjunga ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos, turint 
galvoje, jog kitos branduoli
nės valstybes pasielgs analo
giškai.

Kreipimesi pabrėžiama, 
kad, imdamasi šios svarbios 
iniciatyvos, Tarybų Sąjunga 
anaiptol nelaiko įšaldymo sa
vitiksliu, o kvalifikuota šią 
priemonę kaip efektyvų pir
mą žingsnį į branduolinės 
ginkluotės sumažinimą ir ga
liausiai į jos visišką likvidavi
mą. Tuo būtų apskritai paša
linta branduolinės katastro
fos grėsmė.

Tarybų Sąjungos vyriausy
be tikisi, kad JAV, Anglijos, 
Prancūzijos ir KLR vyriau
sybės kuo atidžiausiai ir rim
čiausiai apsvarstys šį pasiū
lymą, vadovaudamosi ta di
dele atsakomybe, kuri tenka 
branduolinėms valstybėms 
už visuotinės taikos išsaugo
jimą. Tarybų Sąjungos atsto
vai, sakoma kreipimesi, bus 
pasirengę bet kuriuo mo
mentu pradėti svarstyti su 
minėtų valstybių atstovais 
atitinkamus konkrečius klau
simus.

ta visiškai. vieninga u nuomo
nė, kad būtina užkirsti kelią 
naujų Amerikos branduolinių 
raketų dislokavimui Europos 
žemyne”.

Forumo, dalyvis iš Ameri
kos Bruce Kimel pareiškė, 
kad dauguma žmonių nenori 
karo ir Reagano administra
cijos politika jų akyse yra 
pagrindinė kliūtis kovoje už 
tvirtą taiką, įtempimo maži
nimą ir nusiginklavimą.

Pasibaigęs platus ir atviras 
dialogas asamblėjoje įrodė, 
kad taikingoji pasaulio visuo
menė pasiryžusi išsaugoti ir 
stiprinti visuotinę taiką.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos premjeras Nikolaj Ticho- 
nov, kalbėdamas Fed. Vokie
tijos kanclerio Helmut Kohl 
pagerbimo bankete pareiškė, 
kad, jeigu NATO sutiks su 
JAV branduolinių raketų 
dislokavimu Vakarų Europo
je, tai Tarybų Sąjunga ir jos 
sąjungininkai atitinkamai 
reaguos. .
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Naujas Watergate?
Washingtone pradeda iškilti į paviršių naujas skanda

las, — pasirodo, kad prezidentinėje priešrinkiminėje 
kampanijoje, kuomet Reagans varžėsi su Carteriu, Demo
kratų partija buvo sukaupusi kaip ir s aptą kampanijos 
taisyklių knygą. Joje, kaip pasirodo, buvo išdėstyta 
strategija, kaip debatuose, kalbosose, mitinguose vesti
kampaniją: kokiais klausimais smarkiausiai atakuoti Rea- 
ganą; kokius klausimus statyti jam arba kitiems republiko- 
nų propagandistams; į kokius taškus labiausiai mušti; kaip 
atsakyti i republikonų kritiką; kokiais klausimais Reaganas
yra silpniausias, ir taip toliau.

Bet ta knyga, kaip pasirodė dabar, patęko i republikonų 
rankas — jie ją nusikopijavo ir detališkai žinojo, kokia bus 
demokratų ir jų kandidato Carterio stapegija. Ir dabar, 
toks ilgas laikas vėliau, tas faktas iškilo į paviršių. Yra 
tvirtų duomenų, kad republikonai kaip nors^slaptai, ar tai 
pavogdami arba papirkdami ką nors, tą knygą pasisavino. 
Duomenų yra, kad apie tai gerai žinojo pats. Reaganas, nes 
jo asistentai ji pagal tą knygą “treniravo”, rengė deba
tams . .

Taigi, čia jau skandalas, gal nemenkesnis negu Water- 
* gate. Kaip republikonai dabar išsisuks?! Iš pradžios jie 

bandė iš to viso reikalo padaryti juoką. Jie teigė, kad ta 
knyga kaip nors pateko į jų rankas, bet kad buvo visai 
“bereikšminga”. Reikšminge ar nereikšminga, bet kaip jie 
ją pasisavino? Pats Reaganas dabar buvo priverstas prie to 
sustoti spaudos konferencijoje, kur žurnalistai jam statė 
kietus klausimus. Jis išsisukinėjo, kaip ankstyvose fazėse 
apie Watergate išsisukinėjo Nixonas. Bet demokratai, 
žinoma, nepasirengę leisti tą skandalą užslėpti ir jie darys 
viską, kad naujasis skandalas pavirstų kitu Watergate. 
Tad, Washingtone galima laukti sensacingų įvykių ? . .

Jis “Unijų gynėjas” ....
Prezidentas Reaganas arogantiškai pareiškė, kad jis 

teiktųsi padėti Lenkijai ekonomiškai, jeigu Lenkijos 
valdžia leistų atgaivinti taip vadinamas ( nepriklausomas 
unijas, — profesines sąjungas.

Lenkijos vidujiniai klausimai yra komplikuoti ir tik patys 
lenkai gali juos išrišti, ir Reaganas turėtų žinoti, kad lenkai 
tikriausiai ne tauta, kuri pasirengusi klausyti diktato iš 
užsienio. Bet Reaganas taipgi turėtų žinoti, kad niekas 
pasaulyje jam negali tikėti, kad jam tikrai rūpi darbo unijų 
reikalai. .Kaip jam gali rūpėti Lenkijos darbo žmonių 
reikalai, jų gerbūvis, kuomet jam nerūpi jo paties krašto; 
Jungtinių Valstijų, darbo žmonių reikalai įr gerbūvis? Juk 
Amerikos unijos puikiai žino, kad Reagan 
jų priešas, kad jis visame kame yra saviniAkų, korporacijų, 
fabrikantų bičiulis. Jis žino, kad jis negali tb atvirai 
pasakyti, bet savo širdies gilumoje jis norėtų matyti visą 
organizuotą darbininkų judėjimą išnykstant. Tad, kaip čia 
jam patikėti, kai jis dedasi kitos šalies organizuotų 
darbininkų draugu?

Italijos rinkimuose
. 1Italijos parlamentiniai rinkimai atnešė rezultatus, kurie 

žymiai nustebino visus: krikščionys demokratai, kurie 
valdo Italiją nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos ir 
kurie 1979 metais gavo 38% visų balsų, dabar gavo tik 
32%. Komunistai gaVo maždaug tiek, kiek prieš ketverius 
metus, — 30%. Taigi, tos partijos beveik susilygino.

Jeigu kitos kairėje stovinčios pasaulietiškos partijos 
sutiktų, jos galėtų sudaryti bendrą su komunistais kairiąją 
vyriausybę. Mat, skaičiai yra tokie: parlamento žemesnia
jame bute yra 630 deputatų. Komunistai turi 198 
deputatus, socialistai 73, socialdemokratai 23, ultra-kairi 
Proletarinės demokratijos partija 7, radikalai II, republiko
nai 29, — iš viso, 341. Tiesa, republikonai ir radikalai gali 
negali būti skaitomi kairiomis partijomis, kas abejotina ir 
apie socialdemokratus (kurie atskilo nuo socialistų, kurie 
jiems buvo perdaug kairūs). Bet tos visos partijos yra 
aiškiai pasaulietiškos ir jos galėtų bendradarbiauti bent tuo 
pamatu, kuris Italijoje dar yra y tin svarbuį).

Bet atrodo, kad tos kol kas* neįvyks^ Socialistai jau 
paskelbė, kad jie neis į koaliciją su komunistais. Ko jie 
nori, tai kad jų lyderis Bettino Craxi taptų premjeru nors 
jie tik trečia iš eilės partija, ir kad į kabinetą įeitų 
krikdamai ir kelios mažesnėVpartijos. Bet krikdemai, kaip 
atrodo, to neprileis ir jie vėl patys stos prie vairo, nors 
rinkimuose jie susilaukė nemenko smūgio.

Sakoma, kad prie jų pralaimėjimo žymiai prisidėjęs 
nepasitenkinimas Italijoje popiežiaus role. Ten vis labiau 
susirūpinama, kad popiežius elgiasi lyg visas pasaulis 
suktųsi apie Lenkiją . . .

yra užkietėjęs

Kas ką rašo ir sako
APIE RAŠTIKIO KNYGĄ

Buržuazinės Lietuvos ka
riuomenės vado generolo St. 
Raštikio atsiminimų ketvir
tas tomas (“Lietuvos likimo 
keliais”) susilaukė be galo 
daug komentarų dešiniųjų 
srovių Amerikos lietuvių 
spaudoje. ’

Atrodo, kad Raštikio kny
ga ir plačiai giriama ir smar
kiai peikiama. Kaip recen
zentai apie ją atsiliepia pri
klauso nuo jų politinių nusi
statymų: tradiciniai tautinin
kai, voldemarininkai ir nau- 
jieniečiai (jie, tie eks-social- 
demokratai, dabar visuomet 
su kraštutine dešine) knygą 
peikia, o krikščionys demo
kratai apie ją atsiliepia tei
giamai. Atrodo, kad nors 
Raštikis ištikimai tarnavo 
Smetonos režimui, jis vis 
vien nebuvo pilnai sutapęs 
su tautininkų ideologija.

J. Vaičeliūnas “Tėviškės 
Žiburiuose” (1983.VI.16) štai 
ką sako apie gen. Raštikio 
rolę:

Buvęs Lietuvos ministeris 
pirm. J. Tūbelis manė, kad 
Šaulių Sąjunga esanti nerei
kalinga, nes viską galėtų at
likti jaunalietuviai.
A. Smetonai šauliai nepati
ko, nes jie tvarkėsi demokra
tiškai. Jaunalietuviai buvo 
pradėję ginkluotis Revolve
riais. Voldemarininkai jau 
buvo sukūrę ginkluo ą orga-

r prez.

nizaciją “Geležinis Vilkas”, 
bet ta organizacija buvo nu
ginkluota vidaus reikalų vi- 
ceministerio ats. pik. Br. 
Štencelio. Gen. St. Raštikis, 
kaip kariuomenės vadas, iš
gelbėjo Šaulių Sąjungą nuo 
jos susilpninimo, o gal ir 
panaikinimo jaunalietuvių 
sąskaiton.

Nors čia aprašytas tik vie
nas epizodas, bet jis gan 
gerai išaiškina, kodėl deši
nieji tautininkai užsirūstinę 
prieš buvusį kariuomenės 
vadą. Mat, kas aprašyta šia
me epizode, gan būdinga: 
Šaulių Sąjunga irgi radosi 
smetonines valdžios kontro
lėje, bet ji nebuvo taip aiš
kiai politiniai fašistinė orga
nizacija kaip jaunalietuviai. 
Atsiminkime, kad jaunalietu
viai dėvėjo panašias į Italijos 
fašistus uniformas (nors ža
lios, o ne juodos spalvos) 
saliutavo fašistiniai, iškėlę 
dešinę ranką ir t. t. O Šaulių 
Sąjunga nebuvo taip jau mo
nolitiška: jos eilėse buvo ir 
jaunų vyrų, kurie tuo pačiu 
laiku priklausė ir krikščionių 
demokratų jaunimo organi
zacijai, pavasarininkams. 
Nestebėtina, kad tautininkų- 
fašistų ideologas Tūbelis pa
geidavo perduoti Šaulių Są
jungos funkcijas jaunalietu
viams.

Kai kuriuos tautininkus er
zina dar kitas Raštikio kny-

te t ava

Damascus.. — JAV Valsty
bės sekretorius George 
Shultz lankėsi Sirijos sosti
nėje ir buvo susitikęs su 
prez. Assad bei užsienio rei
kalų ministru, bet nieko ne
laimėjo savo pastangose už
tikrinti svetimų kariuomenių

atitraukimui iš Libano. Tuo 
tarpu Libano užsienio reikalų 
ministras ^ako, kad libanie
čiams jau baigiasi kantrybė, 
belaukiant, kada svetimos 
kariuomenės bus atitrauk
tos. Prieš atvykdamas į Siri
ją, Shultz kinkėsi Saudo Ara
bijoje, o,dabar vyks į Izraelį.

Lazdijų rajono ko 
dentas rašo vilniškė^ 
soje” apie Akmenių 
populiarų gyventoją 
Pakutką ....

Kalvį Juozą Pakūtką iš 
Akmenių kaimo vyrai 
geležiniu. Senas mėdžioto- 
jas, linksmas pasakorius tik 
šypsosi iš tos vyrų iš 
sunkus kalvio darbas 
rina kūną ir visą sveikatą. 
Vyrai mano, kad visks stip
rumas iš prigimimo.

Ir išmintį, ir sveikatą žmol 
gus gali sustiprinti, nuginčiji 
kalvis. Tėvas, išleidęs jį kal
vystės mokytis, netuščiai su
tiko už mokslą meistrui su
mokėti tris šimtus litų ir tris 
centnerius kviečių. Kai 
mokslas brangiai) kainuoja, 
tai ir mokytojo žodis bran
gus. Dabar, sako kalcis, be
simokančiajam kolūkis pini
gus moka, tai kartais ir pasi
pučia jaunas žmogus. O jeigu 
smarkiai pučiasi, tai, žiūrėk, 
ir naudos kaip iš to muilo 
burbulo.

Sunku nuginčyti geležinį 
Juozą Pakutką. Štai jis turi 
seną Tūlos gamybo 
vamzdį medžioklinį Š 
su gaidukais ir visiem 
kad tai pats geriausias šau
tuvas. Begaiduklių šautuvų 
jis nemėgsta. Man, sako Juo
zas Pakutka, turi būti viskas 
apčiuopiamą ranka. Bėgaidu- 
kis šautuvas, sako jis. pana
šus į paslaptingai, tykiai kru
tantį žmogų — nežiną , ko iš 
jo laukti, šaus jis, ar nešaus.

Pats pas tris meistr 
vystės mokėsi. Ir vyrams 
aiškina, kad kiekvienam — 
traktorininkui, agro 
dideliam viršininkui —- 
ne iš vienos vietos išminties 
semtis, nes vienas gali ge
riau kalimo, kitas — suviri
nimo, trečias — grūdinimo 
išmokyti. L

O dabar, sako Juozas Pa
kutka, niekas jaunų žmonių 
pas kalvius mokytis nesiun
čia, tad greitai pirštus krim- 
site, kai niekas nemokės nei 
grandinės pataisyti, nei ark
lio pakaustyti. Kalvis lyg ir 
užmirštas liko. Gėda, jaunas 
vyriokas, vis prie Jąozo Pa- 
kutkos lipo, norėjo kalvystės 
mokytis, o ir senam meistrui 
jis patiko. Tik nuviliojo, nu- 
vadino prie traktoriaus vairo 
sėŠtis. Gerai, traktorininkų
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reikia, birbina jis dabar trak
torių, bet kas prie priekalo 
stos, jei Juozas Pakutka su
manys pensija pasitenkinti?

Ūž&vo, pūkštė orą į žaizrą 
elektrinis ventiliatorius, kilo 
viršun mėlynas dūmelis. Kal
vis trinksėjo kūju, plaktuku,, 
žvelgė į mėlynai nudažytas 
kalvės duris: štai vėl įžengs 
kuris iš vyrų ir vėl Į atneš 
naujo darbo, kaip ir kiekvie
ną dieną. Iš kalvės neišėjęs, 
gali pasakyti, kas laukuose 
darosi.

Po tankiai sužėlusiais, pla
čiais antakiais švietė ramios, 
kažkur tolyn žvelgiančios 
kalvio akys. Dirbo jis sietus 
mineralinių trąšų barstytu
vams, kad jie atskirtų suli
pusių trąšų gurvuolius. To
bulino fabrike padarytą ma
šiną. Kaime dažnai taip bū
na.

— Kai pasižiūri, tai visas 
darbas panašus į įdomų gin
čą, — šneka kalvis
apvalaus strypo — jeigu rei
kia — padarai kampuotą, iš 
tiesaus — riestainį, o sulenk
tą dažnai tenka lyginti. Ne
nuobodus gyvenimas!

gos aspektas: Raštikis rašo 
atyirai, be diplomatinio užtu- 
šavimo, be strateginio ap
skaičiavimo, — jis rašo apie 
praeities įvykius, kaip jam 
atrodo jis iš tikro įvyko. Jo 
reakcinė pasaulėžiūra, aišku, 
iškreipia gyvenimo faktus, 
bet tos jo pasaulėžiūros rė
muose jis rašo kaip padorus 
žmogus, kuris jaučia tam 
tikrą atsakomingumą prieš 
istoriją. Nestebėtina, kad tas 
nepatinka tiems, kurie per jo 
aprašytą erą tiesioginiai sto
vėjo prie valdžios vairo.
JAUNIMO PROBLEMOS

“Draugas” turi skyrelį, ku
ris vadinasi. “Akademinės 
Prošvaistės”. Skyrelį reda
guoja Ginta Remeikytė, ku
rią “Dirva” (1983, birželio 
16) vadina “kontraversinė 
poetė”. Matyti, kad ji apibu
dinama kaip “kontraversi
nė”, nes ji nesidrovi atvirai 
pakalbėti apie dalykus, ku
riuos kiti užtyli. Štai jos 
vedamame skyriuje “Drau
ge” gegužz atspausdintas 
Gintaro jirušo straipsnis 
apie dešiniųjų Amerikos lie
tuvių srovių jaunimo proble
mas. Jis rašo:

“Mūsų jaunimo tarpe ran
dasi dvi problemos: alkoholio 
bei baliavojimo manija ir 
ąpataija . . . didelė dalis jau
nimo mato Jaunimo Sąjun
gos darbą kaip tautinio iden
titeto išlaikymą bet kokiom 
priemonėm. Tokia galvosena 
galima pasiteisinti, 90% savo 
veiklos paskirdami baliams, 
šokiams ir girtuokliavimo sa
vaitgaliams.”

“Apatija, mūsų antroji 
problema kyla iš nuovargio. 
Ji pati yra sudaryta iš dvejų 
dalių. ANTROJI APATIJOS 
PUSĖ kyla iš anksčiau minė
tos galvosenos, kad baliavo- 
jimas yra vienintelė lietuvio 
pareiga ir užsiėmimas”.

“Šios dvi problemos gręsia 
mūsų dabarties veiklos pajė
gumui bei išsilaikymui atei
tyje. Aš r NETEIKIU,' kad 
reikia baliavojimą sumažinti1 
ar kad jis kenkia mūsų veik
lai. Aš* manau, kad baliai, 
šokiai ir kiti linksmavakariai 
padeda suburti lietuvišką 
jaunimą kartu, sudarant* 
daug draugysčių. Ęet prieši- 
nuosi pasidavimui tai galvo
senai, kuri visą laiką mums 
taria: ‘čia gali būti visa mūsų 
veikla, mes veikiame’.”

Komentarų, kaip tai sako
ma, čia nereikia.

REVOLIUCIONIERIUS,
INTERNACIONALISTAS

4

Šiandien sukanka 80 metų, 
kai gimė Kazys Preikšas — 
vienas revoliucinio Judėjimo 
Lietuvoje dalyvių,* įžymus 
Lietuvos Komunistų partijos 
ir valstybės veikėjas.

Iš

Las Vegas. —- Liepos 5 d. 
čia mirė kapelmeisteris Har
ry James, daugiau kaip 40 
metų su savo stingo orkes
tru atstovavęs originaliai ir 
išliekančiai muzikos formai. 
Jis buvo 67 m. amžiaus. Mirė 
nuo vėžio. Jis padėjo į sceną 
išeiti daugeliui muzikų ir dai
nininkų.

. Gausios Šiaulių apskrities 
Verbūnų dvaro kumečio šei
mos sūnus Kazys nuo ma
žens pažino skurdą, patyrė 
socialinės nelygybės kartėlį.

Prasidėjus 1918—1919 me
tų proletarinei revoliucijai 
Lietuvoje, joje aktyviai da
lyvavo Šiaulių darbininkai. 
Jų eilėse — ir K. Preikšas.

1920 m. gegužės mėnesį 
Gubernijos dvare Lietuvos 
Komunistų partijos kuopelė jį 
priėmė į partijos narius. Tais 
pat metais jis įstojo į legalią 
Šiaulių njiesto darbininkų 
profsąjungą. Taip prasidėjo 
K. Preikšo revoliucionieriaus 
kelias.

Po metų LKP Šiaulių mies
to konferencijos dalyviai iš
rinko K. Preikšą miesto ko
miteto -nariu. Partijos nurody
mu prie Šiaulių miesto dar
bininkų profsąjungos buvo 
sudaryta jaunų darbininkų 
sekcija, K. Preikšas tapo jos 
vadovaujančiu darbuotoju, 

t Lietuvos Komunistų partijos 
CK vadovaujant, Šiaulių ko
munistai daug nuveikė dirb
dami legaliose darbininkų 
'profsąjungose: ruošdavo re- 
volįticinių švenčių minėjimus, 
'susirinkimus, Išleido nemažai 
legalių laikraščių ir vienkar
tinių leidinių. Šioje veikloje 
aktyviai dalyvavo ir K. 
Preikšas. Už tai jis ne kartą 
buvo suimtas ir policijos su
muštas.

Gavęs LKP CK leidimą, K. 
Preikšas 1927 m. išvyko į Ta
rybų Sąjungą. Maskvoje jis 
studijuoja Vakarų tautinių 
mažumų komunistiniame uni
versitete, Tarptautinėje Leni
no mokykloje, ruošiasi toles
nei kovai. 1930 metais jis ta
po LKP CK ir jo Politinio 
biuro nariu. Biuro posėdžiuo
se kartu su V. Kapsuku ir Z. 
Angariečiu sprendė svarbiau-* 
sius partinio darbo Lietuvoje 
klausimus.

1931 metais rugpjūčio pra
džioje K. Preikšas grįžo į 
Kauną pogrindiniam partiniam 
darbui, kaip' vienas LKP , CK 
sekretoriato narių. Jis rūpi

nosi partinio darbo reikalais 
kariuomenėje, vadovavo pan» 
tiniam darbui Vilkaviškio ra* 
jone ir Klaipėdos krašte. Žvat 
gyba susekė K. Preikšą ir 
1931 m. gruodžio mėnesį su
ėmė. 1933 m. liepos 21 d. ka
ro teismas nuteisė jį 12 me
tų kalėjimo.
** 1933 m. spalio mėnesį Ta
rybų Sąjungai su Lietuva pa
sikeitus politiniais kaliniais, 
K. Preikšas išvyko į TSRS, 
buvo pasiųstas dirbti į Min
ską komunistinio laikraščio 
„Raudonasis artojas" redak
cijoje.

K. Preikšas buvo nuoseklus 
internacionalistas, jį jaudino 
visų šalių darbo žmonių ko
va prieš kapitalistinį išnaudo
jimą, prieš reakciją ir fašiz
mą. Kai Vokietijos ir Italijos 
fašistai pradėjo ginkluotą in
tervenciją prieš Ispanijos res
publiką, K. Preikšas savano
riu išvyko ginti Ispanijos 
liaudies laisvės. Internacio
nalinių brigadų eilėse jis ko
vojo. prieš fašistus Madrido, 
Katalonijos frontuose.

y 1940 metų birželio mėnesį 
Lietuvos darbo žmonės nu
vertė fašistinį režimą. Liepos 
mėnesį K. Preikšas grįžo į 
Lietuvą ir dirbo LKP CK se
kretoriumi. Jis karštai ėmėsi 
darbo kuriant socialistinę Lie
tuvą.

Prasidėjus Didžiajam Tėvy
nės karui, K. Preikšas pade
da organizuoti Raudonosios 
Armijos lietuviškąjį karinį 
junginį įr partizaninį judėji
mą okupuotoje Tarybų Lie
tuvoje. |

Raudonajai Armijai išvada
vus Lietlivą iš vokiškųjų fa
šistų, K. Preikšas visą atsta
tomąjį laikotarpį buvo ideolo
ginio darbo priešakinėse po
zicijose, dirbo LKP CK se
kretoriumi, CK Biuro nariu.

Nuo 1948 metų K. Preik
šas dirbo Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininko pa
vaduotoju. Šiuo laikotarpiu 
respublikoje iš esmės buvo 
likviduotas s neraštingumas, 
įgyvendintas visuotinis pri
valomas pradinis, vėliau — 
aštuonmetis mokslas. Plėtė
si mokslinis darbas ir šio 
darbo centras — Lietuvos 
TSR Mokslų Akademija. Vy
ko plati kultūrine revoliuci
ja. Didelių 'laimėjimų pasie
kė sveikatos apsaugos, fizi- 

• nės kultūros ir sporto dar
buotojai.

Dirbdamas Lietuvos TSR už* 
sienio reikalų ministru, K. 
Preikšas palaikė ryšius su 

(užsienio šalyse gyvenančiais 
pažangiais lietuviais, rūpino
si jų grįžimu į Lietuvą., .

1941 —1954 metais K. Preik- 
\ šas buvo renkamas TSRS 

Aukščiausiosios Tarybos de
putatu, o 1'947—1961 metais 
— Lietuvos TSR Aukščiausio

sios Tarybos depptatu.
Mirė K. Preikšas 1961 me

tais.
/ Janina KRUPOVIC 

Lietuvos TSR rovollueijof 
muxjelaus lektoriau® 

f vedėja

LAIŠKAI
Brangūs laisviečiai,

Atžymėti mūsų šeimos 
skaudžiai širdskaudei; — 
mano žmonos, Josephinos 
Skirmonį — C' ‘ 
mirtį, 
savaitr
Josephine buvo pažangi mo
teris.

Kuomet “Laisvė” ateidavo 
pirmutinė griebdavo peržiū
rėti, kas joje rašoma. Ypač 
skaitydavo Ilsės Bimba ko- 
lumną.

Didžiausiu skausmu kanki
nama, neprisileido jokių reli
ginių šv. patepimų. Ir ant 
kapio pasirinko, palaužta ro
žė. "

Virš mėnuo laiko praėję po 
žmonos mirties, dar tebesu 
pritrenktas!

Visokeriopos sėkmės .vi
sam “Laisvės” kolektyvui!

Širdingai
Alfonsas Skirmontas

Brockton, Mass.
Reiškiame gilię užuojautą 

ir širdingai dėkojame už taip 
gausią auką.

“Laisvės” Administracija

zmonos, Josephinos 
Skirmontienės 

prisiunčiu “Laisvės” 
ajščiui $1,000 auką. • ! U v i •

Gerb. redakcija, 
Sveikinimai iš Vilniaus! 
Siunčiu straipsnį, ’ kuris, 

manau, turėtų bpti įdomus 
Jūsų laikraščio skaitytojams, 
nes tai liečia JAV pažangų 
veikėją dr., A. Petriką ir 
žymų liberalinį veikėją dr. J. 
Šliūpą. Laiškai niekur nepu
blikuoti ir norėčiau, kad jie 
būtų paskelbti Jūsų laikraš
tyje. Visiems, kurie pažinojo 
minėtus vyrus, bus įdomu 
paskaityti, ką dr. J. Šliūpas 
rašė dr. A. Petrikai. Tai 
medžiaga ateizmo istorijai.

Su geriausiais linkėjimais!
Ant. Martinionis

Vilnius

Daugiau kaipManila
tūkstantis jaunuolių, didžiu
moje studentų, surengė de
monstraciją prie Amerikos 
ambasados, protestuodami 
dėl JAV paramos, teikiamos 
prez. Marcos diktatūrai.

Skaitykite ir 
remkite “Laisvę”

"Setter ce// for relnforcements.'Įn two minutes they’ll find out there’s
I only five fobs open.”
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AMŽIAMS SU TĖVIŠKE
Ilgamečio “Laisvės” laikraščio redaktoriaus Antano Bimbos 

palaikai iškilmingai palaidoti Tarybų Lietuvoje
PARUOŠĖ ALGIS KUSTA

Kalba Lietuvos* TSR žur
nalistų sąjungos valdybos 
pirmininkas, “Tiesos” redak
torius Albertas Laurinčiu- 
kas:

— Jaunas, energingas, ži
nių įštrokštąs jaunuolis An
tanas Bimba 1913 metais 
išvyko iš Rokiškio žemės į 
Ameriką. Sugrįžo jis šian
dien atgal padaręs lemtingą 
žmogaus gyvenimo ratą. 
Dirbdamas plieno liejykloje 
Burlingtone, popieriaus fa
brike Rumforde, mokydama
sis Valparaiso universitete 
norėjo sužinoti savo naujo
sios tėvynės praeitį, skaity
davo istorijos vadovėlius, ir 
giliai širdyje jausdavo, kad 
ten daug kas nuslėpta, daug 
kas nepasakyta ar klaidingai 
aiškinama. Antanas Bimba 
gerai suprato, kad kova už 
teisybę bus tik tuomet sėk
minga, kai žmonės žinos tie
są apie vakarykščią dieną, 
kai galės pasimokyti iš praei
ties. Ir jis pasiryžo padova
noti kovojančiai Amerikai sa
vo atkaklaus, didelio ir ilgo 
darbo vaisių — knygą “JAV 
darbininkų, judėjimo istori
ja”.

Šią knygą lietuvių kalba 
1925 metais išleido Amerikos 
lietuvių darbininkų literatū
ros draugija. Netrukus ji 
išėjo anglų kalba ir buvo 
išpirkta per kelias dienas. 
^Pasirodė dar trys šios kny
gos leidimai Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir vie
nas — Anglijoje. Knyga bu
vo išverkta į rusų kalbą ir 
1930 metais išleista Maskvo
je. Roberto Žiugždos paruoš
ta ši kiprga išėjo Lietuvoje. 
A. Bimba buvo pirmasis 
amerikietis, iš mokslinių po- 

. zicijų išnagrinėjęs klasių ko
vos vystymąsi Amerikoje.

Visi istoriniai faktai patys 
savaime yra objektyvūs, o 
istoriją kuria pats gyveni
mas, bet ją užrašo žmogus, 
ir todėl tie patys faktai ima 
kalbėti įvairiausiomis kalbo
mis.

Kai užverti paskutinį kny
gos puslapį, prieš akis atsi
stoja ne tik kraupūs praei
ties vaizdai, bet kartu pajun
ti, kokia yra didelė ir tauri 
veikalo autoriaus Antano 
Bimbos asmenybė.

Vertindamas istorinius 
faktus jis buvo griežtas ir 
teisingas. A. Bimba visada 
žinojo, kieno pusėje jis stovų 
visada buvo principialus, vi
sada atidus žmonėms ir įvy
kiams, neskubąs daryti grei
tų ir paviršutiniškų išvadų.

Kartą New Yorke nuvykęs 
pas A. Bimbą radau jį 
džiaugsmu švytintį ir labai 
sujaudintą. Jis parodė ką tik 
gautą iš Vilniaus universite
to telegramą, kad išrinktas 
šios mokslo įstaigos istorijos 
mokslų garbės daktaru.

— Argi tai tiesa? Argi 
aš to nusipelniau? — kartojo 
jis, susijaudinęs. — Veikiau
siai įvyko klaida . . .

Bet čia nebuvo jokios klai
dos.

A. Bimba po sunkaus ir 
ilgo darbo redakcijoje mėg
davo praleisti laisvalaikį, 
dirbdamas fizinį darbą. Kar
tą jis sumanė savo bute 
išsikloti naujas grindis. Kai 
jos buvo baigtos, jis pasakė:

— Ne pačios grindys man 
svarbu, nors, tiesa, dabar 
jos puikesnės, o tai, kad aš 
turėjau galimybę patirti di
delį ir neišpasakytai malonų 
darbo jausmą.

A. Bimba, redaguodamas 
laikraštį “Laisvė” ir būdamas 
žurnalo “Šviesa” redakto
rius, buvo perkrautas darbu. 
Tačiau jis visuomet rasdavo 
laiko sekti įvykius Tarybų 
Lietuvoje. Jis buvo nuošir
dus Tarybų Sąjungos bičiu

lis.
A. Bimba buvo didelis gol

fo mėgėjas ir jį žaidė labai 
gerai. Išėjęs keletui valandų 
į žaliąją’’Veją, žaidimo aikštė
je jis matė ne tik lekiantį 
kamuoliuką, bet ir žmones, 
kurie čia ateina. Man teko ne 
vieną kartą matyti ir girdėti 
jo pokalbius golfo aikštėje su 
darbininkais, studentais. Ra
šydamas ir gyvendamas 
žmonėms stiprybę ir išmintį 
jis sėmėsi iš žmonių.

1963 metų gruodžio 18 die- 
ną laikraštis “New York 
Times” išspausdinto žinutę, 
kad imigraciniai JAV orga
nai siekia atimti Antanui 
Bimbai amerikiečio pilietybę, 
kurią jis gavo prieš 36 me
tus. Nors laikraštis nepatei
kė jokių žinių, kuo remda
miesi JAV valdžios organai 
taip daro, tačiau visiems ir 
be to aišku — reakcijai labai 
nepatinka jo mokslinė, visuo
meninė ir žurnalistinė veikla, 
jo kova už taiką, už darbinin
kų reikalus. Žinoma, Anta
nas Bimba nenulenkė galvos. 
Jis ėjo į teismus, jo pastan
gas parėmė Amerikos nacio
nalinis sveturgimiams ginti 
komitetas ir kitos organizaci
jos, jo pusėn stojo milijonai 
dorų amerikiečių.

Ne vieną kartą reakcija' 
bandė susidoroti su Antanu 
Bimba. ,

Plačiai po visą pasaulį nu
skambėjo 1925 metais jam 
iškelta byla pagal iš archyvų 
ištrauktą 1679 metų Massa
chusetts valstijoje tebevei
kiantį amerikinės inkvizicijos 
įstatymą. Šis įstatymas A. 
Bimbai buvo pritaikytas po 
to, kai jis Montello mieste 
perskaitė paskaitą, demas
kuojančią buržuazinės Lietu
vos vadeivų veiksmus. Ir 
tuomet jo ginti stojo visa 
pažangiai mąstanti Amerika. 
Ši byla keletą mėnesių buvo 
svarbiausiu to meto įvykiu ir 
nenuėjo nuo pirmųjų laikraš
čių puslapių. Reakcija turėjo 
pasiduoti. Nors teismas be 
jokių įrodymų ir nubaudė A. 
Bimbą 100 dolerių bauda, 
tačiau vėliau šis sprendimas 
buvo anuliuotas.

Daug kam šiandien čia 
stovinčiam prie A. Bimbos 
palaikų teko bendrauti su 
Antanu Bimba ir tada, kai jis 
buvo sveikas ir galingas kaip 
ąžuolas, augantis jo gimtinė
je Panęmunėlio žemėje, ir 
kai jį prislėgė sunki liga, po 
automobilio Kkatastrofos. Ir 
visiems jis darė gilų įspūdį.

1981 metais “Laisvė” mi
nėjo 70 metų jubiliejų. Ta 
proga Antaną Bimbą Tarybų 
šalis jį apdovanojo Tautų 
draugystės ordinu. Jis nega
lėjo nuvykti į iškilmes “Lais
vėje” ir Tarybų Lietuvos 
delegacija aplankė Antaną 
Bimbą namuose, kur jį jaut
riai globojo jo žmona Ilsė. Jis 
sunkiai sirgo, bet dvasioje 
buvo toks pat galingas kaip 
anksčiau. Iki pat mirties jis 
redagavo laikraštį “Laisvę”. 
Visam gyvenimui man į at
mintį įstrigo paskutinis susi
tikimas su Antanu Bimba 
pereitų metų vasarą. Kartu 
su grupe tarybinių redakto
rių buvau nuvykęs į JAV ir 
ta proga vėl aplankiau jį 
namuose. Jis buvo silpnas ir 
vis kalbėjo, kad po mirties 
norėtų būti palaidotas Rokiš
kio žemėje. Netrukus į Lie
tuvą atskrido juodasparnė 
žinia — Antanas Bimba mi
rė.

Ilsė Bimbienė — Antano 
Bimbos gyvenimo ir "kovų 
draugė, vykdydama velionio 
valią, atvežė jo pelenus į 
Tarybų Lietuvą.

Gimtosios žemės žmonės 
šiandien lenkia galvas jo 
šviesiam atminimui.

[Bus daugiau!

Besiartinanti vėtra patamsino dangų, bet tvirtas buvusio fronto kovotojo P. Petronio 
balsas nugali vėjo švilpesį . . .

Iršakalnio kilmė
Viešėdamas tėviškėje, iš

girdau, kad Trakų rajono 
Onuškio apylinkės teritorijo
je esantį Mirgelių kaimą 
žmonės vadina Iršakalniu, 
pradėjau domėtis kada pa
keistas jo pavadinimas. Man 
patarė apie tai pasikalbėti su 
Juozu Nausučiu.

Šį žmogų (gyvenusį Nupro- 
nių kaime) aš pažinojau ne 
tik kaip gabų pasakorių, bet 
ir mėgėją svarbedsnius įvy
kius aprašyti eilėmis. Jei jis 
įsigytų reikiamą mokslą, tai 
gal taptų ir poetu, bet tam 
neturėjo sąlygų. Paskutinį 
kartą aš su juo susitikau 
1971 metais. Jis jau rimtai 
sirgo, tačiau dar nuoširdžiai 
pasikalbėjome.

— Įdomaują^ Iršakalniu? I 
Tai slogios hitlerinės okupa
cijos padarinys, — pradėjo 
pasakoti mano pašneko
vas. — Taip vadinasi ne. 
visas kaimas, o tik viena 
sodyba, kurioje gyvena Pet
ras Andrulionis, žmonių va
dinamas Iršu. Tiesa, Iršakal- 
nis niekur oficialiai nepatvir
tintas, bet jau daug metų jis 
taip vadinamas.

Tas naujas pavadinimas 
žmogaus krauju aplaistytas. 
Istorija buvo tokia. Kai 1941 
m. hitlerininkai pradėjo žydų 
pogromus, onuškietis siuvė
jas Irša Levinas išspruko iš 
budelių rankų ir slapstėsi 
pas tuos žmones, kuriems 
siūdavo drabužius. O tokių 
apylinkėje buvo daug. Lan
kėsi Jukniškėse pas Miką 
Aliukonį, Bobiškėse pas /ma
no tėvą Vytautą Junevičių, 
Mirgeliuose pas Joną Andru- 
lionį, Joną ir Vaclovą Ja- 
cunskųs, Nupronyse pas Ed
vardą Gecevičių, Miką Glins
ką, Juozą Nausutį ir kitus.

Žmonės žinojo, kas už tai 
gręsia, bet nelaimingajam 

stengėsi padėti. Gal ir pa
vyktų jam sulaukti išvadavi
mo dienos, jei nenueitų pas 
Mirgelių kaimo gyventoją 
Petrą Andrulionį. Tas, įvilio
jęs Iršą į kluoną, pranešė 
Onuškio policijai, kad pagavo 
žydą. Tuojau pat atvyko po
licininkas Petras Mačiulis ir 
jį, kaip didžiausią nusikaltėlį, 
nušovė. Vakarop, Juozo 
Nausučio teigimu, P. Andru
lionis pririšo prie lavono kojų 
branktą, pasikinkė arklį ir 
nelaimingąją auką nutempė į 
kaimynų tuščiu bulvių duo
bę, galvodamas, kad apie šią 
išdavystę niekas nesužinos. 
Tačiau kaimynai viską matė, 
smulkmenas išaiškino ir, ži- 

^noma, nepaprastai pasipikti
no ta jo niekšybe. Vietą, kur 
buvo nukautas Irša Levinas, 
pavadino Iršakalniu, o An- 
drulionius—Iršais.

Tokių žvėriškų šeimų buvo 
nedaug. Dauguma apylinkės 
gyventojų į hitlerininkus žiū
rėjo kaip į įpikčiausius prie
šus, stengėsi padėti tarybi
nėms žmonėms, kai kurie net 
rizikavo savo gyvybėmis.

Geru žodžiu reikia, prisi
minti Miką Glinską, Joną 
Jacunską ir Juozą Nausutį 
ilgą laiką slėpusius tarybi
nius karius. Jų globotiniai 
'neleido laiko veltui. Jie ir 
kovojo. Sužinoję iš šeiminin
kų bei kitų patikimų žmonių, 
kurie tėvynės pardavikai tal
kininkauja okupantams, porą 
kartų juos įspėdavo, o jei 
nepaklausydavo, tai atitinka
mai nubausdavo. Vienoje to
kioje operacijoje tarybinis 
karininkas Aleksandras 
Smoridinas buvo sužeistas. 
Pasveikęs, įstojo į tarybinių 
partizanų būrį ir, gindamas 
tėvynę, garbingai žuvo.

Kas įskundė karių globėjus 
ir šiandien tikrai nežinoma.

ANTRĄJĮ ŠIMTMETI 

GYVENANTIS
Pernai Zarasų rajono „Auiros" kolūkio 

Rudaklškės kaimo gyventojui Juozui Klima* 
taušku! buvo didelė šventė — sukako i 00 
metų. Su gėlių puokštėmis, nešini tortu, do
vana, jubiliato pasveikinti atėjo kaimynai. 
Džiaugsmu suspindo senuko akys: kaip mie
la, gera širdyje, kad nepamiršo... Pagaliau 
kitaip ir būti negalėjo. Šitiek metų kartu nu
gyventa, dirbta, džiaugtasi...

... Pas J. Klimašauską lankėmės žiemą. 
Nuo siauro takelio, vedančio Iš vieškelio j 
sodybą, pamatėme šeimininką vaikščiojantį 
kieme. Iš tolo žvelgdamas, niekaip negalė
jai pamanyti, jog tai žingsniuoja antrąjį šimt
meti pradėjęs žmogus. Vidutinio ūgio, tiesus, 
kailiniukais apsirengęs. Atrakino prie namo 
sienos pritvirtintą pašto dėžutę, išėmė laik
raščius Ir maloniai pakvietė mus j trobą. Kai 
pradėjo pasakoti apie savo gyvenimą, iŠ kar
to patraukė dėmesj jo atmintis. Atmintis, ko
kios gali pavydėti daugelis dvigubai ar net 
trigubai jaunesnių.

Juozas Klimašauskas puikiai prisimena ir 
nelabai reikšmingų j vykių, buvusių prieš 70— 
80 metų, tikslias datas, nepamiršęs ir žmonių 
pavardžių, vardų.

— Gyvenime patyriau ir šilto, ir šalto. Da
ly vavu 1904 ir 1914 metų karuose. Didžiojo 
Tėvynės karo baisumai neišblės iš atminties 
kol gyvas būsiu, — linguoja galva senukas. 
— Turėjau keturis sūnus ir dvi dukras. Ptr-‘ 
mieji keturi mirė dar vaikystėje. Dabar iŠ jų 
beliko pora. Sūnui Broniui greit sukaks 60,

o dukrai Julijai — 56-lfejl eina. Abu dirba 
fermose. Labai džiaugiuosi, kad turiu tris 
anūkus. Visi jie — sūnaus Broniaus vaikai.

Autoriaus nuotraukoje 
šauskas

Algirdas ZIBOLIS

Juozas Klima-

„tVYTURYS“

Visi trys buvo suimti. Jau
niausią jų Miką Glinską Hit
lerio bernai mušė ir kankino 
tol, kol nužudė. Daug patyrė 
skausmo ir Jonas Jacunskas 
bei ■ Juozas Nausutis, bet 
kaimynų, pas kuriuos lankėsi 
kariai ir su kuriais palaikė 
ryšį, neišdavė. Pagaliau Ona 
Jacunskienė pardavė karvę 
ir už gautus pinigus šiaip 
taip išpirko savo vyrą ir 
kaimyną.

Visi trys šie šaunuoliai ilsi
si Ramanavos kapinėse, ta
čiau jų humaniškumas bei 
drąsa ir šiandien gyvi dorų 
žmonių širdyse. P. Andrulio- 
nio tarybinis teismas nepa
glostė. Atlikęs bausmę, jis 
dar gyvena savo naujoviškai 
pavadintoje sodyboje, bet 
draugų neteko.

Kodėl apie šiuos senus 
įvykius dabar rašau? Todėl, 
kad jų užmiršti negalima. 
Jauni žmonės privalo žinoti, 
kas hitlerinės okupacijos me
tais darėsi mūsų gimtinėje, 
kas ėjo su mumis ir nusipel
nė pagarbos ir kas trukdė 
mums ir buvo pasmerktas.

Kalba žmonės, kad Iršos 
Levino žudykas, kaip ir dau
gelis Hitlerio bernų, ramiau
siai sau gyvena po Amerikos 
sparneliu.

Vandalinas Junevičius
> --------------

Motinų tiltas
Jūsų šypsenos gražios, 
Jūsų žingsniai atsargūs, 
Jūsų laimė ateina, 
Jūsų lydimas vargas. 
Toji upė jus skiria 
Ir apjuosia šia juosta, 
Nešat naštą per tiltą, 
Prisiglaudę prie skruosto. 
Nešat laimę per upę.
1 tą saulėtą krantą, 
Kur atsiveria toliai, 
Ir jūs, motinos, krentat. 
Gal tai laikinas smūgis, 
Visagydantis laike?.. 
Neša motinos tiltais 
Savo amžiną laimę.

Juozas MEDŽIUS

3-1 AS PUSLAP S

Žodžiai ir darbai
Reagano administracija at

kakliai tęsia avantiūristinę 
politiką siekti karinio prana
šumo prieš Tarybų Sąjungą 
ir diktuoti jai savo sąlygas, 
aštrinti padėtį pasaulyje. 
Toks kuršas vis labiau smer
kiamas. Anot laikraščio 
‘‘Christian Science Monitor”, 
“Daugelis Amerikos rinkėjų 
laiko Reaganą karo kurstyto
ju”.

Washington© strategai su
nerimo. “Politiniai veikėjai 
Baltuosiuose rūmuose, — pa
žymi žinomas Amerikos ap
žvalgininkas J. Haršas, — 
mano, jog Reagano kaip karo 
kurstytojo reputacija dėl po
litinių sumetimų, yra nenau
dinga jam pačiam ir jo atsto
vaujamai republikonų parti
jai. Jie nori tai pakeisti”.

Pasakyta — padaryta. Ir 
štai, rašo “Christian Science 
Monitor”, “Baltųjų rūmų 
bendradarbiai stengiasi pa
vaizduoti Reaganą kitaip. Jie 
nori, kad jis atrodytų kovo
toju už taiką”. Iš Reagano 
spaudos konferencijų ir kal
bų išbraukiami karingi pasi
sakymai, stengiamasi jiems 
suteikti švelnesnį pobūdį. Į 
reklaminę kampaniją akty
viai įsijungė ir Valstybės 
departamentas, kuris paruo
šė ir išplatino pranešimą 
labai jau pretenzinga antraš
te: “Saugumas ir ginklavirio- 
si varžybų kontrolė. Tvirtes
nės taikos siekimas”.

Bet kad ir kaip vilkas 
stengtųsi tapti avele, nuo to

MIESTAS KAIME
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Viečiūnų kaimas yra netoli 
Druskininkų, jis gražioje lo
melėje, apsuptas miškų. Pa
našių kaimų aplink šį kuror
tinį miestą buvo dešimtys. 
Bet nė vienas taip sparčiai 
neaugo kaip Viečiūnai. O 
pradžią tam davė* prieš du 
dešimtmečius įkurtas Kauno 
“Drobės” susivienijimo filia
las.

Kodėl prireikė už 130 kilo
metrų nuo Kauno steigti ver
pimo fabriką? Čia veikė tik 
nedidelė plytinė, o aplinki
niuose kaimuose ir ypač 
Druskininkuose buvo daug 
laisvų darbo rankų. Todėl 
pradėjus Viečiūnuose veikti 
fabrikui,’ buvo išspręsti du 
svarbūs klausimai — žmonės 
prie namų gavo darbo, ir 
Druskininkai liko tik kuror
tu.

Dabar Viečiūnuose per me
tus suverpiama daugiau lęaip 
1,200 tonų verpalų. Iš jų 
kituose fabrikuose audžiama 
“Diemedžio , “Laukio”, “Va
nago” ir kitų artikulų kostiu
minė medžiaga. Dirba dau
giau kaip 900 žmonių. Ir 
didžioji jų dauguma gyvena 
Viečiūnuose. Iš Druskininkų 
autobusais kasdien važinėja 
tik apie pusantro šimto dar
bininkų, inžinierių, technikų.

Iš Druskininkų į Viečiūnus 
kelionė trunka 15-20 minu
čių. Didesniame mieste ne iš 
kiekvienos vietos per tokį ; 
trumpą laiką gali pasiekti 
darbovietę. Todėl galima bū
tų gyventi ir kurorte. Tačiau 
dauguma fabriko darbuotojų 
gyventi bevelija Viečiūnuo
se. Vis daugiau jų įsikuria 
nuosavuose namuose, komu
naliniuose daugiabučiuose 
gyvenamuose namuose. Juo
se visi miestietiški patogu
mai. Gyvenvietėje yra 140 
vietų vaikų lopšelis-darželis, 
parduotuvė, buitinio gyven
tojų aptarnavimo paviljonai, 
medicinos punktas, fabrike— 
valgykla. Daugelis darbinin
kų netoliese turi kolektyvi
nius sodus, daugiau kaip 100 
važinėja nuosavais automobi
liais. Rudenį duris atvers 
nauja aštuonmetė mokykla, 
kurioje bus aktų ir sporto 
salės, mokymosi kabinetai.

jis nėra nei mažiau pavoji - 
gesnis, nei teikiąs didesnį 
pasitikėjimą. Kaip tik todėl 
taip skeptiškai daugelis JAV 
visuomeninių ir politinių ve: 
kėjiį sutiko Reagano adn.i 
nistracijos pareiškimą dėl s; 
vo pozicijos “pakeitimo’ 
Mums žadama, kad ginklav 5 
mosi varžybos bus kontr>< 
liuojamos,. bet faktiškai im - 
masi priemonių tolimesniam 
ginklavimosi varžybų eskal;. 
vimui, pareiškė žymus demo 
kratų partijos veikėjas sena 
torius E. Kennedy.

Užtenką žvilgtelėti į Rea 
gano administracijos tarny 
bos lapą, ir išaiškėja, ko i: 
tikrųjų siekia Baltieji rūmai, 
pasakė atstovų rūmų narys 
B. Bedeląs. Atsisakymas ra 
tifikuotr sutartį SGA-2, 
“Amerikos perginklavimo” 
programds paruošimas, “ri
boto” branduolinio karo teo
rija ir tikimybi-pasiekti jame 
pergalę, derybų visuotino ir 
visiško branduolinio ginklo 
bandymų uždraudimo su
žlugdymą?, — štai tos gai
rės, kurios leidžia spręsti 
apie Reagano administracijos 
poziciją, pabrėžė kongresme
nas.

Ne beprincipinis žonglira- 
vimas taikinga frazeologija, 
o tvirtas pasiryžimas sudary
ti teisingą ir lygiateisę sutar
tį su TSRS — štai patikimas 
kelias į taiką ir kaimyninių 
santykių užmezgimą.

' V. Burbulis

Kasmet gražėja gyvenvie
tė. Įdomus namų išplanavi
mas, tvarkinga aplinka. 
Daug medžių, dekoratyvinių 
krūmų, prie namų žydi gė
lės.

Dirbti ir gyventi Viečiū
nuose tikrai nenuobodu. Fa- 
brike susibūrė gausus būrys 
meno saviveiklininkų. Čia 
yra ir vyrų etnografiniai an
sambliai, agitbrigada, vokali
nis instrumentinis ansam
blis, kiti meno saviveiklos 
kolektyvai. Jie koncertuoja 
Druskininkuose, Varėnoje, 
kituose miestuose ir mieste 
liuose. Neseniai čia buvo 
surengtos dailės dienos. Al 
vyko svečiai iš Vilniaus, kitų 
miestų. Savo portretus de
monstravo dailininkas iš 
Druskininkų Alfonsas Šu- 
liauskas.

Naudojasi Viečiūnų fabriko 
žmonės ir Druskininkų mies
to paslaugomis. Darbininkai 
fabriko transportu vežami į 
sanatorijas ir gydyklas, 
vyksta į parodas ir koncer
tus. Toks dabar yra nedidelis 
miestas Viečiūnų kaime.

Stanislovas Pleskus

Boston. — The New Eng
land Jurnal of Medicine pa
skelbė šešių gydytojų studiją 
apie tai, kad diabetikai pilnai 
gali naudoti cukrų. Anksčiau 
buvo manyta, kad cukrus 
-Kenkia, o dabar tie daktarai 
sako, kad kaip tik priešin
gai — nenaudodami cukraus, 
jie nustoja svarbaus maisto. 
Esą tik tada diabetikams 
nereikėtų cukraus vartoti, 
jei turima reikalo su nutuki
mu. f

Washington. — Centrinės 
žvalgybos viršininkas Wil
liam J. Casey ginasi, kad jis 
neparūpinęs prez. Carterio 
rinkiminės strateginės me
džiagos, kai Ronald Reagan 
debatavo su Carteriu. O Bal
tųjų rūmų štabo šefas James 
A. Baker 3rd tvirtina, kad 
taip buvę. Bet tuo byla dar 
nesibaigia. Reikalą tirsianti 
ir teisingumo ministerija.
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Po Dainavą, tą dzūkų šalį
[Tąsa]

Merkinėje dar vienas įdo
mus senovės paminklas — 
XVU a. statyta bažnyčia. Ji
veikianti, gražiai saugoma 
kaip architektūrinis pamink
las.

Miestelis pasipuošęs nau
jais mūriniais pastatais: pla- 
čialange vidurine mokykla, 
kultūros namais, prekybos 
centru, administraciniais sta
tiniais, privatininkų namais.

Panašūs ir kiti miesteliai, 
tik skirtingi savo aplinka ar 
kitomis žymėmis. Kaip antai 
Leipalingis kraštotyros mu
ziejumi, Veisėjai Ančios eže
ru ir kompozitoriaus J. Nei- 
monto kapu, Kapčiamiestis 
kompozitoriaus C. Sasnausko 
gimtinė ir žemaičių bajorai
tės, Lietuvos Jeannos d’Ark 
Emilijos Platerytės kapu, 
Seirijai — Seiros upeliu, 
Seirijos ežerų ir dailininko 
A. Zmuidžos-;Žmūidzinavi- 
čiaus gimtine.- Iš pirmo 
žvilgsnio dėl skurdesnės ap
linkos kiek nuskriaustas at
rodo rajono centras Lazdijai. 
Bet ir čia prisimintina senoji 
gimnazija, kurioje mokytoja
vo poetai kun. M. Gustaitis 
ir Salomėja Nėris. Ką jau 
bekalbėti apie sveikatos cen
trą Druskininkus arba Dzū
kijos sostinę, pramoninį cen
trą Alytų? Alytuje prieš 
1940 m. aš daugelį kartų 
lankiausi, gerai jį pažinojau^ 
Dabar jis taip išaugęs į plotį 
ir į aukštį, kad aš visada 
paklysdavau.

Vis tik malonu važiuoti 
miestelius ir gyvenvietes 
jungiančiomis asfaltuotojniš 
kelių juostomis. Tai pakyli į 
kalvelę, tai nusileidi į lomelę. 
Pakelėse jau minėti irigaci- 
jos fontanėliai, pievose dide
lės bandos karvių, lyg žyd
rios akutės ežerai ir ežerė
liai. Prie jų tai laivelių eilės, 
tai gulbių pulkeliai, tai kitų 
paukščių klyksmai. Viršuje 
jų skraido kirai ir kiti žuvi
mis smaguriaujantys paukš
čiai. vienur kitur paežerėse 
palapinių miesteliai.

Tik arkliais važiuojančių 
labai mažai. Tik prie Lazdijų 
matėme pakelėse jojančių 
baltakelnių cilindruotų džo- 
kėjų bei dzūkiškųjų amazo
nių.Man, kiek ilgiau gyvenu
siam Londone, priminė Hyde 
Parko lordų ir leidžiu prome
nadas.

Daugiau motorizuotų. 
Automašinų ir motociklų, la
bai daug. Tai ne tik ekskur- 
suotojai, kaip mes, bet dau
gelis. ir vietinių. Mat, be tų, 
kurie už uždirbtus pinigus 
perka, yra ir tokių mechani
zatorių, melžėjų, laukų dar
bininkų, kurie už^gerą darbą 
apdovanoti automobiliais bei 
motociklais.

Miškuose įdomūs kelio 
ženklai. Tai vienur, tai kitur 
skydai su briedžių, stirnų, 
šernų, lapių ir kitų miškų 
žvėrių spalvotais atvaizdais. 
Tai įspėjimas vairuotojams 
su kuo šiame kelio ruože gali 
susitikti. O kad tokių susiti
kimų būna, rodo 1978 m. 
statistika. Joje skelbiama, 
kad dėl susidūrimo su moto
rizuotomis kelių transporto 
priemonėmis Lietuvoje tais 
metais žuvo 52 briedžiai, 5 
elniai, 113 stirnų, 39 šernai, 
622 kiškiai. Tai tik užregis
truoti atvejai.

Kartais miško žvėreliai, 
nors ir žūdami, atsikeyšija 
vairuotojams. Klaipėdos-Lie- 
pojos kelyje sužeistas šernas 
privertė vairuotoją sumokėti 
196 rublių už “Žigulio” re
montą. Ties Kėdainiais “Ži
guli” atsitrenkė į briedį ir 
mašina virto armonika. Gra
žiausiai padarė stumbras, 
kurių Lietuvoje irgi virš 30- 
ties. Įvykis buvo ne Lietuvo
je. Vairuotojas kelyje pama
tė stumbrą. Užuot ramiai 
palaukęs, kol galiūnas nuke

liaus į mišką, vairuotojas 
pradėjo signalizuoti. Galiū
nas suprato tai kaip iššūkį į 
dvikovą ir pradėjo lamdyti 
metalinį “nedraugą”. Iš “Vol
gos” liko tik šipuliai, o tarp 
jų vos gyvas vairuotojas.

Karštakošiai ir motorizuo
tieji dzūkeliai. Kartą įvažia
vome Lazdijuose į rajoninės 
ligoninės kiemą įr tuoj prie 
mašinos pribėgo medicinos 
sesuo. Mašinoje būvo ir ma
no dukterėčia gydytoja-chi- 
rurgė.

— Daktaryte, greičiau! 
Keturios operacijos laukia.

Taip net neatsisveikinusi 
daktarytė nubėgo į ligoninę 
daryti operacijų. Pasirodo, 
jog didesnis skaičius operaci
jų yra traumos, gautos pra
muštgalviškai lakstant auto
mobiliais ir motociklais.

Ypatingai rūpinamasi žmo
nių sveikata. Kiekviename 
rajono centre ligoninės su 
filialais tolimesnėse nuo cen
tro apylinkėse. Kiekviename 
miestelyje ir kolūkių gyven
vietėse medicininiai punktai, 
ambulatorijos su gydytojais 
ar felčeriais. Gyvuliams yra 
veterinariniai punktai.

III. DZŪKIJA MANA
Suklestėjęs ir kultūrinis 

gyvenimas Dainavoje. Visuo
se miestuose,, miesteliuose ir 
gyvenvietėse yra vidurinės, 
aštuonmetės ar pradžios mo
kyklos. Ikimokyklinio am
žiaus vaikams — lopšeliai ir 
darželiai. Mamytės, atidavu
sios vaikučius kvalifikuotoms 
medicinos seserims ar auklė
tojoms — pedagogėms, ra
miai gali dirbti kasdieninius 
darbus. *

Kultūra namuose laisva
laikiais renkasi žmonės ir 
buriasi į dainų, šokių\ar 
dramos ratelius. Visuose, ir 
linksmi muzikantai — kaimo 
kapelos. Visur bibliotekos.

Daug duoda, ypač jauni
mui, kraštotyros muziejai. 
Etnografinėje Prano Dzūko 
sodyboje sužinoma, kaip gy
veno ir dirbo Dzūkijos sene
liai. Alytaus ir Leipalingio 
vidurinės mokyklos krašto
tyros muziejuose sužinome 
apie piliakalnius ir pilkapius. 
Ten paaiškėja, kokie galingi 
ir didinai buvo legendariniai 
Dzūkijos karžygiai Margiris, 
Šarūnas ir kt., kaip gyveno 
vargonininkai-kompozitoriai 
C. Sasnauskas ir J. Neimon- 
tas, Lietuvos operos tėvai 
M. ir K. Petrauskai, poetiš
kai proza rašęs V. Krėvė- 
Mickevičius iš Subartonių, 
pažangus JAV lietuvių vfei- 
kėjas-rašytojas Rojus Mizara 
iš Savilionių. “Nemuno” ko
lūkyje gimęs Tarybų Sąjun
gos Didvyris Juozas Alekso
ms ir kt. Druskininkuose 
asmeniniame lietuvių tautos 
genijaus M. K. Čiurlionio 
muziejuje sužinai apie jo 
šeimą. Taigi, sulenkėjusioje 
vargonininko šeimoje gimu- 
sis genijus, virsta lietuvių 
liaudies dainų komponuotoju 
ir tautinių melodijų kompozi
toriumi, kuris savo tapyboje 
sėmėsi stiprybės iš lietuviš
kos aplinkos. Sužinai, kaip jo 
žmona, žemaičių bajoraitė S. 
Kymantaitė iš sulenkėjimo 
virst^lietuvių kalbos profe
sore ir žemaičių tarmės puo
selėtoja, o jauniausioji sesuo 
J^įvyga pasidaro muzikolo
ge— prof esore— daktare ,

Dzūkija dar vadinama Dai
navos kraštu. Juk iš jos kilo 
jau suminėti dainorėliai ir 
kompozitoriai. Ir dabar dai
nuoja Dzūkija. ' v

1976 metais pirmą kartą 
Lazdijų rajone buvo sureng
tas tarprajoninis kompozito
riaus ir chorų vadovo C. Sa^ 
snausko mišrių chorų festi
valis. O 1979 metais gegužės 
mėn. 26-27 d. į festivalį 
choristai suvažiavo jau iš 

įvairių Lietuvos rajonų ir 
miestų.

Festivalis prasidėjo Veisie
jų miestelyje, kur dainuojant 
“Pasisėjau žalią rūtą” buvo 
pagerbtas šviesios atminties 
kompozitorius J. Neimontas.

Vaizdingame Kapčiamies
tyje prie kompozitoriaus C. 
Sasnausko gimtojo namo įvy
ko iškilmingas festivalio ati
darymas. Po to chorai paskli
do po visą rajoną ir gyven
viečių kultūros namuose su
rengė koncertus.

Gegužės mėn. 27 d. rajoni
niuose kultūros namuose 
Lazdijuose įvyko festivalio 
uždarymas, kuriame teko ir 
man dalyvauti.

Dalyvavo Lietuvos konser
vatorijos kamerinis choras, 
vadovaujamas profesoriaus 
A. Juozėno, Alytaus miesto 
mišrus, Lazdijų raj. mokyto
jų mišrus ir to pat rajono 
kultūros namų kamerinis, 
Šalčininkų raj. kultūros na
mų mišrus, Trakų, Vievio, 
Raudondvario, Paežerio kul
tūros namų mišrūs chorai bei 
Prienų raj. mokytojų mišrus 
choras.

Dainavo labai gražiai. Gau
siai susirinkę žiūrovai labai 
šiltai sutiko kiekvieno choro 
pasirodymą, ypač daug plojo 
konservatorijos kameriniam 
yfhorui.

Gerai kai tam kameriniam 
chorui daug plojo. Juk tai 
konservatorijos dėstytojų ir 
studentų choras. Bet kad 
kamerinis choras galėtų būti 
nedideliame Lazdijų mieste, 
nesitikėjau. Dainavo gydyto
jai, inžinieriai, kita miesto 
inteligentija, darbininkai. 
Chorą subūrė ir jam dirigavo 
rajono kultūros skyriaus ve
dėjas J. Mikutavičius.

Įdomu buvo ir tai, kad 
buvo dainuojamos seniai pa
rašytos Maironio ar liaudies 
sukurtos dainos^ koniponuo- 
tos C. Sasnausko, J.\ Nauja
lio, M. K. Čiurlionio, J. 
Neimonto. Buvo atlikta net 
ištraukos iš C. Sasnausko 
mišių. Žinoma, lygiai rikia
vosi ir naujosios dainos.

Pasiskolinęs išsireiškimą iš 
liaudies rašytojo J. Baltušio 
knygos pavadinimo “Kas dai- 
non nesudėta” noriu pasaky
ti, kad Dzūkijos festivalis 
parodė, jog labai daug dai- 
non sudėtai Vieną dainą, 
kuri dar nebuvo atspausdin
ta, ir kurią parašė Eduardas 
Drėgva, o muziką sukūrė 
komp. Viktoras Budrevičius, 
noriu perrašyti iš gauto 
rankraščio:

Dzūkija mana
1. Kur žilagalvė Liškiava, 

Kur tarp miškų Merkinė, 
Tai mano kraštas Dainava, 
Mano brangi gimtinė.

Priedainis
Mano mielas krašte, 
Dzūkija mana, 
Garsi tu raštais 
Ir skambia daina. . * 
Amžiais būk laiminga, 
Amžiais būki sava, 
Visad laisva ir laiminga, 

‘ Tėvynė Lietuva.

2. Ar šviečia saulė, ar lietus, 
Ar pučia šaltas vėjas, 
Pušynais kvepia Alytus 
Išaugęs, išgražėjęs.

Priedainis
3. Ir skrieja dainos,

.kaip kadais
Nuo Varėnos, Lazdijų, 
Su nuostabiais

gamtos vaizdais, 
Su ežerų lelijom..

Šią dainą dainavo jungtinis 
Dzūkijos choras, o kartojant 
dirigavo pats kompozitorius.

Pradžiugino mane ir tai, 
jog penkiems chorams vado
vavo ir dirigavo moterys. 
Pasikeičiant su profesoriumi 
konservatorijos chorui diri
gavo šeštoji moteris. O vy
rams visada geriau patinka, 
kai diriguoja moterys. Jos 
plastiškesnės.

Graži šventė, graži ir da
bartinė Dainava! [Pabaiga]

Beveik pačiame Šiaulių miesto centre, kur susikerta 
Vytauto ir Gorkio gatvės, išaugo didelis modernus 
pastatas/Tai naujieji K. Preikšo pedagoginio instituto 
rūmai. Šešių — aštuonių aukštų korpusuose įrengtos 
keturios amfitetarinės j^uditorijos, geri mokymo kabinetai, 
kitos patalpos. A

Šiaulių K. Preikšo institutas — aukštoji pedagoginė 
mokykla, baigianti trečią savo veiklos dešimtmetį. Jis 
išaugo iš Šiaulių dvimečio mokytojų instituto, kuris buvo 
įsteigtas 1948, metais. Jis ruošia vidurinių mokyklų 
mokytojus, vaikų darželių auklėtojus, pagalbinių mokyklų 
specialistus. Institute mokosi beveik' keturi tūkstančiai 
studentų. Jo buvę auklėtiniai dabar dirba visų respublikos 
miestų ir rajonų vidurinėse mokyklose, daugiausia Žemaiti- 
joje.t

Naujuose rūmuose žinių semsis apie tūkstantį studentų. 
Čia persikėlė Pedagogikos ir Seifektologijos fakultetai, 
rektoratas, visuomeninės organizacijos, studentų kultūros 
klubas.

Nuotraukoje: Naujieji K. Preikšo pedagoginio instituto, 
rūmai. A. Dilio nuotrauka

Lietuviško stiklo maršrutai
Lietuva, kuri prieš antrąjį 

pasaulinį karą praktiškai Vi
są statyboms reikalingą stik
lu įsiveždavo iš užsienio, da
bar tapo viena didžiaušių Ta
rybų Sąjungoje šios produk
cijos eksportuotojų. Panevė
žio stiklo fabriko gaminiai — 
stiklo blokai ir langų stik
las — siunčiami į Angliją, 
Austriją, Prancūziją, Vokie
tijos Federatyvinę respubli
ką, kitas šalis. Šiomis me
džiagomis, kaip ir mozaikinė
mis apdailos plytelėmis bei 
stogų dangai naudojamu 
stiklūnu, įmonė visiškai ap
rūpina Tarybų Lietuvos sta
tybas.

Panevėžio stiklo fabriko 
metinė produkcija skaičiuo
jama dešimtimis milijonų 
kvadratinių metrų. Miestas 
prie Nevėžio tapo tikru Ta
rybų Lietuvos stiklo pramo
nės centru. Tarybų valdžios 
metais, be stiklo fabriko, čia 
pradėjo veikti viena didžiau
sių Tarybų šalyje “Ekrano” 
kineskopų gamykla, kuri ne
seniai ėmė tiekti ir krištolą. Į 
visus Tarybų Sąjungos kam
pelius siunčiama panevėžie
čių pagaminta produkcija ir, 
kaip teigia specialistai, ji 
nieKUo nenusileidžia geriau- 
siems pasauliniam^ pavyz
džiams. Antai “Ekjrano” ki
neskopai panaudojami kas 
ketvirtame šalyje išleidžia
mame televizoriuje bei dau
gelyje aparatų, kuriuos ga
mina žinomos Japonijos, 
Prancūzijos, Vokietijos De
mokratinės Respublikos ir 
kitų šalių firmos.

Aukštą panevėžiečių pro
dukcijos kokybę užtikrina ne 
tik įmonėje taikomi naujausi 
mokslo ir technikos pasieki
mai, bet ir “auksinis” Anykš
čių apylinkių smėlis. Tiesiog 
ant jo klodų pastatytas vie
nintelis respublikoje smėlio 
sodrinimo fabrikas aprūpina 
šia žaliava visas Tarybų Lie

tuvos stiklo pramonės įmo
nes. O jos kasmet gamina vis 
daugiau ir daugiau produkci
jos. Štai seniausias Lietuvoje 
Kauno “Aleksoto” stiklo fa
brikas dabar tapo viena mo
derniausių respublikos įmo
nių, kurioje visi procesai 
automatizuoti. Ji stiklo tara 
ir plačiai vartojamais gami
niais aprūpina visas tarybi
nio Pabaltijos respublikas.

Lietuvos stiklo įmonėse 
gausu aukštos kvalifikacijos 
darbuotojų. Juos šiai pramo
nės šakai ruošia Kauno An
tano Sniečkaus politechnikos 
institutas, Kauno Stepo Žu
ko taikomosios dailės techni
kumas. Nemaža busimųjų in
žinierių mokosi kitų Tarybų 
Sąjungos respublikų aukšto
siose mokyklose.

Vytautas Žemaitis

Statomas didelis Gondingos tarpūkinis paukštynas Plungės rajone. Trijose 
paukštidėse jau auginami broileriai. Šiemet paukštynas parduos 710 tonų paukštienos.
Baigus statybą, paukštienos bus išauginama pusantro tūkstančio tonų per metus.
Kartu auga ir paukštyno darbuotojų gyvenvietė.

Nuotraukoje: Tarpūkinio paukštyno gyvenvietės vaizdas.
R Aleknavičiaus nuotrauka

Meilių meilė
Žmogus pergyvena daug | 

meilių ir įvairių. Bet meilių 
meilė yra tik viena.

Mano meilių meilė — Lie
tuva, ypač senolių Vilnius. 
Kartu su juo daug vargų 
vargta, džiaugsmų džiaugta
si, gėrėtasi saulėtekiais, ža
vėtasi vidudieniais, magėtasi 
saulolaidomis — daugiau 
kaip pusė amžiaus. Gražus 
Vilnius — ryto vakaro lyri
kas, dienos darbštuolis. Ypač 
šiandien, ypač rytoj poryt — 
kaskart didesnis, jaukesnis, 
didingesnis, įžymesnis.

O iš Vilniaus — visomis, 
kryptimis — keliai į gražė- 
jančią Lietuvą. Kaip gera 
lėkti jos greitkeliais, raižyti 
jos erdves, didžiuotis jos 
darbais, pačiam juose ištirp
ti — jei ne rankomis, tai 
bent eilėraščiais. Juk Lietu
va šiandien — tai puikiausias 
eilėraštis, auksinės lyrikos 
luitas — ypač šį saulėtą, 
nepakartojamą pavasarį, šią 
žmogau^, darbo, išsipildymų 
vasarą/A

Saulėtą birželio dieną ma
šina perlėkiau didelį savo 
gimtosios Dzūkijos plotą. 
Viskas gerai! Dzūkelis, būda
vo,^sakydavo: dzievulis — ne 
vagis, kiek pasėji, tiek ir 
duoda. '

Šiandien dzūkeliai jau ne
pasikliauja būtu savo dzievu- 
liu. Jo vietą tvirtai užėmė 
žemės ūkio mokslas. Todėl ir 
vaizdas toks, kad akies nega-- 
Ii atitraukti; jūruoja javai, 
vešliose kultūrinėse pievose 
gausios kaimenės — lietuvio 
pasididžiavimas. Nors tik 

P. Drevinis

Be tavęs neturėsiu ramybės

1.

Prie Tauragės, prie Jūros upės, 
Kryžiavosi nauji asfaltai, 
Ant smilgų ir vėdrynų supės 
Voratinklių paklodės baltos.

Daržus nuiniti Įpusėję, 
Lingavo moterys ir vyrai. 
Vidurdienio tyloj glūdėjo 
Kažkas nematomas ir tyras...

2.

Tauragė, Tauragė, be tavęs neturėsiu ramybės, 
Kol žemė neitos.
Tauragė, Tauragė, Oko miškas, jaunystėj lankytas, 
Viliodamas oš.

Kur aš vienišas eisiu, blaškysiuos, į prieglobstį ramų 
Su^rjšiu sapne...
Tauragė, Tauragė, kai užmerksiu akis po kelionės, 
Priglausk] mane.

Ir retai, valandėlę nors trumpą, prie kapo supilto 
Pabūk vakarais.
AŠ regėsiu gimnaziją, Jūrą ir Meilės alėją,
Kur paukščių būriai
Nenustos visą naktį klegėt:
— Tauragė, Tauragė...

birželio pradžia — ištisai 
šianaujamos kultūrinės pie
vos: reikia skubėti, juk prieš 
akis dar antra ir trečia žolė, 
antras ir trečias šienavimas.

Žavėte sužavėjo sodybos — 
daugiausia naujut naujos, 
net žvanga. Ir keliai! Malonu 
dabar pasivažinėti naujais 
Dzūkijos keliais ir greitke
liais. Šito viso jaunystėje ir 
dar vėliau nė sapnuose nesu
sapnuodavau—toks gėris.

Ogi Dzūkijos pasipuikavi
mas — miškai! Vokiečiai 
okupantai dzūkų sengirias 
buvo žįste nužindę. dabar vėl 
plotų plotai jaunagirių, di
džiagirių. Dauguma dzūkų 
miškų sodinta jau po Antrojo 
pasaulinio karo!

Ir dar mano meilių meilė — 
jaunystė. Žmogaus jaunystė, 
laiko jaunystė, antroji Tėvy
nės jaunystė. Ir visur' liejasi 
per kraštus, ir širdis atsigau
na, pajaunėja, netveria šil
čiausiais jausmais.

Ir jaunimas! Niekas kitas 
manęs taip nežavi, kaip Lie
tuvos jaunimas: šviesus, išsi
mokslinęs, gabus, darbštus, 
doras ir tyras. Regis, ranka 
pasiekiu laikus, kada Lietu
voje nebus nė vieno jauno 
žmogaus, nebaigusio viduri
nio mokslo. Bet manęs tai 
nepatenkina, aš noriu dau
giau. Širdim aprėpiu laikus, 
kada Lietuva bus aukštąjį 
mokslą įsigijusi tauta. Ir tai 
ne svajonė, o tvirtas, gyvas 
mano įsitikinimas.

Tai — mano meilių meilė! 
Kitos •'aš neturiu.

Poetas Albinas Žukauskas
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Gerbiama tautiete 
P. Bendzaitis!

- Ačiū už malonų laišką, kurį 
gavau kovo m. pradžioje, bet 
su atsakymu užsilaikiau, nes 
buvau išvykęs atostogų, pail
sėti.

Mes labai džiaugiamės, 
kad nors per lietuviškas kny
gas ir žurnalus Jūs galite 
sužinoti, kaip gyvena lietu
viai savo tėvynėje — Tarybų 
Lietuvoje. Ypač 
mus, kad JūS?savo jaunystė
je neturėjusi gali 
kytis ir lavmtis rašyti, dabar 
mokate rašyti ir galite rašyti 
tokius įspūdingus, gražius ir 
turiningus laiškus. O kas 
būtų buvę, jeigu Jūs jaunys
tėje būtumėte galėjusi baigti 
mokslus? Tikriausia būtu
mėte rašytoja, nes turite 
rašytojos talentą.

Dabar, žinoma laikai kiti, 
ir Lietuva nebe ta, kuri buvo 
tais laikais, kai Jūs buvote 
mokyklinio amžiaus mergai
tė. Dabar Tarybų Lietuvoje 
kiekvienas jaunas žmogus ne 
tik gali, bet ir privalo baigti 
vidurinį, o kas gabus — tai ir 
aukštąjį mokslą.

Jūs rašote, kad per televi
ziją matėte filmą apie karą 
prieš fašistinę Vokietiją. Ga
liu pasakyti, kad nei vienas 
filmas negali parodyti to, ką 
žmonės pergyveno kare. Aš 
asmeniškai dalyvavau kare, 
prieš Vokietiją, todėl kai 
dabar žiūriu filmus apie tą 
karą, tai galiu patvirtinti, 
jog tuose filmuose neparody
ta nei dešimtosios dalies to, 
kokius baisumus atneša ka
ras žmonėms. Kare prieš 
fašistinę Vokietiją nugalėjo

Ant buto sienos — kaip moliuskas . 
prie akmens prilipęs jūroje — 
kabėjo moters fotografija. Vieniems 
ji buvo panaši į kino žvaigždę 
Gretą Garbo, kitiems gal į Renuaro 
Žaną Samari..

O fotely, alkūnėmis į stalą gan patogiai 
atsirėmęs/ juodas džentelmenas 
sėdėjo dieną naktį ir, į fotografiją 
įsmeigęs kiek pašvinkusios žuvies akis, 
jis rūkė kapitono pypkę. O neužmirštuolių 
kolorito mėlynas dūmelis, 
tarytum susisukęs į nupjautą 
pakaruoklio kilpą, kilo 
pamažu į viršų, raitėsi aplink lėkštos 
šios popierinės fotografinės herojės kaklą.

Dr. Jono Šliupo korespondenciniąi 
į ryšiai su dr. Antanu Petriką

žiugina

bės mo-

labai gerai žino

Tarybų Sąjunga, nes kada 
Amerikos kariuomenė iš lai
vų buvo išsodinta Prancūzi
joje, Tarybų Sąjungos ka
riuomenė jau buvo Vokietijo
je ir būtų pribaigusi fašistus 
be Amerikos bei Anglijos 
pagalbos. J

Praėjusiame kare žuvo z20 
milijonų Tarybų Sąjungos 
žmonių. Todėl Tarybų Sąjun
gos žmonės
kas yra karas ir iš visų jėgų 
kovoja už 
nekiltų naujas pasaulinis ka
ras. O tą naują karą aiškiai 
ruošia Amerikos prezidentas 
Reaganas. Jis visaip šmeižia 
Tarybų Sąjungą ir komunis
tus, vaizduodamas, kad ko
munistai ir Tarybų Sąjungos 
žmonės nori 
už tai, kad s 
kas knygas i 
vos, kai kurie žmonės Jūs 
laiko komuni 
kusia karo, j 
Kiekvienam, 
vinusiam žmogui tas žinoma, 
juokinga,, bęt yra 
kurie daugiau tiki 
propagandai, 
protui.

Baigdama 
Jums, kad 
Jums siusime lietuviškus 
žurnalus ir kęiygas. Skaityki
te tą spaudą 
tyti kitiems.
Jūs rasite žinias, kaip gyve
na, dirba ir kovoja už taiką i? 
ramybę pasaulyje lietuvių 
tauta ir viso:
Sąjungos taupos. 7

Linkiu Juris sveikatos ir 
laimės. 1

i Su pagarba .

Lange kerojo žalvarinė liepa.
Ir kiekviena kaip strypas jos šaka 
išlaikius būtų kilpą tą, kaip dievą, 
prisiekiu, myiiurgal ir dar kai ką.

taiką, kad vėl

<aro. Štai todėl, 
kaitote lietu v iš- 
s Tarybų Lietu-

ste, t. y. tštroš- 
\r ne juokinga? 
bent kiek išsila-

o ne

žmonių, 
Reagano 
sveikam

s aš 
ateityje mes

pranešu

ir duokite skai.-
Toje spaudoje

s kitos Tarybų

P. Petronis
Vilnius

Montreal, Quebec
ATSIDARĖ PARODA

Birželio 22 d. atsidarė pa
roda “Man and His World”. 
Tai tęsinys buvusios parodos 
Expo-67, K Notre Dame 
saloj, kur vyksta kartu ir 
gėlių paroda; taipgi ir Laron- 
dei Šioje parodoje su savo 
įvairiais išstatymais, daly
vauja ir menininkai iš Tary
bų Sąjungos, Brazilijos ir 
Indijos; taipgi vyksta įvairių 
prašmatnybių.

Mirė tautietis

> išvykę 
runo ir Helen

Buvo
Leonas, B 

Šimonėliai buvo išskridę Chi- 
cagon dalyv;
vestuvėse. Pargrįžo labai pa
sitenkinę ves tuvėmis ir susi
tikimu su giminėms ir pažįs
tamais. x

Jono Braknio sūnus, gyve
nąs Toronte, 
išsivežė save 
pas save pasi

Juozas Urbanavičius su 
dukra buvo išvažiavę į Chica- 
gą atlankyti Juozo brolį.

Staigiai susirgo
Jonas Knistautas staigiai 

ir labai sunk 
buvo ambula 
Victoria ligor 
jo liga.

Taipgi staigiai ir sunkiai 
susirgo Antdsė Trumpienė. 
Ji randasi Veteranų ligoninė
je.

Abiem ligoniams linkju
P.

auti giminaitės

buvo atvykęs ir 
i tėvą ir vaikus 
svečiuoti.

Birželio 17 d., trumpai 
pasirgęs, mirė Jurgis Sars- 
kis t sulaukęs 79 metų am
žiaus. Paliko liūdinčią žmo
ną, sūnų ir dukrą su šeimo
mis ir sergantį brolį Mon- 
treale; kitus gimines T. Lie
tė voje.

Seimai gili užuojauta, o 
mirusiam amžina ramybė. ■ į greitai pasveikti.

iai susirgo. Jis 
nsu nuvežtas į 
inę, kur tiriama

Bet liepos žalvaryje ketaus lizdą 
susuko geležinis varnas. Joks 
sparnuotis jo pajudinti nedrįsta, — 
net vanagas, ir tas supranta — apsijuoks.

Lizde tupėjo 
ir džeržgė su
Ir kulkomis maitino jį kaip talpas 
lietus, nušliauJ
Ir vieną naktį, kai už lango 
dangus atome 
ir kai dejavo 
kai džeržgė surūdijęs varnas, 
pailso džentelmenas, pypkę numetė, 
padėjo jis ant

geležinis varnas 
rūdijusiu balsu.

Kaip tarnas 
žęs nuo švininių debesų.

šungrybiais žaibavo 
žalvarinė liepa ir

stalo galvų.

Ant sienos fo'ografija per pusę 
skilo, ir išlindo 
tos Žanos Sarnari veidukas, — 
kiek žvairos ir aistringos 
akys ir plaukai tarytum lino kuokštas. 
Paskui išlindo jos balta 
kaip gulbės plunksna ir švelni 
tarsi nakties 
O rankoje kybojo mažas pistoletas. 
Sakyčiau — 
Už lango pas 
Kambaryje pakvipo paraku. 
Ir džeržgė surūdijusios skardos 
balsu tas juodas varnas.

ANTANAS MARTINIONIS
Centralinio. Tikiu, kad Drau
gija veiks.

Brooklyne prašau rengti 
susirinkimą ne partijų, bet 
lietuvių, kur visų pakraipų 
žmonės būtų lygiomis teisė
mis. Man visi lietuviai yra 
mieli ir malonūs, aš visus 
lygiai myliu — neskirstyda
mas į partijas ir pas visus 
atvažiavau.

Viso labo!
Su tikra pagarba

Dr. J. Šliūpas

Užbaigęs savo kelionę 
Amerikos lietuvių kolonijo
se, susitikęs Brooklyne su A. 
Petrikos ir kitų pažangių 
lietuvių organizuota išeivių 
auditorija, dr. Jonas Šliūpas 
grįžo į Lietuvą.

Prabėgo daugiau kaip sep
tyni mėnesiai, kai dr. J. 
Šliūpas, atsakydamas į A. 
Petrikos laišką, išdėsto sun
kią Lietuvos laisvamanių 
būklę, jų ignoravimą. Dau
gelis šio laiško eilučių baigia
si mįslingais daugtaškiais.

akštingala rankutė.

moteriškas menkniekis, 
girdo griausmas.

Paskui naktis 
tarsi žvaigždė 
Iš ryto viskas 

i ant sienos tote 
kėdėj pavargęs džentelmenas, ~ 

t jis ilsėjosi padėjęs galvą
ant stalo. Jo veidas buvo baltas 
tarsi karsto rožės.
Jo smilkiny juodavo apskrita 
kaip vyšnios 
Iš jos tįsojo n 
O fotografija

po kojų susiraitė —? 
tas seteris.
buvo savo vietoje! 

įgrafija,

uoga properša.
ausvas šilko siūlas^ 
nieko nematė.,.

Audėjų šeima
Daug išmoningų audėjų, 

mezgėjų, siuvinėtojų $ gyvena 
Mažeikių rajono Laižuvos 
apylinkėse. Tačiau toliausiai 
ir labiausiai garsėja Bara
nauskų šeimyna. Jų naciuose 
esančios senos staklės nežino 
poilsio nei žiemą, nei vasarą. 
Jomis audžia pats šeimos 
galva Simonas Baranauskas, 
jo žmona mokytoja J 
dukros Ramutė ir Sigu;ė

Parodose neretai gali 
vysti- margaraščių, lovatiesių, 
o prie jų lapelyje par 
kad jas išaudė Simonas 
nauskas. Audėjos žinovės ne 
visada patiki, kad tai vyr 
rankų darbas. Tada Sim 
kukliai paaiškina:

—- Mano mama buvę garsi 
kaimo audėja. Augome trys 
broliai, o sesers neturėjome. 
Ir pats nelabai atsimenu,

eimos 
skas, 

anina,

ma iš-

ašyta, 
Bara-

riškų 
tonas

ipda pradėjau austi ir kodėl 
pamėgau stakles visam gy
venimui . . .

Sudėtingą audimo meną 
gerai įvaldė ir Janina Bara
nauskienė, o abu tėvai jo 
paslapčių išmokė savo duk
ras. Laižuviečiai pasakoja, 
kad Ramutė Baranauskaitė, 
dar būdama antroje klasėje, 
išaudė tokius dailius rank
šluosčius, kad ne visi norėjo 
patikėti, jog čia tiarai tokios 
mažylės darbas. Tiesa, dabar 
Ramutė mokslą toliau tęsia 
Mažeikiuose ir kiek rečiau 
prie audinio palinksta, bet 
užtat tėvų namuose likusi 
aštuntokė Sigutė laisvu nuo 
pamokų laiku nesiskiria su 
.staklėmis.

Jauku Baranauskų namuo
se. Ir šį jaukumą suteikia jų 
pačių triūso vaisiai. Kamba
rius puošia pačių gražiai 
išaustos užuolaidos, staltie
sėlės; baldų apdangalai, kiti 
dalykai. Tai darbščios, ištiki
mos senovės lietuvių profesi
jai šeimos pasididžiavimas.

. . . Pykši staklės Bara
nauskų namuose. Jų Šeimi
ninkai dirba ne šiaip sau, o 
pasitardami, patrauklesnių 
akiai ir įmatresnių raštų ieš
kodami, kad savo lovatiesė
mis, kitais audiniais ir patys 
galėtų pasigėrėti, ir kitus 
maloniai pradžiuginti.

Povilas Maksimovas

v gyvenančius lietu- 
•rganizuoti per juos

■ i / . 
’ b

Žinomas pažangiųjų JAV 
lietuvių visuomenės ir kultū
ros veikėjas Antanas Petriką 
(1891-1974)' 1936, metais už
mezgė korespondentinius ry
šius su žymiu liberaliniu bur
žuazinės lietuvių visuomenės 
veikėju Jonu Šliūpu (1861- 
1944). Juos abu suvedė, kaip 
197^ m. Lietuvoje lankyda
masis A. Petriką pasakojo, 
bendri interesai: kova prieš 
bažnyčios ideologiją, religi
nius prietarus, klerikalizmo 
įtaką ir įsigalėjimą buržuazi
nėje Lietuvoje. Atkaklus 
abiejų vyrų siekimas (nežiū
rint jų priešingų politinių 
įsitikinimų), leido jiems keis
tis korespondencija, literatū
ra, o A. Petrikai ir kitiems 
pažangiečiams net materia
liai paremti Lietuvos Laisva
manių Etinės kultūros drau
giją.

Iš J. Šliūpo laiškų, rašytų 
A. Petrikai, matyti, kad jis 
atkakliai siekė į laisvamany- 
bę, antiklerikalinę ir antireli
ginę veiklą įtraukti, apjun
giant įyairių politinių kryp
čių J 
vius,
Laisvamanių Etinės kultūros 
draugiją, jos skyrius, kurie 
ne tik vietoje dirbtų kryptin
gą darbą, bet materialiai 
remtų Lietuvos laisvamanių 
veiklą. Šiam tikslui į JAV 
atvyko 1936 metais J. Šliū
pas, kur lietuvių kolonijose 
lankydamasis su paskaito
mis, organizavo Laisvamanių 
Etinės kultūros draugijos 
skyrius. Apie tai liudija dr. 
J. Šliūpo laiškai A. Petrikai. 
Pirmasis jo laiškas:

'' Chicago, 9.VI.1936 
Didžiai gerbiamas Daktarėj 

Labai man buvoy malonu 
gauti nuo Tamstos laiškutis. 
Buvau Pittsburge, dabar esu 
Chicagoję. Čion jau .baigiu 
savo kelionę; dar užtruksiu 
iki 13.VI. Po tam keliausiu į 
Detroit, etc.

Jau truputį jaučiuosi nu
vargęs, bet reikia tesėti.

Nusist'oju ant to, kad Chi- 
cagoje įrengtas tapo Etinės 
kultūros dr)augi)jos Centras, 
o kitose vietose šakos arba 
jos skyriai. Centre bus Tary- 
b&Vįš^gerų žmonių .visokių 
srovių ir ji išrinks ar paskirs 
Valdybą (pirmininką, iždinin
ką ir sekretorių). Tie susine- 
šinės su Lietuvoje esančia 
Et)inės) K(ultūros) Draugija, 
ir sudėtus pinigus persius 
Draugijos tikslams.

Buvau Kenoshoje, 
žmonės labai širdingai 
mė. <

Į Brooklyną atvyksiu 6 ar 7 
d. liepos mėn., ir 10 ar 11 d. 
keliausiu jau garlaiv 
mon. Prieš išvažiuojant, jei 
brooklyniečiai norės, pasaky
ti sutinku paskutinę 
kaip Tamsta sakai 
giesmę”.

kur 
priė-

iu na-

kalbą, 
gulbės

Mėginu agituoti kaip be
mokėdamas: rodos, žmonės 
vjsuii pritaria, o kaip praktiš- 
’’ j ’--vyks, pamatysimekai d 
vėliai

Kelionėje Jaunant suimu 
parašyti žmonišką laišką, 
kad ir norėtum. Tad ; 
man už nesklandumus.

) su tikra pagarba
Dr. J. Šliūpas

P. S. Šiandien Lietuvoje 
prasidėjo rinkimai į seimą; 
tai įdėmu, kokie žmnės ten

P. S. Šiandien L 
prasidėjo rinkimai į
4- <■ <■ x 1 xJ XVI « X 1 ■» XX 1 X « XX X VXX

sunku

atleisk

kiant įsteigti gimnaziją, ku- . 
rioje s laisvamanių vaikai 
moksleiviai nebūtų kapelionų 
prievartaujami ir terorizuo
jami. Dr. J. Šliūpas rašo:

Palangoje iškilmingai atidarytas naujas sveikatingumo kompleksas. Baltijos j jūros 
i pakrantėje įrengti du baseinai su šildomu jūros vandeniu, gydomosios fizkultūroj salė, 

fotariumas, masažo ir termoprocedūrų kabinos. Šį inžinerinį įrenginį pagal vilniečio 
architekto K. Laurikiečio projektą pastatė Klaipėdos statybos trestas.

Nuotraukoje: Naujas Palangos sveikatingumo kompleksas.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

du- 
vai. 
šei,

Trejų metų Mici su-išo 
l ryšulį savo meškutį, pasakų 
knygelę, lėlę ir eina pro 
ris. Ten ją sutinka tė

— Tąi kur taip susiruo 
dukrele? ji

— Mamytė visą laiką pyks, 
tąsi su manim, — sukūkčiojo

- Aš nusprendžiaumergaitė, 
grįžti pas gandrą.

pateks.
o o o

Po keturiolikos ė 
Clevelando J. Šliūpas parašo 
antrąjį laišką A. Petrikai.

ienų iš

Cleveland, 2l3.VI.36 
Gerb. Daktare,

Vos suspėjau kelis žodžius 
parašyti. Vakare išvažiuoju į 
Philadelphia. Cion sukūrėme 
užuomazgą Et(inės)| Kult* 
(ūros) Dr(augi)jos imiteto

13.11.1937. Kaunas 
Branguj kolega!

Didelį man džiaugsmą pa
darė Tamstos laiškas. Ačiū 
nepamiršęs mūs! <

Stebėtina, kad p. Buividas 
ir Daukantas ' negauna 
“L(aisvosios) minties”. Pra
nešiu administracijai, kad 
atitaisytų. Gal būt klaidingai 
užrašė antraštę — kas daž
nai atsitinka pas mus. Gaila, 
kad anksčiau neparašėte.

Tamstos ir Dr. Valuko 
pinigai dar neatėjo, bet ėteis 
kiek vėliau. Labai dėkui iš
siuntę.

Kaip matote, mes šiek tiek 
priedą pridedame brošiūro
mis. Kaip patinką .ąmerikie- 
čiamSi / • ,nn — -

Laikinai esame Kaune. 
Čion dirbu ir dėl civilinės 
metrikacijos, lankydamas vi
sokius ponus ir šeimininkus 
ir dėl laisvamanių gimnazi
jos. Ar pavyks viską įvykdy
ti, kas — žin! Ką pamatau, 
visi yra už! Tačiau vykdymo 
nėra . . . Visur eina konšach- 
tai su klerikalais ir kunigais, 
ir todėl viskas vilkinama. 
Juk p. Smetona vienąkart 
savo kalboje laisvamanius iš
vadino defektyviais, kurie 
Lietuvoje tik toleruojami 
teesą. Tai juk daug reiškian
ti žodžiai, kurie mus stato 
padėtin dissidentų buvusioje 
Rzeczpospolitoje. Ar mums 
geriau pavyks kaip dissiden- 
tams ar gal išguis, kaip 
sociunijonus (unitoms and 
society of Friends) — pagy
vensime, pamatysime . . .

Seimas yra, bet ... Juk ir 
metrikacijos projektas jau 
paruoštas, bet jis neįneša- 
mas seiman ...

Mūsų Et(inės) Kult(ūros) 
Draugija pereitąjį metą pa
dvigubėjo, ir skyrių skyriai 
įsteigti. Mes bijomi kad 
tokis augimas mus neprives
tų prie katastrofos. Kunigai 
pajuto pavojų, ką įrodo KVC 
buvusioji konferencija Kaū- 
ne: jie gali pasirūpinti, kad 
mus uždarytų ir mūsų spau
dą .. . Mes gan atsargiai 
rašome, valdžios nekliudo
me. Ar tai mums padės?!

Kad daugelis amerikiečių 
,priklauso prie Freethinkers 
of America, labai gerai: vis
gi linkėtina, kad jie ir mums 
padėtų jungu nusikratyti. 
Mes dirbame lyg skruzdės.

Su nuoširdžia godone ęl
Dr. J. Šliupas

Tais pat metais birželio 
mėnesio viduryje J. Šliūpas 
pasiunčia A., Petrikai laišką, 
kuriame atvirai išdėsto nei
giamą katalikų bažnyčios ir 
buržuazinės vyriausybės po
ziciją civilinės K metrikacijos 
įvedimo reikalu, skundžiasi, 
kad valdžia jo neremia sie-

Palanga, 15.VI.1937 
Brangus Daktare!

Užvakar gavau 20 knygu
čių apie parazitus, labai ačiū! 
Per Aldoną (Aldona, J. Šliū
po duktė, gyvenusi JAV,— 
A.M.) aš pasiunčiau Tamstai 
savo naują leidinį apie socia
linę bažnyčių veiklą (Mc- 
Cabe’s raštas). Tamstos lei
dinys naudingas, tik kalba 
yra gan amerikietiška.

Čion perleidėme R. K. baž
nyčios šturmą prieš civilinę 
metrikaciją. Meldėsi, žmonės 
saikino, peticijas p. Prezi
dentui rašė, įstatymo pras
mę klastojo, ir bažnyčiose 
visur mane šmeižė. Tokia 
mat jau kunigų etika. Kad 
galėtų, jie mane ir daug kitų 
paspirginę suvalgytų . . .

Palangoje jau įsigijome 
laisvas kapines, išlyginome 
duobių duobes, aplankėme 
viela, ir veikiai bus geležiniai 
vartai įstatyti. Šią vasarą 
įkurtuves viešai kelsime. Gal 
tarp svečių atsiras* vienas 
kitas ir iš Amerikos . . . 
Gaila, kad Tamsta ir Aldona 
negalėsite dalyvauti.

Apie laisvamanių gimnazi
ją iš valdžios neturiu\ jokių 
žinių: tur-būt neduos leidi
mo! Visgi neseniai Šv(ietimo) 
Ministerija mokykloms iš
siuntinėjo instrukciją, kad 
neverstų ne-k^talikus moky
ti religijos pas kapelionus. 
Tai jau . . . pažanga! Nors iš 
lėto, dirvą purename . . . 
nuo piktžolių ir varpučio.

. . . Baigiu rašyti veikaliu- 
‘ką apie, lietuvių protėvius: 
tik nežinau, ar sklandžiai 
beišeis. Reikės dar gerokai 
padirbėti, iki galima bus pa- 
sakytit, kad patenkinantis. 
Čion tuo klausimu lyg susi
domėjo p. Milašius, o ypač 
prof. Žilinskas; bet abiejų 
išvedžiojimai — mano many
mu — labai klaidingi.

Matau, kad Amerikos lie
tuviai šiek-tiek bruzda. Pas 
mus Laisvamanių Etinės 
Kultūros draugija labai ėmė 
plisti
skyrių, bet Amerikoje rodos 
vos 5 ar 6 teišdygo. Ameri
kiečiai leidžia bažnyčios us
nims plėtotis, kad tik per 
vėlai nepasigailėtų! Bažnyčia 
yra stabdytoja pažangos vi
som pusėm . . . Tai žaltys, 
kuris nupuldė ir nupuldys 
tautas, nusmaugs protavimą! 
Bažnyčia palaiko imperializ
mą ir kapitalizmą. Visus ver
čia prie veidmainiavimo, prie 
kautynių. Norėčiau, kad 
bent pas lietuvius nenustelb
tų demokratiškumas ir min
tijimo laisvė. u

Linkiu visiems pažangie
siems’ žmonėms gerovės, 
brolybės ir laisvės, ir kad 
nepasiduotų alintojų ir des
potų vylionėms. Su tuomi 
linkiu ir Tamstai bei šeimai 
sveikatos ir laimėjimo kovoje 
dėl būvio.

Su daug labų dienų ir 
nuoširdžia pagarba

turime apie 140

Dr. J. Šliūpas 
[Bus daugiau]

Boston. — The New Eng
land Journal of Medicine 
paskelbė Norvegijos* širdies 
specialistų studiją, kurioje 
tvirtinama, kad kava didina 
kolesterolį kraujyje ir gali 
sukelti širdies ligą. Bet Ame
rikos Kavos Draugija tuojau 
pat reagavo, paneigdama, 
kad tyrimai per pastaruosius 
15 metų parodę, jog kavos 
gėrimas nieko bendra neturi 
su širdies ligom.
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SAN LEANDRO, CALIFORNIA, “LAISVĖS” REIKALAI
Aukos prisiųstos nuo balandžio 26 d. iki birželio 24 d.: 

“Laisvės” Draugas, per P^Alekną,
Semifiole, Fla. . . j\................. $1,000.00

A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa..........'.1.....................100.00
P. A. Alekna. Seminole, Fla............. .  .i....................100.00
Olga Abeles, Seminole, Fla., prisiminimui

mirusios motinos Agnes Yureff......... ...................... 100.00
L. S. Klubas, Miami, Fla., prisiminimui
knirusiujų, per N. lešmantienę .... į ...... ..............100.00
Mylda Žukąs (palikimas), St. Petersburg, Fla. .'... .100.00 
Anna Stakėnienė, Freesoil, Mich., proga jos

90 m. gimtadienio................................................. .. 90.00
William Semen, Gulfport, Fla., prisiminimui mylimos
mamytės Petronėlės Semėnienės, per J. Andrulienę 50.00 

Joe Kol!, Phoenix, Arizona.................. J................. .  . 50.00
M. Stensler, V. Becker ir Anna Jamison, •

Livingston, N.J................ i......................50.00
Benjamin F. Kubilius, Hot Springs, Ark............ ' x.. .40.00
Victor Preikšą, Delavan, Wis................. į..... ?............ 38.00
A. Bel, Brooklyn, N. Y....................... .................. .. . .35.00
Frank Vaivjla. Hamilton, Ont., Canada.......................35.00
Frank Preibis, Walpole, Mass............ ..........................33.00
Johanna Demikis, Worcester, Mass.,

per R. Trakimavičius...........................................  . .30.00
M. Hacinkevičius, Great Neck, N. Y.,

per N. Ventienę . . ...................................................... 25.00
J. ir A. Kodžiai, Lawrence, Mass., per V. Taraškienę 20.00 
L. Bikulčius, Woodhaven, N. Y........ . ........................20.00
Jonas’Smalenskas, Miami, Fla......................................20.00
Ed. irjNellie Shumbris, Bayside, N. Y..........................20.00
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y., prisiminimui

mirusio vyro D. Mažilio per N. Ventienę................. 20.00
L. P. Kisielis, Montreal, Que., Canada........... ......20.00
Adelė Lupsevičienė, Lakehurst, N. J.,

per N. Ventienę.............................  15.00
E. Liepieųė, So. Salem, N. Y........................................ 15.00
Monica Dawnis, Cambridge, Mass. /............................ 14.00
Lulu L. Riker, new Britain, Conn., her I. Bimbienę . .13.00 
Anthony Pagiegala, Johnson City, N. Y..................... .13.00
Joe Markus, Kenosha, Wis......................   13.00
J. Narusevičienė, London, Ont., Canada....................  12.00
Amelia Kazėnas, Johnson City, N. Y............................12.00
V. Mossey, Weston, Ont., Canada................  10.00
J. Karan, Los Angeles, Cal........................................... 10.00
Antanina Butkis, La Grange, Ill....................  10.00
Kazys Milaševičius, Hamilton, Ont., Canada......... ?. 10.00
Adam Stupur šeima, Brooklyn, N. Y. ....................... 10.00
Julia Lazauskienė, Lauderdale Lakes, Fla....................10.00
M. Pikcilingis,’ Auburn, Ill. .................... 8.00
Agota Naravas, Shenandoah Hts., Pa. ,.................. . .8.00
Vera Urbonas, Bayville, N. Y....................  8.00
V. Rudinskas, Lasalle, Que., Canada............................ 5.00
J. Makul, New Haven, Conn........... . ..............................5.00
R. Ceskauskas, Sudbury, Ont., Canada.........................5.00
John Yorke, Hasbrouck Hts., N. J................. 5.00
M. Jonušienė, Montreal, Que., Canada,

per P. Kisielienę.................... •.................................... 5.00
A. Lukosa, Bedford, Que., Canada .................................5.00
J. Vasil, E. Walpole, Mass...........................................   .5.00
P. Žukauskas, Westwood, Mass......................................3.00
J. Novick, Winnipeg, Man., Canada.............................. 3.00

* * *

“LAISVĖ”

Sida- 
’aukos

Nuotraukoje: TSRS sporto meistrė vilnietė 
braitė-šventės varžybų prizininkė. A. Dilio

Anykščių rajono Niūronių kaime esančiame 
muziejuje
Lietuvoje.
tų.

Penktą kartą anykštėnai prie muziejaus surengė tradici
nę “Bėk, bėk, žirgeli” šventę. Iš visos Lietuvos suv 
sveteliai į arklių kermošių. Muziejaus hipodrome žii 
stebėjo gražaus' važiavimo konkursą, raitelių lenk 
Šventosios upės pakrantėmis karietomis važinėjosi 
jaus lankytojai.

batai eksponatų pasakoja apie arklini 
asmet muziejų aplanko tūkstančiai ęks

arklio 
akystę 
ursan-

ažiavo 
ūrovai 
.tynęs, 
imuzie-

XK.. 
h1
F' X

Nuotraukoje: Arklio muziejuje.

ŠYPSENOS
_____________________________________ •_______________________________ ■ ■

Staiga mirė Frank (Pra
nas) Machulis širdies prie
puolio ištiktas. Nors buvo 
greit pašaukta pagalba, ir 
apie valandą bandė jį atgai
vinti, bet nepasisekė. Išvež
tas iš namų ambulansu į 
ligoninę, kur išsiskyrė iš 
gyvųjų tarpo.

Pranas nesveikavo jau ke
letą metų ir porą kartų rei
kėjo gulėti ligoninėje. Jis 
manė, kad pergalės visas 
ligas, bet gamta kitaip nuta
rė. Buvo sukremuotas ir pa^ 
laidotas mauzoliejuje.

Labai gaila, kad vėl nete
kome’idėjos draugo. O Jums 
Dorothy, Raymond ir Kon
stancijai Mugianieniai, mes 
visi linkimė ištvermės.

Pranas buvo gimęs Lietu
voje, Kaišiądorio apylinkėje. 
Į JAV atvyko 1912 metais, 
būdamas 15 metų amžiaus, į 
Brighton, Mass., kur gyveno 
jo tėvas ir sesuo Barbora.

Už kiek laiko persikėlė gy
venti į Detroit, Mich., o už 
metų į Cleveland, Ohio., Ten 
dirbo mašinistu automobilių 
fabrikuose. Iš ten vėl grįžo 
gyventi į Worcester, Mass. 
Ir ten visą laiką dirbo maši
nistų.

Pranas priklausė prie Wor- 
cesterio LLD kuopos ir kitų 
pažangių organizacijų. Jis 
taipgi dainavo Worcesterio 
chore. Galbūt ten susipažino 
su Dorothy (Daretėle Jasin- 
skaite) .kadangi jinai irgi cho
re dainavo. Jis susituokė 
1922 m. rugpjūčio mėn. Vė
liau sulaukė sūnaus—Ray- 
mondo.

Kadangi dar būdamas jau
nas Raymonjdas sunkiai su
sirgo, o Dorothy irgi nesvei
kavo, tai Frank nutarė, kad 
jų sveikatai būtų geriau per
sikelti gyventi į Oakland, 
Cal kur Daratėlės sesuo, 
Konstancija Jasinskaitė-Mu- 
giapienė ir jos vyras Aleksas

Socialiniai poslinkiai Lietuvos kaime

3 Širdingai dėkojame.
ADMINISTRACIJA £ Viešbučio seim>ninkes

gyventojui;

— Pro Šio kambario langą

(fr Huberis kreipiasi'j pra-
eivj:

— Atsiprašau,- jūs geriate?

MAMA
Mama, jei tu iš kapų atsikeltum, 

ką tu pasakytum?
Savo gimto kaimo dabar nepažintum.

Nėra tų sukrypusių, senų pirkelių,
Jų vietoje stovi gražūs namai
Nėra tų balų ir pelkių,
Kur tu ant nugaros šlapią šieną

džiovinti nešei. '.
f

Išnyko girioj senos pušys
’ Jų vietoj paliko pajuodę kelmai
Dabar išaugo nauji sodai,
Ant tuščių dirvonų išaugo miškai,

Pasipuošę nendrėm seneliai ežerai. 
Pasipuošė ir žemė, pievos, arimai

tik gerais derliais.
Kaip ryte saulė užteka aukštai
Apšviečia kolūkiojkaip jūrą laukus 
Štai rugių varpos nulinkę žemai 
Kol nuo jų nukrenta karti rasa.

Kaip būtų gera pasivaikščiot
Brangios Tėviškės per laukus keliais
Kaip būtų gera pasiilsėtrirpasvajoti 
Kur dideliais plotais žydi linai.

(Julija Viščiulienė]

puikiai matyli kalnai. Užten
ka įmesti j automatu tris fran
kus, ir užuolaidos tučtuojau 
pakils lygiai penkioms minu
tėms.

s./

— Ne, — pasipiktinęs atsa
kė šis.

— Tuomet prašome palaiky
ti šitą butelį konjako, kol aš 
susirišiu batų raištelius.

£ Holivudo aktorę paklau
sė kodėl ji atleido savo vi. 
rėją. (

— Neklauskite, — atsiduso 
ji. — Gamindavo puikiai, bet 
visiems pasakodavo, kad tar
nauja man jau keturiasdešimt 
metų...

Kaimynas kaimynui;
— Kokią Šventę vakar 

šventėte? 
t

— Mano žmona dešimtą 
kartą pažymėjo savo trisde
šimtmetį.

Laikas ir įvykiai

Pertvarkius Lietuvos že
mės ūkį socialistiniais pa
grindais, Nemuno krašto kai
mas neatpažįstamai pasikei
tė.

Buržuazijos valdymo me
tais smulkiuose ir vidutiniuo
se ūkiuose, kurių buvo dau
giausia, vyravo sunkus ran
kų darbas, lydėjęs žemdirbį 
nuo aušros iki sutemų. Kolū
kinės santvarkos rūpestis 
pirmiausia buvo palengvinti 
valstiečių darbą, padaryti jį 
našesnį. Kasmet vis labiau 
mechanizuojami darbai lau
kuose, gyvulininkystės fer
mose. O gyvulininkystės 
kompleksuose jie ir automa- 

HAVERHILL, MASS.
I

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Augustas Kazlauskas
I 

mirė 1969 m. liepos 16 d.
Mano mylimas ir brangus vyras Augustas 

atsiskyrė iš gyvųjų tarpo prieš keturioJįka mėt^ 
Mielas Augustai, prailgo man tie metai be Tavįs. 

Liūdžiu ir skaitau dienas nuo Tavo mirties.

MARY KAZLAUSKIENĖ-SAMETIS V1SI DRAUGE IŠSAUGOSIM TAIKĄ. Rasoj KUNICKAITĖS, Druskininkų pionierių namų dailės būrelio narės (VI klasė), II-

nora,,,ny$ ueruvos ritmus

gyveno. Iš pradžios jie apsi
stojo pas Mugianius, o už 
kelių savaičių jsigijo savo 
namą.

Jie ilgai gyveno Oaklande. 
Pranas vėl susirado mašinis
to darbą ir dirbo iki sulaukė 
69-ies metų, tada išėjo į 
senatvės pensiją. Raymon- 
das susirado darbą geležin
kelių kompanijos ofise kur ir 
dabar dirbo.

Per paskutinius kelis me
tus Prano sveikata pradėjo 
šlubuoti, pasidarė sunku 
paeiti. Taipgi ir Dorothy 
nesveikavo kankinama artri
to.

Jie pardavė namą ir nuo
mavo apartmėntą sykiu su 
sūnum Raymondu kuris vi
suomet pagelbėjo tėveliams 
kiek tik galėjo.

Pranas iki mirties buvo 
Oakland LLD 198i kuopos 
pirmininkas, o visa šeima 
dirbdavo mūsų sueigose.

Machulių šeima kartą turė
jo vasarinį namą apie 70 
mylių iš San Leandro. Kas 
vakarą turėdavo išvažiavi
mus.

Šiuo laiku Dorothy smar
kiau kankinama artrito. 
Paeina kiek su walkeriu di
deliuose skausmuose. Dėl 
širdies ligos ji negali būti 
operuota.

Kovo mėnesį Raymonda 
pasikvietė jo tėvusj N. Bal- 
tulionytę. Teldą King, M. 
Mozuraitienę, tetą Konstan
ciją Mugianienę, Aleksą ir 
mane į restauraną atžymėti 
jo gimtadienio. Jau ne pirmą 
kartą Raymondas mus vai
šino. Labai ačiū jam už jo 
draugiškumą ir gerą širdį.

Svečiai iš Massachusetts
Apie 3 mėnesius Jonas ir 

Afemija Kodžiai iš Law
rence, Mass, praleido pas 
dukrą Janet Hume ir jos- 
šeimą. Turėjo progą padrau

tizuojami. Žemės ūkyje vis 
daugiau naudojama energeti
nių pajėgimų. Todėl dabar 
kiekvienas žemdirbys viduti
niškai pagamina beveik 8 
kartus daugiau produkcijos 
negu buržuazijos valdymo 
metais.

Mokslo ir technikos pažan
ga pareikalavo kaime aukš
tesnės kvalifikacijos žmonių. 
Todėl buvo sukurta atitinka
ma žemės ūkio kadrų rengi
mo sistema. Žemės ūkio spe
cialistus su aukštuoju išsila
vinimu dabar rengia Žemės 
ūkio ir Veterinarijos akade
mijos, įsikūrusios Kaune, su 
viduriniu išsilavinimu — 21 
žemės ūkio technikumas ir 
tarybinis ūkis-technikumas, 
masinių profesijų žemdirbių 
kadrus — 26 kaimo profesi
nės technikos mokyklos. Da
bar Lietuvos žemės ūkyje 
dirba apie 45 tūkstančius 
specialistų, beveik ketvirta
dalis jų su aukštuoju išsilavi
nimu.

Nuolat stiprėjanti ūkių 
ekonomika sudaro prielaidas 
gerinti gyvenimo sąlygas. 
Kaime daugėja prekybos ir 
buitinio aptarnavimo įmonių, 
plečiama vaikų darželių ir 
lopšelių statyba. Dabar res
publikoje nerasime ūkio, ku
ris neturėtų kultūros namų, 
bibliotekos, vienokių ar kito
kių sporto įrenginių, kur 
nebūtų reguliariai demon
struojami kino filmai, rengia
mi koncertai, meno saviveik
los pasirodymai. Vis platėja 
profesionalaus meno keliai į 
kaimą.

Žemdirbiai, kaip niekada 
anksčiau, naudojasi plačio
mis teisėmis į poilsį ir svei
katos apsaugą, Ūkiuose yra 
felčerių-akušerių punktai, o 
stambesnėse gyvenvietė
se — ambulatorijos, vaisti
nės. Žemdirbius aptarnauja 

gauti ir su keliais vietiniais 
lietuviais. Prie progos nepa
miršo aplankyti draugę Ksa
verą Karosienę. Draugai Ko
džiai taipgi įteikė $20 auką 
“Laisvei”.

Keleiviai
M. Baltulionytė ir M. Mo- 

zuraitienė sykiu su tūkstan- 
čias keliautojų buvo nuvykę į 
Sacramento, Californijos so
stinę, protestuoti prieš su-, 
mažinimą senatvės penijos, 
sumažinimą pagalbos netur
tingiems.

Ksavera Karosienė nuvyko 
į’ Washington, D. C. kaipo 
atstovė nuo Friendship Or
ganizacijos. Prie progos už
suko pas dukrą Gene ir 
šeimą New Jersey valstijoj. 
Ji taipgi turėjo progą daly
vauti drg. A. Bimbos memo
rialiniame išlydėjime.

Raymondas Machulis prieš 
tėvo mirtį buvo atostogose. 
Jis nuskrido į Reno, 
Nevada ieškoti laimės prie 
gąrsios Nevados piniginių 
mašinų. Sakė, kad buvo lai
mingas, nes užsidirbo gana 
apmokėti visas išlaidas ir dar 
daugiau. Lots of Luck, Ray.

M. Baltulionytė praleido 
apie mėnesį laiko Los Ange
les ir Redlands. Ten turėjo 
progą aplankyti Mike Pūkį, 
buvusį laikraščių rėmę^ą ir 
korespondentą, bet dabar 
dėl senatvės likęs vienas, 
gyvena slaugymo namuose. 
Jo padėtis prasta.

Tas pat ir su draugais 
Los Angelėje, A. ir J. Ber
notais. Draugė Bernotienė 
buvo laikraščių vajininkė per 
daug metų. Ju abiejų svei
kata dabar silpna. Gaila gerų 
draugų.

M. Baltulionytė taipgi bu
vo susirgusi apie mėnesį lai
ko. Laikykis, Maryte, nes esi 
labai reikalinga.

V. Taraškienė

dvi sanatorijos — “Eglė” 
Druskininkuose ir “Versmė” 
Birštone, ketvėri poilsio na
mai, kuriuose per metus gy
dosi ir ilsisi apie 30 tūkstan
čių žemdirbių. V. Siudvinas

• LAIVAI LAUKIA 
SEIMININKO

Visiškai įtikėtina, kad 
Viduržemio jūros dugnas 
tarp Sicilijos\r Siaurės Af
rikos yra milžiniškos ka
pinės laivų, paskandintų 
per .Punų karus, kuriuos 
264—146 m. pr. m. e. Romos 
imperija kariavo su Karta
gina. Trys kraugeriški karai 
baigėsi romėnų pergale: 
Kartagina buvo paimta ir 
sunaikinta. Italų profesorius 
V. Tuza, kuris rūpinasi pa
minklų apsauga šiaurinėje 
Sicilijoje, mano, kad mi
nėtasis rajonas gali tapti 
neišsemiamu archeologinių 
radinių šaltiniu. Mokslinin
kų spėjimai pasitvirtino: 
1969 m. anglų ekspedicija 
netoli Sicilijos miesto Mar
šalo iš jūros dugno iškėlė 
kartaginiečių laivą. Radinys 
sukėlė sensaciją tarp spe
cialistų. Laivas, kuris šian
dien eksponuojamas visuo
menei, buvo pastatytas iš 
gatavų detalių, o tai bylo
ja, kad kartagimečiai buvo 
puikūs laivadirbiai.

Deja, 1969 m. pradėtas 
laivų paieškas dėl lėšų sty
giaus teko nutraukti. Dabar 
mokslininkai bando gauti 
lėšų iš pramonės firmų, ža
dėdami jų savininkams leis, 
ti naudoti iškeltus laivus 
savo produkcijai reklamuo
ti.

• LAVA AR BANGA
Senasis Pompėjos miestas, 

kaip iki šiol buvo manoma, 
žuvo išsiveržus Vezuvijaus 

^ugnikalniui 79 m.
Šiuo metu Pompėja gelbs- 

tima nuo kitos stichinės ne
laimės — jos akmenis puola 
piktžolės. Ir štai, apdoroda
mi herbicidais griuvėsius, 
italų archeologai pastebėjo 
faktų, kurie leidžia teigti, 
kad prieš iškrentant karš- 

. tiems Vezuvijaus pelenams, 
miestą sunaikino milžiniška 
jūros banga, kuri kilo dėl 
žemės drebėjimo ugnikalnio 
išsiveržimo pradžioje. Kol 
kas tai dar hipotezė.




