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KRISLAI
t Pagarba už pažangią veiklą

“Vilnies” laikraštyje 
Pažangiosios spaudos 

bičiuliai
58,012 žuvusiųjų Vietname ir 

melagingos ašaros 
Neįveikiamos tabako 

kompanijos 
Tik dabar prisiminė

Amerikos moteris
IEVA MIZARIENĖ

Prieš dvi savaites teko 
būti Chicagoje vykusiame 
“Vilnies” dalininkų suvažia
vime. Tai buvo gera proga 
pasveikinti “Vilnies” redak
torių Stasį Joną Jokubką su 
gražia sukaktimi — jo 75- 
mečiu. Visi mes pažįstame 
draugą Jokubką, tvirtą pa
žangiečių judėjimo ąžuolą, 
atidavusį pažangiai veiklai 
ne vieną dešimtmetį. Daug 
jo nuveikta Brazilijoje, gili 
vaga varoma ir Amerikos 
žemėje.

Šiomis dienomis draugas 
Jokubką lankosi Lietuvoje, 
kur jo gražus jubiliejus taip 
pat pažymimas. “Vilnies” re
daktoriui suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio žurnalisto 
vardas. Šito garbės vardo 
draugas Jokubką tikrai nusi
pelnė.

□
Klausydama to, kas buvo 

kalbama “Vilnies” suvažiavi
me, vis lyginau su mūsų 
laisviečių veiklą. Panašūs 
mūsų laikraščiai, panašus jų 
turinys. Ir “Vilnis”, ir “Lais
vė” leidžiamos už darbo žmo
nių aukas, už sunkiai uždirb
tus dolerius bei centus. Tie, 
kas aukoja “Vilniai”, dažnai 
būna ir “Laisvės” prenume
ratoriai.

Visiems mums žinoma Ja- 
kienė per suvažiavimą paau
kojo “Vilniai” 1,000 dolerių. 
Ji ne kartą yra parėmusi ir 
“Laisvę”. Štai tokiais žmonė
mis remiasi mūsų pažangioji 
spauda.

Prezidentas Reaganas ge
gužės 28 dieną spaudė ranką 
prie širdies, kai Arlington© 
kapinėse buvo laidojamas 
Nežinomas kareivis, žuvęs 
Vietname. Jį valstybės galva 
apdovanojo ir Medal of Ho
nor. Pavėluotas šis apdova
nojimas, pavėluotas ir rūpes
tis tolimoje žemėje žuvusiais 
amerikiečiais.

58,012 Amerikos piliečių 
žuvo Vietname, labiausiai 
negarbingame kare, kurį tik 
kada kariavo mūsų šalis. 
Jauni vyrai žuvo ten, kur 
juos siuntė Washingtonas. 
Amerikos valdžia už šį karą 
Medal of Honor nenusipelnė.□

Amerikoje dabar pradėta 
labiau kovoti su rūkymu. Tai 
gražus sumanymas, nes nuo 
plaučių vėžio miršta vis dau
giau žmonių. Tik pati kova 
jau gerokai pavėluota: taba
ko kompanijos jau gerokai 
įsivažiavusios bereklamuoda- 
mos savo produkciją. Jos 
gauna daugiabilijoninius pel
nus. Iš tabako pelnosi ir 
valstijų valdžia. Todėl kova 
su cigaretėmis bus nelengva.

Amerikietiškoje spaudoje 
imta spėlioti, ar nebus artė
jančiuose rinkimuose į vice
prezidento postą keliama 
moteris. Moterys' turinčios 
padėti laimėti kuriai nors 
partijai.

Kai politikams reikia, jie

Gromyka atsikerta 
dėl Sacharovo

> Maskva. — Čia lankėsi 
Australijos užsienių reikalų 
ministras Bill Hayden ir savo 
susitikimo metu su Tarybų 
Sąjungoš užsienių reikalų 
ministru Gromyka užklausė 
jį dėl fizikos mokslininko ir 
Nobelio premijos laureato 
Andrejaus Sacharovo likimo.

Spauda rašo, kad Gromyka 
labai mandagiai savo svečiui 
australui atsakęs, kad tai 
esąs šalies vidaus reikalas ir 
Tarybų Sąjungai niekas iš 
užsienio neturi teisės pasa
kyti ką daryti. Panašiai Gro
myka atsakęs ir Fed. Vokie
tijos užsienių reikalų minis
trui Hans-Dietrich Genscher, 
kai tasai neseniai ten lankę
sis.

Amerikos ir Vakarų spau
da pučia Sacharovo klausi
mą, rašydama apie tai, kaip 
tasai mokslininkas Gorki 
mieste badauja, reikalauda
mas, kad valdžia išleistų jo 
žmoną į užsienį akių operaci
jai, kurios negalima padaryti 
vietoje ar kad žmona bijosi, 
kad tarybiniai gydytojai jai 
ko pikto nepadarytų.

Tuo tarpu Tass skelbia, 
kad jau dabar ir Amerikos 
didieji laikraščiai pripažįsta, 
jog JAV ambasada buvo są
moksle su disidentu Sacharo
vu. Buvę iš anksto sutarta, 
kad Sacharovo žmona pasi
prašys politinės globos JAV 
ambasadoje, o Sacharovas 
tęs bado streiką, ligi jo 
žmona bus išleista į užsienį. 
Tass agentūra apie tai buvo 
anksčiau paskelbusi, bet 
Amerikos spauda iš to šaipė
si. _________

Cairo. — Oficialiais duo
menimis pereitą sekmadienį 
Egipte įvykusiuose parla
mentiniuose rinkimuose pre
zidento Hosni Mubarak na- 
cional-demokratų partija lai
mėjo 391 vietą. Opozicijos 
partija surinko 12.7 proc., 
kas jiems davė tik 57 vietas. 
Opozicijos vadas, anksčiau 
buvęs vidaus reikalų minis
tras Fuad Serageddin rinki
mus pavadino “demokratijos 
laidotuvėmis”, nes, kaip^jis 
tvirtino, buvo labai daug 
suklastotų balsų, paduotų už 
prez. Mubarak partiją.

PRASIDĖJO
Bogota, Kolumbija. — Ge

gužės 28 d. vidudienį čia dvi 
minutes skambino bažnyčių 
varpai, aidėjo automobilistų 
signalai, tūkstančiai šio šešių 
milijonų miesto gyventojų 
išėjo į gatves, mosuodami 
baltomis skepetaitėmis. Taip 
prasidėjo metus užtruksian
čios paliaubos tarp vyriausy
bės ir Kolumbijos didžiausios 
sukilėlių grupės, pasivadinu
sios revoliucine ginkluota pa
jėga, sutrumpintai žinoma 
FARC inicialais.

Ši revoliucinė grupė turi 
apie 15 tūkstančių ginkluotų 
narių ir yra viena iš grupių, 
jau apie 30 metų kovojančių 
su vyriausybe.

Su šia FARC grupe valdžia 
pasirašė paliaubas šiemet ko
vo 28 d. Revoliucionieriai 
sutiko vienerių metų laiko-

apie moteris prisimena. Bet 
kai rinkimų nėra, jiems jų 
problemos nerūpi. Kodėl 
Amerika ligi šiol tebėra ša
lis, kur moterų lygybės ne
garantuoja įstatymas?

Vietnamo karo auka 
įamžinta Arlingtone kapinėse

Vaizdas iš iškilmių Kapitoliuje, kur viešai buvo išstatytas 
karstas su Vietnamo kare žuvusio nežinomojo kareivio 
palaikais. Prie karsto stovi prez. Reagan, vėliau dalyvavęs 
Arlingtono kapinėse įvykusiose laidojimo ceremonijose ir 
pasakęs kalbą.

Arlington, Va. — Vienuoli
kai metų praėjus nuo- karo 
pabaigos Vietname, kur žuvo 
58,012 Amerikos karių, vie
nas iš jų, kurio nepavyko 
identifikuoti, prisijungė prie 
anksčiau čia buvusių trijų 
nežinomųjų, ir palaidotas su 
didelėmis iškilmėmis gegu
žės 28 d., kai Amerikos 
žmonės šventė kapų dieną.

Beveik dešimt metų užtru
ko, ligi pavyko surasti neat
pažinto kario palaikus. To 
kareivio palaikai karste pir
ma buvo išstatyti Kapitoliu
je, o paskui širvų arklių 
traukiamu kesonu atvežti į 
tautines Arlingtono kapines 
ir palaidoti šalia kitų trijų 
nežinomų kareivių. Pirmieji 
trys atstovauja JAV ka
riams, žuvusiems I ir II Pas. 
karo metu ir Korėjos karo 
metu.

Iškilmėse dalyvavo daug 
artimųjų ir giminių tų JAV 
karių, kurie žuvo Vietname 
ar dingo be žinios. Dingusių
jų be žinios dar esama arti 
trijų tūkstančių.

Prez. Reagan, dalyvavęs 
iškilmėse, uždėjo ant nežino
mojo kareivio karsto aukš
čiausią tautinį ordiną “Medai 
of Honor” ir pasakė kalbą, 
tardamas, kad “tasai nežino
masis, kuris šiandien sugrįžo

PALIAUBOS
tarpiui sustabdyti savo 
veiksmus, jeigu vyriausybė, 
vadovaujama prezidento Bp- 
lisario Betancur, pagerins 
gyventojų socialinę padėtį. 
Tos grupės vadovybė pareiš
kė, jog paliaubos galės būti 
prailgintos, jei paaiškės, kad 
daroma pažanga varguolių 
gyvenimo sąlygoms pagerin
ti. _________

Gonaives, Haiti. — Dėl 
čia kilusių riaušių pereitą 
savaitę kaltinama policija, 
kuri primušusi nėščią mote
rį, vėliau nuo sužeidimų mi
rusią. Apie tai sužinoję > šio 
miesto gyventojai ėmė ma
siškai rinktis ir pradėjo žygį 
į policijos būstinę. Gyvento
jai taip pat rodė nepasitenki
nimą ir dėl kainų pakėlimo 
maisto produktams. Policija 
ir kariuomenė skubiai žmo
nes išvaikė. Buvo sužeistų. 
Tai pirmos tokio masto riau
šės 134os metų Jean-Claude 
Duvalier-valdžioje, kurią jis 
kaip prezidentas perėmė po 
savo tėvo mirties 1971 m. 

pas mus, yra mums simboliu 
visų, kurie yra dingę be 
žinios”. Jis stengėsi suramin
ti gimines tų karių, kurių 
likimas nežinomas, pabrėž
damas, kad jų bylcfs lapas 
dar neužverčiamas, kad JAV 
ir toliau darys pastangas 
sužinoti apie jų likimą ir 
apeliavo į Vietnamo vyriau
sybę, kad ji padėtų.

Šiose iškilmėse dalyvavo ir 
trys šimtai Vietnamo karo 
veteranų, kurių šventės ren-' 
gėjai neleido oficialiai daly
vauti nė iškilmingoje eiseno
je, sostinės gatvėmis lydint 
karstą iš Kapitoliaus į Ar
lingtono kapus. Bet vetera
nai vistiek žygiavo, kad ir 
“nepripažinti”. Vėliau jie ka
pų rajone sustojo prie didžiu
lio TV ekrano ir stebėjo 
iškilmių eigą, o kai kurie jų 
saliutavo, kariniam orkestrui 
grojant.

Atmesdami veteranų pra
šymą oficialiai dalyvauti 
eisenoje, rengėjai aiškino, 
jog visų rūšių ginklų kariai 
bus atstovaujami jau iš anks
to parinktose grupėse su 
orkestru. Tačiau spauda ra
šė, kad rengėjams nepatiko, 
jog veteranai norėjo žygiuoti 
apsirengę tom pačiom ar pa
našiom uniformom, kurias 
dėvėdami jie kariavo Vietna
mo džiunglėse. Kaip tada, 
taip ir dabar, matyt, nenori
ma akivaizdžioj prisiminti to 
vadinamo nepopuliaraus ka
ro, nors jame kovoje ir savo 
galvas padėjo JAV kariai, 
tos pačios Amerikos tėvų ir 
motinų sūnūs.

Ui solidarumą 
su Nikaragva

Havana, Kuba. — Čia išei
nantis savaitraštis “Bohe
mia” atspausdino pasikalbėji
mą su iš Portugalijos sugrį
žusiu Rene Anillo, generali
niu sekretorium organizaci
jos už solidarumą su Azijos, 
Afrikos ir Lotynų Amerikos 
tautomis.,

Portugalijos sostinėje Li
sabonoje įvyko tarptautinė 
konferencija, kurios dalyviai 
išleido atsišaukimą į visas 
tautas,kviesdami remti Nika
ragvą moraliai, politiškai ir 
materialiai prieš JAV agresi
ją. Agresijos aktais vadina
mas Nikaragvos uostų užmi- 
navimas ir JAV karinių pajė
gų išdėstymas prie Nikarag
vos sienų su Hondūru ir 
Salvadoru.

Keliauja Pretorijos 
premjeras

Johannesburg, Pietų Afri
ka. — Gegužės 28 d. į 
kelionę po Vakarų Europą 
pasileido Pretorijos premje
ras P. W. Botha. Kelionės 
tikslas — noras padaryti 
daugiau kontaktų su užsieniu 
ir sumažinti nepalankų nusi
statymą prieš jo vadovauja
mą aparteido politiką, dėl 
kurios jo vyriausybė jaučiasi 
izoliuota tarptautiniu mastu.

Pietų Afrikos premjeras 
kelionę pradėjo Portugalijoj, 
kurios darbo unijos, vado
vaujamos komunistų, pasiti
ko jį su demonstracijomis, 
kaltindamos, kad jo vizitas 
rodo z Portugalijos valdžios 
pritarimą Pretorijos apartei
do politikai. Prieš Pretorijos 
valdžios rasinę diskriminaci
ją demonstruos ir kitų šalių 
darbininkai. Premjeras Bo
tha lankysis Šveicarijoje, D. 
Britanijoje, Belgijoje, Pran
cūzijoje, Fed. Vokietijoje, 
Austrijoje ir Italijoje.

Tai pirma tokio masto Pie
tų Afrikos vyriausybės „gal
vos kelionė per pastaruosius 
dvidešimt metų. Vyriausybę 
sudaro baltųjų mažumos par- 
tija\ (National Party), kuri 
valdžią į savo rankas paėmė 
prieš 36 metus ir tebevai- 
ruoja Pietų Afriką rasinės 
segregacijos pagrindais.

Prieš Reagano 
politiką Centrinėje 
Amerikoje

New York. — Šeštadienį, 
birželio 9 d., čia rengiama 
masinė demonstracija, pro
testuojant prieš prez. Reaga
no politiką Centrinėje 
Amerikoje.

Dalyviai renkasi 11 vai. 
dag Hammarskjftld aikštėje, 
prie 47 St. ir First Avė. Iš 
čia bus žygiuojama prie JAV 
armijos rekrūtavimo centro, 
esančio Times Square, kur 
įvyks mitingas.

Kalbėtojai pasisakys prieš 
JAV politiką Centrinėje 
Amerikoje bei reikalaus, kad 
New Yorko uoste nebūtų 
laikomi laivai su branduoli
niais ginklais. Taip pat bus 
reikalaujama, kad lėšos iš 
ginklavimuisi skirtų fondų 
būtų perkeltos būtinoms so
cialinėms programoms.

Demonstruoja už 35 valandų darbo savaitę

Jau į trečią savaitę besitęsiantis konfliktas tarp metalo darbininkų ir automobilių 
fabrikų savininkų privedė prieito, kad apie 200 tūkstančių Fed. Vokietijos darbininkų 
neturi darbo. Nuotraukoje vaizdas iš pereitą sekmadienį Bonnoje įvykusios demonstra
cijos, reikalaujant 35 valandų darbo savaitės ir nedarbo kompensacijos.

Nenori Tarptautinio konflikto 
dėl įvykių Persijos įlankoje

Jungtinės Tautos. —A Tuo 
metu, kai Persijos įlankoje 
intensyvėja karas tarp Irako 
ir Irano, vienai ir kitai pusei 
sprogdinant su jomis neka
riaujančių šalių tanklaivius, 
čia nuo gegužės 25 d. posė
džiauja Saugumo Taryba.

Ši pati svarbiausia šios 
tarptautinės organizacijos in
stancija svarsto šešių Persi
jos įlankos regione esančių 
valstybių skundą prieš Ira
ną, kuris kaltinamas agresija 
prieš navigacijos laisvę toje 
įlankoje. Skundą pasirašė 
Bahrain, Kuwait, Oman, Qa
tar, Saudi Arabia ir United 
Arab Emirates ir tvirtina, 
kad tokia agresija prieš lai
vus Persijos įlankoje graso 
regiono stabilumui ir saugu
mui bei sudaro galimybes 
tarptautiniam konfliktui.

Posėdžiuose dalyvauja čia 
atvykę tų valstybių užsienio 
reikalų ministrai ir savo kal
bose kaltina Iraną, kad jis, 
nepaisydamas jau anksčiau 
Saugumo Tarybos priimtų 
rezoliucijų, kviečiančių už
baigti karą su Iraku, dabar 
pradėjo agresiją ir prieš val
stybes, kurios tame kare 
visiškai nedalyvauja.

Persijos įlankoj šalys betgi 
nekaltina Irako, kad jo oro 
pajėgos- -sprogdina tanklai
vius, norėdamos sužlugdyti 
Irano naftos gamybą, aiškin- 
damos, kad Irakas esąs karo 
stovyje su Iranu, tačiau Ira
nas, jie sako, atakuoja laivus 
kitų valstybių, kurios neka
riauja su juo. Ir tai sudaro 
pagrindinį skirtumą.

Persijos įlankos šalys yra 
paruošusios tekstą rezoliuci
jos, kuria Saugumo Taryba 
pasmerktų Irano agresiją ir 
pareikalautų, kad abi šalys 
respektuotų navigacijos lais
vę Persijos įlankoje.

Prie arabų šalių Saugumo 
Tarybos posėdžiuose savo 
balsais prisidėjo ir Japonijos 
bei Fed. Vokietijos ambasa
doriai, raginantys kovojan
čias šalis ir kitas valstybes 
nedaryti jokių žygių, kurie šį 
karą iš Persijos įlankos nu
vestų į tarptautinę konfron
taciją.

Laikraščiui išeinant į spau
dą, dar nebuvo žinomas Sau
gumo Tarybos sprendimas, 

tačiau per CBS TV pasikal
bėjimus Irako ir Irano amba
sadoriai Jungtinėse Tautose 
pareiškė, kad jie mažai turi 
vilties dėl kokių nors paliau
bų to nutarimo rezultate. 
Abudu pabrėžia, kad bus 
kovojama iki pergalės fron
te.

Karas tarp tų dviejų šalių 
prasidėjo 1980 m. rugsėjo 
mėnesį, Irakui pradėjus in
vaziją į Iraną. Ligšiol tame 
kare esama žuvusių arti 200 
tūkstančių žmonių, neskai 
čiuojant materialinių nuosto
lių, padarytų abiem pusėm*.

Kariaujančias puses bandė 
taikyti įvairios tarptautinės 
organizacijos, bet nekreipia
ma dėmesio. Kai Irakas atro
dė laimėtoju, jis atsisakinėjo 
tartis. Dabar, kai Iranui la
biau sekasi, tai Irakas siūlo 
tartis, bet Iranas nenori ir 
jau skelbia, kad jis kariau
jantis ne tiek už Iraną, bet 
už Islamą ir prieš visus 
“netikėlius” ir “dievo prie- v 1 1 X-
SUS .

Nežinia, kiek įtakos tiems 
karo veiksmams, išsiplėtu- 
siems į Persijos įlanką, pada
rys faktas, kad JAV pasiun
tė Saudi Arabijai specialių 
raketų šaudyti į lėktuvus ir 
lėktuvą-tanklaivį, kuris skri
dimo metu gali degalais ap
rūpinti kovos lėktuvus. 
Spauda rašo, kad šis Ameri
kos veiksmas Tarybų Sąjun
gos akimis gali būti laikomas 
kišimusi į konfliktą, nors tiek 
Washingtone, tiek Maskvoje 
paskelbta, jog abidvi didval- 
stybės sutarusios nesikišti.

Jeruzalem. — Izraelio ka
riniai cenzoriai nuėmė drau
dimą spausdinti nuotraukas, 
kuriose matyti du arabų te
roristai, Izraelio saugumo 
policijos suimti po to, kai jie 
bandė nukreipti keleivinį 
autobusą su žydų keleiviais. 
Anksčiau oficialiai buvo skel
biama, kad visi arabų tero
ristai žuvo susirėmime su 
policija, bet dabar Izraelis 
viešai prisipažino,/kad du 
jaunuoliai buvę paimti gyvi 
ir tik vėliau saugumiečių 
nužudyti. Žadama investiga- 
cija ir kaltininkų nubaudi
mas.
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Salvadoro teismo taktika
1980-ais metais keturios amerikietės, trys; katalikų 

vienuolės ir viena pasaulietė katalikė, buvo suimtos 
Salvadore ir žiauriai nužudytos — prieš mirtį jas dargi 
išprievartavo. Visi gerai žinojo, kas kaltininkai: valdžios 
Nacionalinės gvardijos kareiviai. “Nusikaltimas”? Kaip 
nuoširdžios, doros religingos moterys jos išvystė simpatiją 
Salvadoro beturčiams, kurių tarpe jos darbavosi. Valdžia, 
kaip matyti, nutarė, kad jos yra “raudonųjų draugės” ir 
pribaigė jų gyvenimą, kaip su pasikėsintojo kulka buvo 
baigta liberalinio arkivyskupo Romero gyvastis. ,

Dabar, ketveri metai vėliau, Salvadoro teismas “surado” 
nusikaltėlius ir juos nuteisė kalėti. Kodėl tas padaryta? 
Klausimas beveik nereikalingas, nes atsakymas aiškus: 
Salvadoro valdžia bijo, kad JAV Kongresas gali uždrausti 

Reagano administracijai siųsti didžiulius ginklų kiekius jai. 
Tad staiga buvo surasti nusikaltėliai, jie nuteisti ir 
Salvadoro valdžia gali sakyti Washingtonui: “Žiūrėkite, 
kokie mes liberališki, žiūrėkite, kaip mes suvaldome 

„ kraštutinius dešiniuosius”.
Bet, ar iš tikro suvaldo? Naujai perrinktas prezidentas 

Duarte nutarė, kad Carlos Eugenio Vides Casanova liks 
karo reikalų ministru. O Casanova yra tas pats generolas, 
kuris užkulisiuose suorganizavo tas mirties brigadas, 
kurios žudo tūkstančius salvadoriečių. Casanova per visą 
laiką puikiai žinojo, kas ir kaip nužudė amerikietes 
vienuoles. Casanova faktinai yra kaltas ir jis turėtų būti 
teisiamas, bet vietoje to jis lieka svarbiausiu šalies 
kabineto nariu — karo reikalų ministru.

Oro kontrolierių kova
Daugiau negu prieš dvejus metus Reagano administraci

jai pasisekė likviduoti oro kontrolierių (Air controlers) 
uniją. Po “šalies gerbūvio pavojaus” priedanga valdžia 
padėjo orlaivių kompanijoms palaužti kontrolierių streiką. 
Karinės ir bendrai valdiškos aviacijos kontrolieriai padėjo 

1 streiklaužiams ir galų gale visi streikuojantieji kontrolieriai 
buvo atleisti iš darbo. Aerodromų trafiko tvarkymą 
perėmė naujai ant greitųjų apmokinti asmenys. Iš unijos 
nieko neliko ....

Bet čia dar ne visas šios pasakos galas. Dabar spauda 
praneša, kad įvairiuose aerodromuose vyksta kontrolierių 
pasitarimai, maži mitingai. Apie ką jie tariasi? Ogi, apie 
unijos organizavimą! Mat, naujieji kontrolieriai, net buvę 
streiklaužiai, pasimokino iš gyvenimo: kai jie laužė streiką, 
jie buvo priimti bosų su dideliu džiaugsmu ir su visokiais 
pažadais. Bet jie greit patyrė, kad kompanijos yra 
pasiryžusios juos išnaudoti taip, kaip išnaudojo paleistuo
sius kontrolierius. Jie patyrė, kad jiems, kaip visiems 
kitiems darbininkams, tenka kovoti kiekviename žingsnyje 
už kiekvieną mažmožį. Jie patyrė, kad kompanijos yra 
pasiryžusios atimti nuo jų vieną lengvatą po kitos, jeigu tik 
galėtų. Tad, naujieji samdiniai pradėjo susiprasti, kad 
paleistųjų kontrolierių kova buvo teisėta ir neišvengtina, 
kad tai nebuvo “patriotizmo stokos” įrodymas, kaip tai 
teigė valdžia.

Naujųjų kontrolierių organizavimas dar ankstyvoje 
stadijoje: dar nežinia, į kokią uniją jie susiorganizuos. 
Taipgi aišku, kad savininkai dės pastangas nedaleisti 
organizavimo. Jiems, be abejo, padės Reagano administra
cija. Kova prasideda iš naujo ... (

Jaunimas į Lietuvą
Kaip buvo pranešta spaudoje, grupė jaunuolių iš užsienio 

buvo nuvykę į Lietuvą. Grupėje radosi vaikinų ir merginų 
iš JAV, Kanados, Australijos, Brazilijos, Vakarų Vokieti
jos. Daugumas jų yra lietuviškosios Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai.

Tai ne pirma tokia jaunų keliautojų grupė. Bet kas 
svarbu, tai, kad tų kelionių virtinė tęsiasi: kiek ekstremis
tai ideologiniai priešai besierzintų, kiek jie bekiršintų, 
begrasintų, jaunieji užsienyje gimę lietuviai rodo vis 
didėjantį troškimą susipažinti su savo tėvų kraštu.

Labai natūralu, kad tos lietuviškos gimnazijos Vakarų 
Vokietijoje mokiniai vis didesniu skaičiumi traukia į 
Lietuvą. Ta gimnazija buvo įsteigta išeivijoje buržuazinių 
polinkių kultūrininkų, kad sudaryti bent mažiuką užuomaz
gą nenutautėjusio jaunimo. Bet tai nebuvo jų vienintelis 
siekis: jie norėjo sudaryti ir tam tikrą politinį jaunimo 
aktyvą, — aktyvą, kuris savo esme būtų anti tarybinis. 
Bet reikia pasakyti, kad pilnai tas jiems nepasisekė. 
Kelionės į Tarybų Lietuvą nėra vienintelis simptomas. 
Reikia atsiminti, kad ta lietuviškoji gimnazija neveikia 
kokioje tai nuo likusio pasaulio hermetiškai izoliuotoje 
vietoje: ji veikia Vakarų Vokietijoje, ir tos gimnazijos 
mokiniai, nors jie mokinami lietuvių kalboje, taipgi 
susipažįsta su vokiečių kalba, su aplinkiniu vokišku 
jaunimu, su V. Vokietijos kasdieniniu gyvenimu. O ten 
politinė atmosfera visai kitokia, negu pageidautų gimnazi
jos steigėjai, — kur bepasisuksi, mokyklinis ir akademinis 
jaunimas susibaręs į kairiųjų socialistų, Žaliųjų partijos, 
komunistų ir kitas kairias arba bent kairėjančias organiza
cijas ... Vak. Vokietijos jaunimas masiškai dalyvauja 
anti-karinėse demonstracijose, veikia gal labiau energingai 
negu kitų šalių jaunimas už branduolinių ginklų uždraudi
mą. Tos nuotaikos pasiekia ir lietuvius jaunuolius, 
nežiūrint, ar jie atvyko iš Chicagos Marquette Park, iš

PXGALBA” 
BEDARBIAMS

Trijuose New Yorko valsti
jos miestuose, Albany, Sche
nectady ir Troy apie 20,000 
bedarbių dabar gali važinėti 
miestų autobusais ir tramva
jais užmokėdami tik pusę 
kainos. Tų trijų fiestų savi
valdybės po ilgtįfj'dėbatų nu
tarė, kad reikia kaip nors 
padėti bedarbiams . . . . 
Mat, daugelis iš fabrikų ir 
dirbtuvių išmestų darbinin
kų, kurie anksčiau turėjo 
automobilius, juos dabar 
prarado, nes jie negalėjo 
mokėti bankams kas mėnesį 
reikalaujamų sumų už pasko
las (retas amerikietis nusi
perka automobilį be paskolos 
iš banko. Dažnai, paklaustas 
“Ar čia jūsų automobilis?” 
amerikietis atsakys “Mano ir 
banko”). Tad, be savo auto
mobilio darbo ieškantieji 
žmonės kartais turi visą die
ną važinėti vieša transporta- 
cija ir kartais už tai išleisti 
tarp 5 ir 10 dolerių į dieną — 
didžiulė’suma bedarbiui.

Stengdamiesi įrodyti, kad 
jie bedarbiai, turi kas antrą 
mėnesį registruotis trans- 
portacijos įstaigose ir gauti 
naują kortelę. Vienas bedar
bis taip išsireiškė Albany 
televizijos stoties reporte
riui:

“Vakar nuvažiavau į trans- 
portacijos biurą. Tas man 
kainavo tris dolerius, nes 
reikėjo keletą kartų persėsti 
iš vieno autobuso į kitą, o su 
kortele neduoda transferių. 
Biure praleidau pusę dienos. 
Raštininkas, kuris man išda
vė naują kortelę, buvo labai 
nemandagus, nors jis juodas 

-kaip aš. Prieš išeidamas jam 
pasakiau — ‘Tai žinai brolau, 
tau pačiam gali prisieiti 
ateityje vartoti tokią korte
lę ... .’ Rytoj turiu vykti į 
nedarbo pašalpos raštinę 
persiregistruoti, popiet vėl 
bandysiu paieškot darbo. 
Na, ir gyvenimas . . . .”

VAIKAI IR BADAVIMAS
Farmworkers Union of 

America (lauko darbininkų 
unija) jau seniai kėlė reikala
vimą, kad kas nors būtų 
padaryta apie vaikų sveika
tą. Lauko darbininkų vaikai 
dažniausiai gyvena sąlygose, 
kuriose ligos ir epidemijos 
klęsti. Ypatingai tas liečia 
lauko darbininkus, kurie ke
liauja iš vienos plantacijos į 
kitą, taip vadinamus “migra

U gniakuriai
Po bruzdančius miestus, turgus, kapus 
nematomi sparnai negirdimai plasnoja. 
Aš juos matau — lyg juodas nuodegas.

Kieno jie? 
Pasaulis — pragariškai tragiškas, trapus.

Bet akys — budrios. Jos lig šiolei 
nepaleido 

piktų daiktų, iš klastingumo pašauktų. . 
Juodi sparnai, pakilkite nuo balto veido 

' ir esančių, ir būsimų kartų!

Te juodas paukštis niekados akių 
tykių, jaukių neiškapos. Ir ieško vietos 
namų, gyvūnų džiaugsmas, nerimą 

apšvietęs.
Nubusime gyvybės pusėje, tikiu.

Ir būsime ugniakuriai, iš kėslų, kraujo 
įžiebę žiežirbų žvaigždynus židiniuos.
Čia viskas baigias ir prasideda iš

naujo — 
ne vien tik pelenuos — delnuos darniuos.

Ką reiškia mirti — dar nesuprantu.
Tai '— paslaptis. Bet kai nutrūks mintis, 

te kūno 
tyla netykšta nuo beprotiško taifūno — 
tegu užmiega ji po stogu, po gimtu.

Jonas Jakštas

Brazilijos Sao Paulo, iš Australijos ar kur kitur . . .
Tie jaunuoliai jaučia^įnstinktyviai, kad platesnis pasaulis 

nestoja taip negatyviai prieš Tarybų Sąjungą, kaip kai 
kurie jų dėstytojai gimnazijoje. Be to,jie girdi iš sugrįžusių 
Iš Lietuvos draugų, kokią širdį šildanti ir protą blaivinanti 
kelionė į Lietuva gali būti. Nestebėtina, kad jie vyksta. .. .

tų, negalėtų pasirūpinti, nes 
neturi iš ko”.

J. Naujalis buvo parašęs ir 
nemažą kiekį bažnytinės mu
zikos kūrinių. Kai kurie jų 
laimėjo net tarptautinius 
konkursus. Kada sūnus Ta

ku yra
- vienų 
e, kitų

cinius darbininkus” (“mig
rant workers”).

Didelė dalis tų ’ 
meksikiečių kilmės 
tėvai gimę Meksiko, 
jau per amžius gyve
vakariuose, daugiausia Cali- 
fornijoje, Naujojoje 'Meksi
koje, Arizonoje, TJexase. 
Grupė medikų dabar] prave
dė tyrinėjimą parodyt, kaip 
nepakankamas maitinimas 
atsiliepia į amerikiečių-mek- 
sikiečių vaikų fizinį vystymą
si. Tai grupei vadovavo Dr. 
Ricardo Castillo, kurįš dėsto 
pediatriką San Francisco 
universitete. Tyrinėjimai pa
rodė, kad eilinis šės^rių me
tų meksikiečių kilmės vaikas 
Jungtinėse Valstybėse t sve
ria trim svarais mažiau, ne
gu likusių amerikiečių vai
kai. Meksikiečių vaikai že
mesnio ūgio, bet skirtumas 
didėja su metais, kas reiškia, 
kad jie auga y menkiau dėl 
blogesnio maisto.

Apskaičiuojąriia, kad ypa
tingai farmų imigracinių dar
bininkų tarpe protarpinis 
(laiks nuo laiko) pilnas bada
vimas paliečia apie trečdalį 
šeimynų, o nepakankamai 
sveiko maisto vartojimas — 
beveik 100 nuošimčių!

“DISTRIKTAS 65”
New Yorko miesto pieti

nėje dalyje, Astor Place gat
vėje, randasi devynių aukštų 
pastatąs, ant kurio didelėmis 
raidėmis užrašyta DIS
TRICT 65. Tas namas 
yra štabas vienos pažan
giausių ir kovingiausių šio 
didmiesčio unijų. Pagal pa
vadinimą šį unija yra auto 
darbininkų unijos (United 
Automobile Workers) sky
rius, nors dauguma to lokalo 
narių nedirba auto pramonė
je. UAW į šį lokalą suorgani
zavo įvairių smulkių lengvo
sios pramonės šakų ir distri
bucijos darbininkų: didžiųjų 
krautuvių aptarnautojų, pre
kių pristatytojų, sandėlių 
darbininkų ir t. t. Didi dau
guma narių yra negrai ąrba 
puertorikiečiai, du trečdaliai 
jų moterys. Unijos priekyje 
yra pažangi vadovybė, kuri 
leidžia pažangios krypties 
lokalo organą. Pastate ran
dasi kooperatyvinė vaistinė, 
mediciniškas punktas-klini- 
ka, skaitykla, knygynas, 
kooperatyvinis bankas ir kiti 
aptarnavimai. 65-o distrikto 
vėliavos dažnai matomos de
monstracijose už taiką, už 
nusiginklavimą .... B.
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IŠVERTĖ V. A.

Man ne kartą teko būti 
šiame mieste. Susitikau su 
daugeliu jo gyventojų, jų 
tarpe susiradau nemaža 
draugų, kurie ir . šiandien, 
nelabai palankiu metu, 
džiaugiasi kiekviena žinia iš 
Tarybų šalies, domisi viskuo, 
kas vyksta ties Nemuno 
krantais.

Reikalas tas, kad Los An
gelėse gyvena nemaža mūsų 
tautiečių — lietuvių, įvairiu 
laiku ir dėl įvairių priežasčių 
palikusių gimtąją žemę. 
Daugelis jų išlaikė meilę 
gimtajai šaliai, didžiuojasi 
jos pasiekimais.

Los Angelėse puikiai žino
ma apie didelius Tarybų Lie
tuvos sportininkų laimėjimus 
tiek olimpinėse arenose, tiek 
ir pasaulio, Europos pirme
nybėse. Žinoma ir tai, kad į 
Los Angelesą į garbingas 
varžybas su geriausiais pa
saulio sportininkais turėjo 
nuvykti lietuvių atstovai. 
Štai kodėl istorikas ir žurna
listas Vincas Trumpa emi
grantinėje spaudoje kreipėsi 
į tautiečius, juos kviesdamas 
kuo geriau sutikti lietuvių 
sportininkus.

Ir kągi? Jie pradėjo ruo
šą .. . bet neatsiliepdami į

TEN, KUR GYVENO KAUNO ARKIVYSKUPAS J. SKVIRECKAS

Buvę arkivyskupo J. Skvirecko rūmai, dabar J. Naujalio vidurinė meno mokykla.
. V. Gulmano nuotr.

Pačiame Kauno senamies
čio pakraštyje šalia literatū
ros muziejaus dunkso puoš
nūs rūmai, kuriuose savo 
metu gyveno arkivyskupas 
J. Skvireckas su visa savo 

/svita. Kiek čia kambarių, 
kambarėlių, patalpų patal
pėlių! Vaikštai po šiuos rū
mus if nejučiom pagalvoji, 
kam jam buvo reikalingi to
kie puikūs apartamentai, to
kia prabanga, kurią net pats 
bažnyčios mokslas smerkė? 
Prisimena ir keli faktai, susi
ję su kompozitorium J. Nau- 
jaliiį\ Kompozitoriaus našlė 
po vyro mirties prašė nesku
binti reikalo su buto atidavi
mu bažnyčiai, kol nesusiras 
sau kito.]Deja . . . < Kada M. 
Naujalieūe paprašė pašalpos, 
juk J; Naujalis buvo daug 
nusipelnęs Lietuvos muzikai, 
beveik visą gyvenimą išdirbo 
katedros vargonininku, tas 
pats J'; Skvireckas atsakė: 
“J. Naujaliui, kol jis tarnavo, 
mokėjome kiek galėjome, da
bar katedra neįpareigota rū
pintis jo šeima; kad ir norė- 

1 garbingo ir blaiviai galvojan- 
I čio tautiečio pasiūlymą, jie 
! sudarė specialų komitetą iš 
reakcinių lietuvių emigrantų, 
gyvenančių Los Angeles. Ša
lia sportinių įrenginių jie 
išnuomavo salę, kur buvo 
numatyta surengti antitary
bines parodas, parodyti prie
šingus olimpinei dvasiai fil
mus, kalbėti apie “neteisėtą” 
lietuvių sportininkų dalyva
vimą TSRS olimpinėje dele
gacijoje, apie religijos “per
sekiojimą”, nacionalinę dva
sią ir pan. Į tą salę turėjo 
suvilioti Olimpijados svečius. 
Ir, aišku, tuos, kurie būtų 
atvykę iš Tarybų Lietuvos. 
Ir ten neturėtų būti- vietos 
nei draugiškiems susitiki
mams, nei nuoširdžiams po
kalbiams apie gimtąjį kraštą, 
nei galimybės gauti bešališką 
informaciją. Tikslas kitoks — 
sumedžioti “nepatikimuo
sius”, suvilioti vieną kitą 
pasilikti JAV, o po to triukš- 
mauti apie “nesulaikomą” ta
rybinių piliečių potraukį 
“laisvajam pasauliui.”

Gėdingo antiolimpinio far
so organizatoriai šito net ir 
neslėpė. Žinomos koalicijos 
“Uždrauskite sovietus” vado
vas Deivas Balzigeris savo 
interview lietuvių emigrantų 
laikraštukui “Draugas”, 
kviesdamas į antisovietinius 
veiksmus atvirai šnekėjo 
apie jo organizacijos tikslus. 
“Koalicijos” nuomone buvęs 
tikslas; sudaryti nepakelia
mas sąlygas tarybiniams 
sportininkams. Tai, kas at

das Naujalis, po tėvo mir
ties, kreipėsi į šv. Kazimiero 
draugiją, kad ši padėtų iš
leisti kai kuriuos tėvo kūri
nius, gavo sekantį atsakymą: 
“Šv. Kazimiero draugijos 
valdyba savo 1935.V.16 po
sėdyje nutarė nesiimti leisti 
pasiūlytų a. a. kompozito
riaus J. Naujalio muzikos 
kūrinių. Sekretorius K. M. 
Vaitkus” . .

O štai kokį raštą atsiuntė 
kunigas Mileška M. Naujalie- 
nei, prašančiai žemės sklypo 
savo vyrui mūriniame “skie
pe” palaidoti: “Į Tamstos 
prašymą skirti Tamstos šei
mai 9 kvadr. metrus žemės 
Kauno katalikų kapinėse. 
Tarybos sprendimu prašo
mas žemės sklypas Tams
toms išimties keliu bus gali
ma skirti, kai Tamstų bus 
sumokėta nustatytas mini
malus mokestis 350 litų, vie
toj 900 litų. K. J. Mieleška.” 
Ar bereikalinga didesnio pa
sityčiojimo iš žmogaus, jam 
sunkiu momentu? Tik Tary
bų valdžia pasirūpino J. 
Naujalio šeima, paskirdama 
M. Naujalienei personalinę 
pensiją. Dabar čia viešpatau
ja nauja karta, girdėti links
mi, nerūpestingi balsai vai
kų, kurie nė iš tolo nenori 
prisiminti tos slogios praei

spausdinta emigrantiniame 
laikraštyje, galima laikyti 
tiesioginiu iššūkiu provokaci
joms, net ir terorui. Ir visa 
tai vykdoma skelbiant šūkius 
apie “žmogaus teisių pažeidi
mą”, Helsinkio susitarimų, 
nevykdymą” ir pan.

Norint suprasti, ko verti 
šauksmai apie “žmogaus tei
ses", pakanka susipažinti su 
kai kuriais “lietuvių antiolim
pinio komiteto” nariais. Vie
nas iš jų — ne kas kitas, kaip 
V. Šakalys, recidivistas, nu
teistas už vagystes. Pabėgęs 
iš gimtosios šalies, jis JAV 
virto “kovotoju už Lietuvos 
laisvę”. Kito “komiteto na
rio” — S. Kudirkos ryšys su 
sportu baigėsi šuoliu iš tary
binio į amerikiečių laivą, 
šuoliu, kurį jis įvykdė, kad, 
jo žodžiais, atsikeršyti neišti
kimai žmonai, pasilikusiai 
Klaipėdoje. Dabar abu išda
vikai, persikėlę gyventi į 
Kaliforniją, pakviesti užsiim
ti tarybinių sportininkų 
“perauklėjimu”, įkalbinėjimu 
juos nesugrįžti į tėvynę.

Toks yra veidas kai kurių 
“žmogaus teisių gynė- 
JU ....

Kaip buvęs sportinis žur
nalistas, galiu patvirtini, kad 
net 1936 metais, kai olimpi
nės žaidynės vyko nacių Ber
lyne, jų organizatoriai elgėsi 
ne taip įžūliai. Tai liūdnas 
palyginimas, bet jis atitinka 
tikrovei.

*>V. Kazakevičius
Lietuvos TSR 
nusipelnęs žurnalistas

ties. Visur pilna muzikos.
Kauno J. Naujalio vidurinė 

meno mokykla įsteigta dar 
1945 metais ir yra seniausia 
tokio tipo muzikos mokymo 
įstaiga Lietuvoje. J. Nau
jalio vardas buvo suteiktas 
1969 metais, švenčiant kom
pozitoriaus 100-sias gimimo 
metines. Šiuo metu čia mo
kosi apie 500 muzikai ir 
dailei gabių vaikų. Yra gra
žių tradicijų, pirmoje eilėje 
susijusių su muzika, daile, 
kurių tarpe itin svarbią vietą 
užima patrono J. Naujalio 
minėjimai, medžiagos rinki
mas apie kompozitorių. Šie
met šis renginys buvo ypač 
reikšmingas, kadangi sukako 
115 metų nuo kompozitoriaus 
gimimo, o rudenį, rugsėjo 
mėnesį, sueis lygiai 50 metų 
nuo jo mirties. Iškilmingumo 
pridavė ir tai, kad be mūsų 
populiarios muzikologės O. 
Narbutienės, dalyvavo ir bu
vę J. Naujalio mokiniai 
LTSP Liaudies artistas prof. 
K. Kaveckas, doc. Naba- 
žas ir kompozitoriaus anūkė, 
mokytoja lituanistė Rasa 
Laurinaitienė.

Pasibaigus iškilmėms, mo
kyklos atstovai su svečiais 
nuvyko į Petrošiūnų panteo
ną, kur padėjo gėlių prie J. 
Naujalio kapo. V. Gulmanas

t
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KAM TARNAUJA NATO
Skaitant “patriotiškai- 

veiksnišką” spaudą, joje ne
retai rasi liaupses NATO. 
Si spauda jau nebe pirmi 
metai rėkia:1 remkime prezi
dento Ronald Reagan ginkla
vimosi pastangas, ir būsime 
išganyti”. Ypač tai buvo žen
klu, kai neseniai NATO pa
žymėjo savo liūdnai pagarsė
jusios veiklos trisdešimt pen- 
kerių metų sukaktį.

Ta proga Vakarų propa
gandistai nemažai patriukš
mavo, mėgindami įrodyti 
neįrodomą: koks NATO tai
kus, kokie kilnūs esą šio 
aljanso tikslai. Taip, pavyz
džiui, VOICE OF AMERICA 
Lietuviai skirtoje laidoje kal
bėjo “Per . . . trisdešimt 
penkerius metus Atlanto 
santarvė visumoje buvo pri
pažinta kaip pasitarnavusi 
karo atgrąsinimui ir padėjusi 
išlaikyti ilgiausią taikos ir 
klestėjimo laikotarpį moder
nioje istorijoje”. Kad šis ir 
panašūs teiginiai yra pa
prasčiausias propagandinis 
blefas, niekam, netgi tų tei
ginių autoriams, nekelia jo
kių abejonių. Visi žino: 
NATO buvo sukurtas kaip 
agresyvus, prieš socializmo 
lagerį, ir visų pirma — 
Tarybų Sąjungą nukreiptas 
blokas. Apie NATO agresy
vumą priversta kalbėti ir ta 
pati Vakarų propaganda. Pa
vyzdžiui, anglų radijas BBC 
vienoje savo “jubiliejinių” 
laidų pasakė:

“Karinė NATO politika 
tampa vis mažiau populiari ir 
vis mažiau susilaukia visuo
menės pritarimo”.

Tai reikšmingas pripažini
mas. Ta proga dažnai prime
namos ir išlaidos, kurias sun
kia našta slegia šalių-aljanso 
dalyvių — žmones. Tačiau 
būdingiausią ir išsamiausią 
NATO paveikslą nutapė ne 
kas kitas, o buvęs Valstybės 
sekretorius Henry Kissinger 
duotame interviu žurnalui 
TIME. .Jis irgi karštas 
NATO šalininkas, tačiau bū
damas blaivaus proto negali 
nepripažinti akivaizdžių da
lykų. Jis, pavyzdžiui, pripa
žįsta, kad NATO veiklai la
bai kliudo taikos šalininkų ir 
branduolinio ginklo prieši
ninkų judėjimas. Kaip čia 
gaunasi: kaip skelbiama, 
NATO — taikos ir stabilumo

veiksnys, ir kartu labai bijo 
taikos šalininkų judėjimo Va
karuose?!

Štai ką sako Henry Kissin
ger:

“Mes privalome neleisti 
mūsų ateičiai priklausyti nuo 
neutralistų, pacifistų . . .

Taikos sąjūdžio iškilimas 
Vakarų Europoje smarkiai 
paveikė viešąją nuomonę 
NATO tikslų atžvilgiu, ap
sunkina pastangas pasiekti 
vieningą nuomonę NATO 
tikslų atžvilgiu”.

Kitais žodžiais pasakius, 
tai reiškia, kad tampa vis 
sunkiau apgaudinėti viešąją 
pasaulio nuomonę dėl tikrųjų 
NATO tikslų ir siekių. O jie 
atsispindi pačioje šio aljanso 
karinėje doktrinoje, kuri va
dinama “lankstaus atsaky
mo” taktika. Tai reiškia, kad 
NATO vadovai, kilus gink
luotam konfliktui, iš karto 
pasirengę panaudoti bran
duolinius ginklus. Tai, esą, 
turi atgrąsinti potencialų 
priešininką.

Sakoma (oficialiai):
“NATO vadovybei gali 

tekti imtis branduolinių gin
klų ankstyvoje konflikto sta
dijoje”.

Argi tai gali nekelti nerimą 
visuomenei? Visų pirma — 
Vakarų Europos visuomenei? 
Neveltui jąu minėtame inter
view drt! Kissinger dar ir dar 
kartą grįžta p^ie Vakarų 
Europos taikos šalininkų ju
dėjimo, kurį jis laiko vienu 
didžiausių NATO priešui

“Visuomenėje augantis 
branduolinis pacifizmas ,r . . 
pakerta ir tą patį likusį 
patikimumą”.

NATO, be abejonės, nesi
ruošia keisti savo agresyvios 
prigimties. Tik siūloma “to
bulinti” šį aljansą, dar labiau 
didinti ir stiprinti branduoli
nį kumštį.
... Tą

kai
- ir

turėtume gerai 
skaitome (tame 

“veiksniškai” pa- 
spaudoje) apie

žinoti 
tarpe 
triotinėje
NATO būtinumą ir jo taria
mą taikingumą. Ir dar: kaip 
tik NATO pagalba Jungtinės 
Valstijos diktuoja savo sąly-į 
gas sąjungininkams Vakarų 

neatsitiktinai
ten kilęs toks nepasitenkini
mas aljansu ir tikrai neatsi
tiktinai ten tokia nepopuliAri 
superkaringa politika. J. L.

Europoje

Lietuvoje šiemet madingi apvalių formų rankiniai, kurie 
yra praktiški, patogūs, talpūs. Juos gamina Šiaulių odos 
galanterijos fabrikas pagal įmonės dailininkų modeliuotojų 
sukurtus modelius.

Nuotraukoje: Dailininkė modeliuotoja Dalia Kavaliaus
kienė ir kontrolierė Dana Mačiulytė demonstruoja ranki
nius jaunimui. A. Dilio nuotrauka

“LAISVĖ’

Gandrai viršfF’irčiųpių

Nuotraukoje: Išaugo naujas kaimas.

Nuotraukoje: Išlikę gyvi Pirčiupiu tragedijos liudinin
kai — [iš kairės] Alfonsas Simokaitis, Teklė Matkevičienė 
ir jų kaimynas Stasys Jalmokas.

Nuotraukoje: Prie ĮLenino premijos laureato skulptoriaus 
Gedimino Jokūdonio Pirčiupiu motinos Alfonsas Simokaitis 
pasakoja Valkininku vidurinės mokyklos moksleiviams apie 
fašistų padarytus nusikaltimus.

■! I >■ 
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M. Baranausko nuotraukos

3-1AS PUSLAPIS

^Kultūros dvigarsiai
Lietuvos TSp Mokslų Aka- 

lemijos kalbos komisija po
odiniai svarsto kalbos šva- 
Limo klausimus. Kaip prane

ši Vilniaus “Literatūra ir 
Menas”, komisija padarė nu
tarimus dviem klausimais: 
iutarta laikyti normine XVII 
nžiaus lietuvių rašytojo pa- 
ardės formą Sirvydas (o ne 
Sirvydas). Prie to laikraštis 
•rideda:
“Komisija kreipėsi į atitin

kamas įstaigas prašydama 
P'ie norminės formos Sirvy
dis priderinti visų šio rašy
tojo pavarde pavadintų gat- 

ų, aikščių ir kt. pavadini- 
ius.”
Nežinome, kiek vietovių 

pavadintų šio rašytojo pa
varde yra Lietuvoje, bet tik- 

ausiai ne tiek jau daug, o 
pakeisti ne taip jau sunku —•

< pašalink ženklelį virš 
!. . . . Antra pakaita daug 
atesnė. Ji taip apibūdina- 
a:
“Pripažinta 

žmoni 
ta

d
r
ir

n
a 
v

v
n

ri

P 
m;

“Pripažinta, kad įžymių 
:*_S“ių vardais pavadintų įs- 
igų,' organizacijų, įmonių, 

kėlūkių ir t. t. pavadinimuo
se vartoti žodį ‘vardas’ nei 
lietuvių kalbos sistemos, nei 

galėjusios vartosenos po
žiūriu nėra tikslinga. Nutar- 

laikyti norminiais tokius 
pdvadinimus kaip S. Nėries 

tokykla, V. Kapsuko kolū- 
s, J. Greifenbergerio ga- 
ykla, I. Černiachovskio til
ts; M. Kuluzovo aikštė ir

ki 
m; 
ta 
pan.”

[ki šiol, kaip žinia, norma 
btvo “S. Neries vardo moky
klą 
lū 
logiška; žodis “pripažinta” 
rodo, kad tas klausimas buvo 
keliamas praeityje. Yra kitų 
indo-europiečių kalbų (tarp 
jų rusų, kur yartojamas žo
dis imeni), kur ta forma 
natūrali, bet į lietuvių kalbą 
ji buvo įsiskverbusi.

V. Kapsuko vardo ko- 
;is” ir panašiai. Pakaita 

; žodis

Svaigūs kvapai tvyro virš 
rčiupiuosepušynų, pievų. P 

prie sodybų šakas lenkia aly
vų 'žiedai, viskas alsuoja ““ 
mybe. Tik retkarčiais tai 

name, tai kitame šio nedi
delio dzūkų kairpo pakrašty
je pasigirsta gandro kleketa
vimas. Šį pax 
do dar daugia 
koma, kad šis 
namams neša

Alfonsas Simokaitis, kuris 
čia gimė ir užauga 
gyjamą žaizda širdyje mena

vie

ra-

pąkrašty-

jų atskri- 
0 juk sa

gtis laimę

su neuz-

Pirčiupiu tragediją. Jau ke
turiasdešimt metų praėjo, 
kai ankstų birželio trečiosios 
rytą keli šimtai hitlerininkų 
ėmė supti kaimą. Šimtas 
devyniolika taikių kaimo gy
ventojų tą dieną žuy 
nose. Vyriausiam 
koševičiui tada 1 
niasdešimt. Jonukui Jurgele
vičiui — vos keliės savaitės. 
A. Simokaičiui ir dar keliems 
pirčiupiečiams per stebuklą 
pavyko išvengti mirties.

Okupantai tikėjosi, kad 
kaimą visam laikui nušlavė 
nuo žemės paviršiaus. Tačiau 
pasibaigus karui, pirmasis 
trobą čia pasistatė Vaclovas 
Veršickas, po jo sekė , kiti. 
Praėjus porai metų) jau ir 
“gandras atnešė” pirmuosius 
tris naujųjų Pirčiupiu gyven
tojus.

Ilgai iš pelenų pakilęs dzū
kų kaimas buvo Pirčiupiu, 
vėliau Valkininkų kolūkio su
dėtine dalimi. Dabar jis pri
klauso Valkininkų miškų 
ūkiui. Čia įsikūręs medienos 
perdirbimo cęchas, kuriame 
daromi nameliai sodinin
kams, pjaunamos lentos, 
ruošiama mediena Alytaus 
eksperimentiniam namų sta
tybos kombinatui.

A. Simokaitis, kuris dajjar 
vadovauja šiam cechui, visų 
apylinkės gyventojų gerbia
mas žmogus. Jis dažnas sve
čias Varėnos rajono mokyk-

o lieps- 
Kaziui Lu- 
uvo devy-

lose, kur pasakoja apie gim
tojo kaimo praeitį, šviesią jo 
šiandieną. Visi trys jo vaikai, 
kaip ir kaimynų, baigė moks
lus. Pirčiupiu tragedijos liu
dininkės Marijos Veršickie- 
nės sūnus — geologas. Sta
sio Jalmoko dukra — litua
nistė. Daug pirčiupiečių pa
sklido po visus Lietuvos 
kampelius . . .

Tačiau labiausiai senbuviai 
džiaugiasi, kad pastaraisiais 
metais jaunimas noriai lieka 
gimtinėje. Štai ir medienos 
perdirbimo ceche, kuriame 
dirba per pusšimtį žmonių, 
daug jaunų veidų. Ir tai 
suprantama — įmonė rūpina
si savo darbuotojų darbo ir 
buities sąlygomis. Miškinin
kai kaime stato jaukius ir 
patogius namus, stengiasi, 
kad žmonės turėtų kur pra
leisti laisvalaikį.

. . . Girios pašonėje, prie 
pilkos kelio juostos, pelenus 
saujoje sugniaužusi, stovi 
akmeninė Pirčiupiu motina. 
Keturiasdešimt metų Dzūki
jos kaimo skausmas gyvas 
lietuvių tautos širdyje.

A. Norvaišas

rusinimas”. Bet jie

TRAMVAJAUS 
SUGRĮŽIMAS

Pitsburge, Filadelfijoje, Bos
tone atgyja apleisti tramvajų 
bėgiai, tiesiamos naujos Imi- 
jos. Vos prieš kelerius metus 
buvo pranašaujama, kad ši 
visuomeninio transporto prie
monė išnyks. Ir tikrai tuo 
metu tramvajai buvo bebai
giu išnykti iš JAV miestų. 
19i7 metais bendras tramva
jaus linijų ilgis buvo 70 tūks
tančių kilometrų, o praėju
siais metais jos buvo sutrum
pėjusios iki 720 kilometrų.

Tačiau tramvajus išstūmę 
automobiliai ir autobusai per 
ta laikų tapo Amerikos mies
tų nelaime: išmetamosios du
jos, kamščiai/ avarijos vertė 
suabejoti, ar ne pernelyg 
anksti atsisakyta tramvajaus. 
Miestų merijos žada kai kur 
jį atgaivinti. Tačiau sugrįži
mas nebus lengvas: 1917 mo
tais tramvajų buvo 580 Ame
rikos miestų, o dabar — tik 
aštuoniuose,. rašo Miuncheno 
dienraštis „Ziuddoiče cai- 
tung“.

ideologiniai dabartinės 
Lietuvos priešininkai dažnai 

brėžia, kad kalbinių formų 
įsiveržimas iiš vienos kalbos į 
kitą yra tikįslus politinis ak
tas, dabartinės Lietuvos at
veju
pamiršta, kad panašūs pro- 
cešai vyksta visame pasauly
je, įskaitant,, kur apie tiks
lius politinius sumetimus kal
bos negali būti. Taip pavyz
džiui, yra Prancūzijoje. 
Kiekvienas su prancūzų kal
ba susipažinęs žmogus^ino, 
kad per paskutinius keturius 
dešimtmečius į prancūzų kal
bą įsiveržė daugybė angliciz- 
mų, kurie ypatingai paplitę 
jaunime, didmiesčiuose, ko
mercijoje, bulvarinėje spau
doje. Prancūzijos Akademija 
skaito savo pareiga kovoti už 
gimtinės kalbos švarą ir nuo
lat skelbia karą įsiveržėliams 
anglicizmams.

Tad, yra tam tikro panašu
mo tarp prancūzų ir lietuvių 
kalbininkų akademikų pa
stangų. Bet kaip su rezulta1 
tais? Jie, be abejo, labai 
skirtingi: Lietuvos valdžias 
organai, miestų ir kolūkių 
vaidybos, įmonės, priims 
kalbos komisijos patarimus 
ir pakeis payadinimus. Pran- 
cūzijoje padėtis visai kito
kią — akademikų balsas daž
nai lieka šūkiu tyruose. Taip, 
pavyzdžiui Paryžiuje iki šios 
dienos riečia dideli sunkveži- 
miąi, ant kurių užrašyta di
džiulėmis baltomis raidėmis 
ant raudono dugno “Buvez 
Coca-Cola”, įkas yra žodinis 
vertimas iš angliško “Drink 
Coca-Cola”. Akademija nuro
dė, kad elementariniai pažįs
tąs prancūzų kalbą žmogus 
žino, kad reikia sakyti “Bu- 
yez du Coca-Cola 
^Coca-Cola koncesijos Prancū
zijoje negi paisys, ko 
akademikai i. . .

“Drauge” (Kovo 17, ’84) apie 
istorijos rašymą Lietuvoje. 
Jis skundžiasi, kad didelė 
dalis disertacijų, kurias rašo 
jauni istorikai, yra temomis, 
kurias “aprobuoja partija”. 
Grinius skaito lyg savaime 
suprantama mintį, kad jeigu 
tema yra iš darbo žmonių 
kovų< ji yra ne istoriška, o 
“propagandinė”. Buržuazi
niai mokslininkai visuomet 
taip galvojo: nagrinėjimas, 
kuris tendencingai priima 
status quo, yra moksliškas, o 
nagrinėjimas, kuris tenden
cingai remia visuomeninės 
pakaitas, nėra moksliš
kas ....

Grinius, visgi, mano, kad 
“padėtis nėra tokia siaubin
ga”. Esą, jauni istorikai pra
džioje, ypatingai per savo 
disertacijas, rašo partijos ap
robuotomis temomis, o vė
liau rašo tyrinėdami “kitus 
klausimus”. Jis paduoda pa
vyzdį: jaunas istorikas Vy
tautas Merkys pirmuose sa
vo darbuose gvildeno darbi
ninkų sąjūdį Lietuvoje devy
niolikto šimtmečio pabaigoje, 
o vėliau parašė dvi knygas, 
kurios paskirtos tautos kovai 
su spaudos draudimu.

Mums atrodo, kad Gri
niaus analyzas ne visai logiš
kas. Visų pirma, tyrinėti 
darbininkų sąjūdį Lietuvoje 
19-to šimtmečio pabaigoje 
faktinai reiškia tyrinėti Lie
tuvos darbo žmonių, kitaip 
sakant 
mos — istoriją. Vėlyvesnės 
Merkio temos glaudžiai su
rištos su ankstyvomis, — juk 
politinė (kairioji) kova prieš 
caristinę priespaudą ir kovos 
prieš spaudos draudimą vyko 
paraleliai, juk tai buvo ne du 
viens antram prieštaraujan
tys sąjūdžiai, o, kaip tik 
atvirkščiai, panašioje dvasio
je vedama dvilypė kova prieš 
tą pačią priespaudą. Griniaus 
dar galima būtų paklausti, 
kaip jis supranta tą tariamą 
partijos “aprobavimą”. Jeigu 
jis sako, kad ankstyvos Mer
kio temos buvo aprobuotos, 
jis tuomi lyg sako, kad vėly
vesnės (apie kovą prieš spau
dos draudimą) nebuvo apro
buotos. Bet, juk Grinius ir 
kiti jo ideologijos sekėjai 
nuolat sako, kad partijos 
aprobavimas yra būtina sąly
ga bet kurio mokslinio veika
lo pasirodymui! Tad, kaip čia 
viską suprasti: ar, pagal Gri
niaus nuomone, partija apro
bavo ar neaprobavo Merkio 
knygas apie spaudos draudi
mą?

Beje, jeigu K. Grinius yra 
susipažinęs su mūsų šalies 
universitetų tradicijomis, jis 
tikriausiai žino, kad ir čia 
tarp disertacijų rašymo ir 
vėlyvesnės kūrybos yra tam 
tikras skirtumas: Ir Ameri
kos studentas, kandidatas į 
daktaratą, rašydamas diser
taciją, bent dalinai turi ome
nyje, kaip tą temą ir išreikš
tas mintis priims profesorius 
arba profesorių kolegija. 
Tad, skirtumas tarp “Rytų” 
ir “Vakarų” ne toks jau 
didelis. Antra, kai mokslinin
kas jau ne studentas, jau 
“savaimingas”, jis ir ten ir 
čia susiduria su tam tikromis 
ideologinėmis sąlygomis: 
“ten” ideologija intervenuoja 
labiau atvirai, “čia” po 
skraiste: leidykla niekad ne
sakys mokslininkui, kad jai 
nepatinka knygos ideologi
ja, — vietoje to ji aiškins, 
kad “knyga nebus populiari, 
kad ji perdaug kontraversiš
ka”. Skirtumai ne taip 
dideli ....

tautos daugu-

jau

nori

ęstutis K. Grinius rašo

“Draugo” (kovo 3 d. 
skiltyje “Kertinė Paraštė” B. 
Kazimieraitis apgailestauja, 
kad pavojus egzistuoja lietu
vių kalbai ir kultūrai Ameri
koje ir gvildena, kam pavo
jus didesnis. “Draugo” bend-

’84)

daugiausia, ir

1 išdarbis, atrodo, prieina iš
vados, kad didesnis pavojus 
kultūrai, nes žema “vidinė 
kultūra”. Štai jo samprotavi
mas:

“Dėl lietuviškos kultūros 
vartotojų vidinės kultūros 
reikalingumo jau ne kartą 
mūsų spaudoje yra buvo už
siminta
labai pagrįstai, buvo skun
džiamasi dėl Lietuvių operos 
spektaklių metu lukštenamų 
saldainių popieriukų čežėji
mo ir jį palydinčio publikos 
plepėjimo”. Už plepėjimą 
Kazimieraitis, tipišku vyriš
ko šovinizmo įpročiu, kaltina 
“įsismaginusias mūsų lietu
ves ponias”, (ponai labiau 
kultūringi? . . .)

“Draugo” bendradarbio iš
reikštos mintys, kad ir pa
viršutiniškos, rodo, kaip sun
kioje padėtyje žmogaus gal
vosena bando rasti kaltinin
kus smulkmenose vietoje es
mėje. Emigracinė reakcinė 
kultūra savo paskutinėje sta
dijoje tikriausiai galėtų su
rasti savo negalavimo prie
žastis pačiame organizme, o 
ne tokiuose simptomuose, 
kaip saldainių popierukų če
žėjimas. . R. B.

— susti- 
prekybi- 
išvykda- 
Vakarų

Kinijos premjeras 
lankosi Vakarų 
Europoje

Peking. — Gegužės 29 d. 
Kinijos premjeras Zhao Zi- 
yang išvyko į Vakarų Europą 
ir lankysis Prancūzijoje, Bel
gijoje, Švedijoje, Norvegijo
je, Danijoje ir Italijoje.

Jo vizito tikslas 
printi politinius ir 
nius ryšūs. Prieš 
mas, premjeras
spaudos atstovams pareiškė, 
kad Kinija mielai priima Va
karų Europos investavimus 
įvairių statybų projektams, 
įskaitant ir atominius reakto
rius bei naftos paieškas.

Šiuo metu jo kelionės 
maršrute nėra D. Britanijos, 
su kuria Kinija veda pasitari
mus dėl Hong Kong ateities. 
Paklaustas korespondentų, 
kodėl jis nevykstąs į D. Bri
taniją, premjeras atsakė, 
kad vienu metu neįmanoma 
visų šalių aplankyti.

Šiemet sausio mėnesį 
premjeras Zhao Ziyang lan
kėsi JAV ir Kanadoje. Diplo
matiniuose sluoksniuose kal
bama, kad premjero kelionė į 
Vakarų Europos šalis turinti 
tikslą tenai užmegzti preky
binius santykius, kad mažiau 
reiktų remtis iš Amerikos 
gaunama technologija.

išleidžiama 
kovai su 
„ugninėmis 

gimtinė — 
tropikų

SKRUZDĖLIŲ 
ANTPLŪDIS

JAV kasmet 
milijonai dolerių 
vadinamomis > 
skruzdėmis". Jų
Pietų Amerikos 
džiunglės. į JAV šios ryškiai 
raudonos skruzdėlės pateko 
1918 metais prekybos laivu. 
Vabzdžiai prisitaikė prie 
naujos gyvenamosios vietos 
ir ėmė greit daugintis. Jų 
įgėlimas sukelia stiprų odos 
uždegimą. Kasmet „ugninių 
skruzdžių" aukomis tampa 
apie 20 tūkstančių žmonių. 
Užregistruota nemaža 
atvejų.

Pavojus gresia ir 
liam Galapago salų
jos pasauliui — ten netikė
tai užplūdo „ugninės skruz
dės" ir dabar gresia visai 
vietos gyvūnijai. Vienos sa
lų gyventojai buvo priversti 
sudeginti visą augmeniją di
deliame plote, kad sunaikin
tų agresyvias ateives.

mirties

unika- 
gyvūni-

SKAITYKITE
IR REMKITE 

“LAISVĖ”
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Su “Ekrano” ženklu “Daug baritono partijų išdainuota . .

Panevėžio Darbo raudonosios 
vėliavos ordino gamykloje „Ek
ranas” gaminami kineskopai spal
votiems ir nespalvotiems televi
zoriams, kurių ekrano įstrižainė

m y tylos partine organizacija sKi- 
ria n>Jųiltūrinės buitinės pa
skirties prekių gamybai. kurių 
čia pagaminama už daugiau kaip 
trisdešimt vienų milijonų rublių.

61 centimetras.
Kas antras musų šalyje gami

namas nespalvotas ir kas dešim-
tas spalvotas televizorius išlei- tyvumas.
ūžiamas su „Ekrane" pagamin- Didelė paspirtis gamykloje yra
tais kineskopai;, Gamykla? ki
neskopai nespalvotiems televizo
riams žymimi valstybiniu koky
bės žerikhi. Gamyklos produkci
ja eksportuojama į keturiolika 
pasaulio šalių Didelį dėmesį ga-

rZabdiettutė
Vienas talentingiausių Lie

tuvos gamtos aprašytojų yra 
Leonardas Grudzinskas. Mes 
jau ne kartą perspausdinome 
šioje skiltyje jo raštus, ku
riuose jungiasi specialisto 
kiekvienos detalės pažinimas 
ir poeto sugebėjimas perduo
ti atmosferą gyva, sodria 
liaudies kalba. Čia jis rašo 
apie baravykus . . . Red.

Bėga po melsvais ūkais 
užkritusiomis pušimis minkš
tas šernas tarsi briedžio apa
čia, baltos lyg rasų nupraus
ta beržo tošis, samanos. Žvil
ga kalneliuose rudesnės už 
yoverę isandinės kerpės, pa
raistėje žalios gegužinių pa
galvėlės išdėliotos.

Ir viršum šito nuostabaus, 
margaspalvio miško kilimo 
rypauja mėlynaplunksnis gi
rios naujienų šauklys, nieka
dos nenuilstantis kėkštas. 
Skardena jis šiluose, prie 
Žeimenos ir Labanoro girio
je, kupiškėnų beržynėliuose 
ir palei gėląją Ūlą. Vidgiryje 
ir Raigardo slėnyje. Tame 
neramiame balse tarsi vienas 
kvietimas:

— Bobutės ir diedukai! . . 
Anūkai ir vaikaičiai” . . Visi 
miško sodybų žmonės! Imki
te dzūkiškas balanines su 
ilgu diržu per petį ir pušies 
šaknų pintines. Traukite iš 
pakraigės pustas, raudonų 
blindės vyteliu aukštaitiškas 
kraiteles. Čiupkite grybka- 
šes ir baravykinius krepšius. 
Rugiapjūtė baigta, grikiai 
Labanoro pyragui — “bab- 
kai” nuo pagirės lopinėlių 
nurauti, iškulti, plačion rėč- 
kon supilti. Dabar baravykus 
pjausiame, rausime. Iš po 
eglių, beržų, pušų šienausi
me. Muškite žvėrys ir paukš
čiai grybapjūtės būgnus. 
Kurkite moterėlės vidurva
sario karščiu alsuojančias 
duonkepes krosnis — tik
ram, baltam grybui — bara
vykui džiovinti.

Nėra nuostabesnio žaves
nio meto miškų kraštuose už 
didžiąją baravykinę. Tada 
užmiršti prie beržynėlio iš
sirpusias pirmąsias ir pasku
tines rudenio uogas — ger

Partšpė organizacija rūpinasi, 
kad gamykloje nuolat didėtų 
darbo našumas ir gamybos efek-

robotai bei manipuliatoriai, ku
rie leido išlaisvinti nuo sunkaus 
monotoniško darbo prie konve
jerių dirbančius darbininkus. Da
bar gamybos cechuose įdiegti 75 
robotai.

vuoges, raistų glūdumoje pa
žertus spanguolių karolius ir 
gandrus, bešokančius aplink 
atolo kupetas, nuo lazdynų 
krintančius auksinius ir žal
varinius riešutus. Žodis — 
baravykas — tampa magiš
ku, pąčiu gražiausiu ūkanoto 
ryto burtu. Visi keliaĖ pro 
žvėrių guolius, kadagius — 
sargybinius, per siaurus upe
lių lieptelius ir paežerėms — 
samanų kalneliuose, lomelės- 
na, trakuosna pasuka.

Tad prabuskime, žvaigž
džių sietynui nustojus žėrėti, 
ankstų, dar gervių neapdai
nuotą, rugsėjo rytą. Jaučia
te: visa Lietuva baravykais 
kvepia.

Sutrinkusi mediniai var
teliai Marcinkonyse ir Zervy- 
nose, kaimuose, kurių nie
kieno nepatvirtintame her
be — baltų samanų lopas ir 
juodakepuris dzūkų baravy
kas. Tai tikros grybų sosti
nės, nors ir be sosto, palei 
garsiąją Gudo šalį. Plaukia 
mediniai luotai link Milijoniš- 
kių už Perlojos. Taip grei
čiau per ūsorių ir lydekų už
remtą, vandeningąjį Merkį 
galima persikelti, į baravyki- 
nes nukakti.

Baravykas — visų grybų 
“pulkauninkas”, visiemš-ygal- 
vas apsuko. Dabar ir dzūkai, 
įr labanoriškiai vien tik bara
vykų sapnus sapnuoja. 0 
grįždami iš girios rytų aukš
taičiai smagią senolių dainą 
užtraukia: “Kad ne grybai ir 
ne ugos, Labanoro^ mergos 
būtų nuogos!” Tai/ne links
muolių pašaipūnų Kaimo ber
nų, o pačios girios dailiai 
sukurta dairia senais laikais. 
Grybai kelis šimtmečius, 
kaip ir dzūkams, Labanoro, 
Saldutiškio žmonėms atsto
davo rugius, pelnydavo duo
ną. Miškų gyventojus bara
vykai valgydino ir rengė 
tikrąją tų žodžių prasme. 0 
žiemą pirklių rogės nuo La
banoro su džiovintoms 
uogom, džiovintais baravy
kais, sūdytom rudmėsėm 
šliauždavo Varšuvos, Peter
burgo pusėn. Sako, iš varšu- 
vietiško turgaus lietuviškų

Nuotraukose:’ viršuje kairėje 
— gamyklos ■ partinio komiteto 
sekretorius Kęstutis Mikalauskas 
su elektros optinių sistemų mon
tuotojais, prldėmu sials padidintus
soclaltstinlus jsiparc goj.inu.; de
šinėje — viepa paskutiniųjų ki
neskopų gamybos operacijų; apa- 
člojo — inžinieriai konstrukto
riai Eduardas Valčekonls, me
clianizacijos Ir automatizacijos 
skyriaus viršininkas, Lietuvos 
TSR valstybinės premijos laurea
tas Jurgis Kisielius, inžinierius 
konstruktorius Anicetas Vaišvila.

V. GulevičiaU; (ELTA) nucPtr.

miškų gėrybės net Romą ir 
Paryžių pasiekdavo. Zervy- 
nų kaimas dvaro laikais savo 
ponui Varėnoje duoklę ati
duodavo viržių medumi ir 
džiovintais baravykais.

Bet grįžkime į rugsėjo ry
tus. Kur pačios grybingiau- 
sios miško “salos”? Mikolo- 
gai — grybų žinovai — teigia 
“derlingiausi” 30—40 metų 
pušynai, padengti baltų ker
pių patalu; Tokie miškai 
dunkso pietrytinėje Lietuvos 
dalyje. Garsiausi grybijomis 
Varėnos, Druskininkų šilai — 
kerpšiliai. Pasirodo, tai gry- 
bingiausi miškai ne tik Lietu
voje, bet ir Tarybų Sąjungo
je.

Druskininkų miškininkai 
yra paskaičiavę savo girių 
baravykų “aruodus”. Grybin
gaisiais metais Randamony
se, Markgionyse, Jaskonyse, 
Merkinėje superkama 8000 
kg šviežių įr 3500 kg. džio
vintų baravykų. Dzūkų šei
mos, neskaitant grybų, par
duotų supirkimo punktams, 
kasmet prisidžiovina sau 
maždaug po 4—5 kg baravy
kų. .

Kurie metai mūsuose buvo 
grybingiausi, baravykais 
apytikriai galima spręsti iš 
Lietkoopsąjungos pateiktų 
duomenų. Supirkta džiovintų 
grybų — daugiausia — bara
vykų.

. . . Veda grybus pulkau
ninkas. Veda briedžių takais 
ir aplink apuoko drevę pats 
gražiausias, pats slauniau- 
sias girios grybas — baravy
kas. Baravykas — karalius. 
Jo garbei kepurę keliame, 
dėl jo nesimiega žvaigždėto
mis šermukšniais apkaišyto
mis rugsėjo, spalio naktimis.
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MAŽASIS
„MERSEDESAS"

Automobilių karas tarp 
įvairių Vakarų firmų dabar 
pačiame įkarštyje. Konkuren
cija verčia keisti gamybos 
profilį net splidųjį VFR au
tomobilių koncerną „Mersc- 
dės Bene".' Jis ėmė kurti pi- 
(;*‘snį „Mergeilaso" modelį.

.Mažalitražis „Mcrsedesas" tu
ri pasirodyti parduotuvėse 
ateinančiais metais.

Kasmet sulaukdavome su
tarybinių kultūros darbuoto
jų turis 
“Tėvišk 
vų. Kie
Lietuvos dainininkų — visa

>ine grupe atvykstant 
ės” draugijos atsto- 
< tarp jų būta garsių

da jie rasdavo galimybę pa
dainuoti mūsų salėje. Tiesa, 
pernai Kanados valdžia neįsi
leido tokios grupės. Kiek 
girdėjome, šiemet su grupe 
ruošiasi atvykti garsus Lie
tuvos ir visos Tarybų Sąjun
gos baritonas Eduardas Ka
niava.

“Laisvė”
“Lietuvių dainininkas 

Eduardas Kaniava šiuo metu 
yra puikios vokalinės for
mos. Jo kilnus, malonaus, 
gražaus tembro baritonas 
laisvai skamba visuose regis
truose. Lengvumas, natūra
lumas, artistinis laisvumas 
leidžia jam organiškai įsigy
venti į muzikinį vaidmenį 
estradoje, išliekant tuo pačiu 
reiklaus skonio ribose. San
tūrus, bet tikslus ir išraiš
kingas gestas, sutvardyta 
mimika — štai visi išoriniai 
jo atlikimo manieros atribu
tai, o visa kita' balsas plius 
jausmas, mintis, meistrišku
mas. Ir dar viena charakte
ringa detalė, deja, pastaruo
ju metu tampanti vis didesne 
retenybe — puiki dikcija. Nė 
vieno užtušuoto žodžio! Fik
suojamas kiekvienas skie
muo, be to, ne kiekvienas 
atskirai, o būtent dainavime, 
vokaliniame skambėjime”, — 
taip apie jo meną atsiliepia 
teatro kritikai.

“Man teko dainuoti geriau
siuose pasaulio operos teat
ruose, mėgautis daugelio 
puikių dainininkų balsais, 
bet solistas, kurį aš išgirdau 
Vilniaus teatre, buvo man 
atradimas. Eduardo Kania
vos baritonas kaip reta malo
naus ir gražaus tembro. Jo 
balsas pakerėjo mane”, — 
taip savo kolegos meną įver
tino Kanados dainininkas 
Luis Kiliko.

Ir šie atsiliepimai (keli iš 
daugelio), ir tų, kas buvoja 
Vilniaus akademinio operos

savo laiku tarp 
lietuvių garsėjusio

Į šį R. B. gražiai tvarkomą 
“Laisvės” skyrių šiuosyk no
rėtume įsiterpti su dviem da
lykais. Primintume kai ką 
naujo iš 
Amerikos
Valparaiso universjteto (In
dianos v
žodžius skirtume JAV lietu
vių rašytojo Juliaus Kaupo 
(1920-196<:) pasakų ir apsa
kymų knygai, išleidžiamai 
Vilniuje, “Vagos” leidykloje.
KADA UŽGESO 
VALPARAISO “GADYNĖ”?

) istorijos. Kelis

Su Valparaiso universitetu 
(Indianos v.) susiję daug 
įžymių Amerikos lietuvių 
vardų. Pakaktų priminti A. 
Bimbą, V. Andrulį, K. Vidi- 
ką-Taurą, dešimtis kitų. Pa
gal A. Margerį per 1905-1925 
metus šią mokyklą lankė 
apie 1000 Amerikos lietuvių.
Ji paruošė nemaža tos šalies 
lietuvių inteligentijos.

Amerikos lietuviai Valpa- 
raisą “atrado” 1905 metais. 
Nuo tada kasmet po kelias
dešimt mokslo trokštančių 
mūsų tautiečių stodavo į šią 
daug kuo patogią mokyklą. 
Mat čia buvo galima mokytis 
nuo ABC ir baigti aukštąją 
mokyklą, įgyti specialybę. 
Pragyvenimas, mokestis už 
mokslą buvo visai įmanomi ir 
darbininkams. Be to, univer
sitete ilgą laiką vyravo de
mokratiška, tolerantiška 
dvasia. Ji ėmė keistis po 
1917 m., ypač siautėjant Pal- 
merio reakcijai ir vėliau. 
Mažne nuo 1921-1923 metų 
Valparaise gana žymiai mąž
ta studentų skaičius, tarp jų

ir baleto teatro spektakliuo
se, įspūdžiai patvirtina, kad 
nūnaj vienas ryškiausių lie
tuviu operos i meistrų yra 
Eduardas Kaniava.

Visas jo kūrybinis kelias 
susijęs su šiuo teatru. Čia jis 
1958 m., būdamas Lietuvos 
valstybinės konservatorijos 
III kurso studentu, debiuta
vo Figaro vaidmeniu G. Ros- 
sinio operoje “Sevilijos kir
pėjas”. Nuo to laiko sukūrė 
bemaž pusšimtį vaidmenų — 
Rigoletą G. Verdžio operoje 
“Rigoletas”, Valentiną Š. 
Gounod operoje ^Faustas”, 
Enriką G. Donimčio “Liuči- 
joje di Lamermpr^ Porgį G. 
Gershwino “Porgyje” ir “Be
sėję”, Karalių k. Orfo “Gu
druolėje”, Ūdrį1 V. Klovos 
“Pilėnuose” ir kt. Čia jis 
subrendo kaip menininkas ir 
pelnė garbrigiaųsią lietuvių 
ir visos Tarybų Sąjungos 
operos pripažinimą — 1965 
m. E. Kaniavai buvo suteik- 
------------------Lt---------------  

ir lietuvių, ypač pažangaus 
nusistatymo jaunuolių.

Tačiau ir blėstant Valpa
raiso “gadynei”, ten mokęsi 
lietuviai nepasidavė stiprė
jančiai reakcijai, laikėsi de
mokratinių pozicijų. Tai rodė 
Valparaiso universiteto lietu
vių moksleivių komiteto pa
reikštas protestas prieš .1926 
m. pabaigoje Lietuvoje įvyk
dytą fašistinį perversmą (žr. 
“Darbininkių balsas”, 1927, 
Nr. 3). -***

Nors lietuvių Valparaiso 
nuo 1921 m. vis mažėjo, jis 
dar kurį laiką sugebėjo išlai
kyti savo Literatūros draugi
ją ir biblioteką. Bet 1928 
metais Valparaiso universi
tete įvyksta pertvarkymai, 
užkirtę kelią daugeliui norin
čių mokytis, ypač išeivių. 
Mat universitetas panaikino
iki tol buvusius .pradžios ir 
vidurinės mokyklos (High 
School) kursus. Lietuvių 
moksleivių literatūros drau
gijos valdyba (pirm. M. 
Chriįlis, rašt. E. Petrėnas, 
knygius — B. J. Balčiūnas) 
1928 m. pranešė, jog dėl tų 
pertvarkymų lietuvių mok
sleivių skaičius kažin ar be- 
pasipildys, ir todėl nebėra 
sąlygų ir galimybių išlaikyti 
Literatūros draugijos biblio
teką (žr. “Darbipinkių bal
sas”, 1928, Nr. 5) Į Pranešta, 
kad nuo 1928 m. VI mėn. ši 
biblioteka likviduojama. An
glų kalba knygos buvo numa
tytos perduoti Kauno univer
sitetui, o lietuviškąsias siūly
ta siųsti į Argentinos lietu
vių kolonijas.

ta LTSR nusipelniusio artis
to, o 1974 m. — liaudies 
artisto garbės vardai, 1979 
m. suteiktas TSRS liaudies 
artisto garbės vardas.

— Labai daug baritono 
partijų išdainuota, — sako 
pats artistas. — Esu laimin
gas, kad išsipildė dar viena 
sena svajonė — dainuoti Ja- 
gą G. Verdžio operoje “Otte- 
lo”, jos premjera Vilniaus 
teatre įvyko pernai. Ir kai 
jūs dabar klausiate, ką šiuo 
metu naujo kuriu, galėčiau ir 
taip pasakyti — kuriu klas- 
gingąjį Jagą. Aš kiekvienu 
spektakliu einu į šįo charak
terio gilesnį pažinimą ir 
įprasminimą scenoje?

E. Kaniavos balsas skam
bėjo visų Tarybų Sąjungos 
operos teatrų scenose, jis 
dalyvavo daugiau kaip 350- 
yje koncertų. Solistas ga
stroliavo Lenkijoje, Čekoslo
vakijoje, Rumunijoje, Ven
grijoje, JAV, Anglijoje,

“Daktaras Kripštukas 
pragare”

Tokiu pavadinimu Vilniaus 
“Vagos” leidykloje parengta 
ir atiduota spaustuvėn Ame
rikos lietuvių rašytojo Ju
liaus Kaupo (1920-1964) pro
zos kūrinių knyga. Ji apima 
geriausius ir būdingiausius 
šio rašytojo kūrybos pavyz
džius — jo pasakas ir apsa
kymus.

Šia proga dera tarti kelis 
žodžius apie J. Kaupo gyve
nimą ir kūrybą. Gimė rašyto
jas Kaune inteligentų šeimo
je.

Kaune jaunasis Julius 
Kaupas baigė gimnaziją, pas
kui medicinos mokslus, pe
riodikoje pasirodė su pirmai
siais prozos kūrin/ais. Bai
giantis Antrajam pasauli
niam karui, 1944 m. J. Kau
pas iš Lietuvos pasitraukė į
Vakarus ir 1949 m. atsidūrė 
JAV. Vertėąį gydytojo prak
tika Detroite, dalyvavo lite
ratūrinėje veikloje*. Mirė 
1964 m. Chicagoje, nespėjęs 
išplėtoti viso savo talento^

Savo visuomeninėmis pozi
cijomis J. Kaupas $ šliejosi 
prie liberalinių buržuazinės 
išeivijos sluoksnių. Tačiau 
rašytojas atokiau stovėjo 
nuo šių sluoksnių vykdomos 
antitarybinės .politikos. J. 
Kaupui labiausiai rūpėjo ir jį 
traukė prozininko ir literatū
ros kritiko veikla.

Jo kūrybos palikimas — 
palyginti nedidelis. Jį sudaro 
literatūrinių pasakų knyga 
“Daktaras Kripštukas praga
re”, išėjusi jam gyvam 
esant, šiek tiek apsakymų, 

Australijoje, Naujojoje Ze
landijoje, Vokietijos FR, Sin
gapūre, Malaizijoje, Islandi
joje, turbūt 27 užsienio šaly
se.

— Kokios šiais metais lau
kia Jūsų kelionės, kūrybinės 
išvykos? — paklausėme 
TSRS liaudies artistą Eduar
dą Kaniavą.

— Pirmiausia kelionė į 
Ukrainą ir Moldaviją — ten 
surengsiu 10 solinių koncer
tų, dalyvausiu žinomame 
muzikos festivalyje “Kijevo 
pavasaris”. Mano koncertų 
programoje — lietuvių ir 
Vakarų klasikų, tarybinių 
kompozitorių kūriniai, operų 
ir operečių arijos. Man talki
na LTSR liaudies artistas 
Ch. Potašinskas. Beje, su juo 
neseniai baigiau įrašyti 
plokštelę gigantą “Neapolie- 
tiškos dainos”. Dažnai tenka 
dainuoti Maskvoje. Ne išim
tis ir šie metai.

Šiais metais ruošiusi ga
strolėms Čekoslovakijos Pra
hos nacionalinėje operoje, 
“Rigoleto” spektakliuose.

Numatyta kelionė su turis
tine grupe į Kanadą ir JAV. 
Liepos 19 dieną turėtume 
pasiekti Monrealį, paskui 
mūsų kelias eitų per Toron
tą, Winnipegą Kanadoje, 
San Francisco, Chicago ir 
New Yorką Amerikoje. 
Jungtinėse Valstijose esu 
buvęs pora kartų, maloniai 
prisimenu susitikimus su 
tautiečiais. Be abejo, pažin
čių ratas plėtėsi — juk daž
nas turistas būna mūsų teat
ro spektakliuose, susitinkam 
ir užkulisiuose. Džiaugiuosi 
nauja proga ir galimybe at
stovauti užsienyje Tarybų 
Lietuvos menui, manau — 
susitikti ir sū tautiečiais, pri
sidėti prie išeivijos kultūri
nių ryšių plėtojimo su tautos 
kamieno žeme.

Su visais “Laisvės” skaity
tojais tikimės, kad į vasaros 
pabaigą galėsime susitikti su 
E. Kaniava New Yorke, pa
siklausyti jo gražaus balso.

A. K.

paskleistų periodikoje ir kiek 
didesnis literatūros kritikos 
pluoštas.

Įdomiausia ir vaigingiausia 
J. Kaupo palikimo dalis — 
literatūrinės pasakos, kur 
bene pilniausiai atsiskleidė jo 
talentas, iheninė stichija. Pa
sakose išreikšti humaniški 
idealai, gėrio ir grožio idėjos. 
Dažno realistinės manieros 
apsakymo centre — vadina
masis “mažasis žmogus”, ku
riam rašytojas skiria savo 
simpatijas, užuojautą ir pa
garbą.

Dėl humaniškųjų idėjų J. 
Kaupo kūryba dabar išlei
džiama ir jo gimtajame kraš
te. Į lietuvių tautos literatū
rą ir kultūrą grąžinamas dar 
vienas talentingas užsienio 
lietuvių rašytojas.

Kazys Radzevičius'

IR ARKLYS 
NEIŠLAIKYS

Su karvėmis ir arkliais, be
siganančiais vienoje Pietų 
Afrikos fermų pievoje, dėjo
si kažkas nesuprantama. Gy
vuliai svyruodavo kaip girti 
arba sustingdavo vietoje ir 
valandų valandas stovėdavo 
lyg užhipnotizuoti blausiu 
žvilgsniu. Fermos šeiminin
kas pakvietė veterinarą. 
Diagnozė buvo stulbinanti: 
apsinuodijimas stipriais nar
kotikais.

Mat netoli ganyklos kaž
koks apsukrus vertelga už
veisė nelegalią indiškų kana
pių — augalo, Iš kurio ga
minamas hašišas, plantaciją. 
Karvėms ir arkliams patiko 
iki Šiol nežinomo skonio žo
lelė.

Gyvulius greit pagydė, o 
„plantatorius" atsidūrė tei
siamųjų suole.
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Prie gi tosios
literatūros šaknų . . .

“Praeitį ir dabartį literatū
roje jungia daugelis matomų 
ir plika akimi nepastebimų 
gijų, kurios į nedalomą visu
mą susieja skirtingas kryptis 
ir mokyklas, tradicijas ir 
naujus kūrybinius ieškoji
mus, bendresnes raidos link
mes ir nepakartojamas kūry
bines individualybes. Litera
tūrai reikalingas platus kul
tūrinis podirvis, kuriame 
tarpsta jos gyvybinės atau
gos, būtina ankstesnių kartų 
patirtis, kurią perima ir savo 
ruožtu pagausina dabarties 
rašytojai. Jaunos atžalos iš
dygsta ne bergždžioje dirvo
je, o turi gilias šaknis ir pir
miausia minta jų, teikiamais 
vais“,—rašo Vilniuje išleis- 
literatūros mokslininkas Vy
tautas Galinis.

Knygoje nagrinėjamos ak
tualios lietuvių literatūros 
raidos linkmių, tradicijų ir 
naujų ieškojimų problemos, 
pradedant trečiuoju XX a. 
dešimtmečiu ir baigiant mū
sų dienomis. Plačiau aptaria
ma žymesnių rašytojų P. 
Cvirkos ir S. Nėries, V. 
Mykolaičio-Putino ir K. Bo
rutos, A. Venclovos ir J. 
Avyžiaus, K. Binkio ir A. 
Miškinio, J. Tysliavos ir H. 
Radausko kūryba, jų indėlis į 
lietuvių literatūros raidą.

Lig šiol J. Tysliavos var
das buvo labiau žinomas vy
resnės kartos žmonėms, jo 
bendraamžiams, o šykščių 
žinių apie jo asmenį, veiklą ir 
kūrybą terasime senų laik
raščių pageltusiuose kom
plektuose. Aptardamas šio 
poeto neramų kelią literatū
roje, V. Galinis primena jo 
biografijos faktus. J. Tyslia
vos gyvenimo ir kūrybos 
kelias dažnai ėjo tartum at
skira, nuošalia vaga nuo kitų 
ano meto lietuvių rašytojų, 
jis nepritapo prie literatūri
nių srovių, nepasidavė jų 
poveikiui.

1932 m. J. Tysliava visam 
laikui paliko Lietuvą ir išvy
ko į JAV. Atrodo, jis buvo 
nepatenkintas literatūros pa
dėtimi ano meto visuomenė
je, atsisveikindamas karčių 
žodžių tarė ir buržuazinei 
Lietuvos biurokratijai: “Jūs, 
kurie nuolatos kalbat apie 
aukštas žmogaus ir piliečio 
pareigas, kurie liepiat semti 
stiprybės iš praeities, o tuo 
tarpu patys semiat iš valsty
bės iždo, ar kada nors pagal
vojot, kad be šitos stiprybės, 
kurią gaunat kas mėnuo, jūs 
būtumėt nelaimingi invali
dai?“ Gyvenimo ironija — ar 
ne panašiai “stiprybės“ sau 
semiasi ir dabartiniai išeivi
jos “vaduotojai“? Prie jų 
stovyklos buvo pritapęs ir 
pats J. Tysliava. Tačiau il
gainiui suprato, kad “ne 
mums (t. y. emigrantams), 
bet jiems (t. y. Tarybų Lie
tuvos piliečiams) priklauso 
Lietuvos ateitis“.

JAV J. Tysliava redagavo 
ir leido “Vienybės” laikraštį. 
Atsidėjęs žurnalistiniam dar
bui, jis mažai ką besukūrė. 
J. Tysliavos palaikai jo valia 

Nikaragvos užsienių reikalų ministras Miguel D’Escoto, 
kairėje, su Kostarikos užsienių reikalų ministru Carlos 
Jose Gutierrez po susitikimo, kuriame, dalyvaujant 
Contadoros grupės užs. reikalų ministrams,, pasirašyta 
sutartis dėl sudarymo komisijos pasienių incidentams 
išvengti.

M

palaidoti Vilniuje, Rasų kapi
nėse.

Apžvelgęs poeto kūrybinio 
kelio raidą, V. Galinis savo 
knygoje pažymi, kad J. Tys
liava lietuvių poeziją pratur
tino stipraus gaivališko jaus
mo lyrika, kuri darė tam 
tikrą poveikį ano meto lietu
vių poezijos raidai. “Geriau
sieji J. Tysliavos poezijos 
kūriniai, rašo V. Galinis, ir 
šiandien ne tik įdomus litera
tūros istorijos faktas. Laiko 
dulkės nepajėgė nustelbti jų 
jaunatviško Žavumo ir gaivu
mo”.

Kaip savitą XX a. lietuvių 
poezijos reiškinį V. Galinis 
apibūdino Henriko Radausko 
lyriką. Debiutavęs 1935 m. 
eilėraščių rinkiniu, H. Ra
dauskas įgijo talentingo, bet 
į estetizmą linkusio, dienos 
aktualijoms svetimo poeto 
vardą. Ankstyvasis jo kūry
bos tarpsnis aptartas ir 
įvertingas akademinėje “Lie
tuvos literatūros istorijoje“.

Antrajam pasauliniam ka
rui baigiantis, H. Radauskas 
emigravo, atsidūrė JAV. 
Poeto skelbtas apolitiškumas 
nesukliudė jam tarnauti ir 
antitarybinės politikos reika
lams. Vis dėlto H. Radaus
kas mažai tesikišo į “vaduo
tojų“ šurmulį. Emigracijoje 
H. Radauskas ne tik atitrūko 
nuo gimtinės, kuriančios 
naują santvarką, bet ir nuo 
literatūrinio gyvenimo, ilges
nį laiką neturėjo kūrybai 
palankių sąlygų. “Tačiau 
kaip tik šiuo laikotarpiu, pa
brėžia V. Galinis, galutinai 
subrendo jo talentas, dar 
labiau ištobulėjo poetinis 
meistriškumas”. Tarybų Lie
tuvoje H. Radausko poezija 
buvo dedama į antologijas, o 
poetui mirus, pasirodė kelios 
jo poezijos publikacijos.

V. Galinis knygoje “Šak
nys ir atžalos“ plačiai aptaria 
H. Radausko, “lyrinio eilė
raščio meistro“, kūrybinio 
kelio gaires, kritiškai įverti
na jo estetines pažiūras ir 
įnašą į lietuvių lyrikos raidą, 
“geriausioji poeto kūrybos 
dalis, rašo V. Galinis, užims 
deramą vietą mūsų kūrybi
niame gyvenime, nes tik 
gimtojoje žemėje, natūraliai 
įsijungdama į mūsų literatū
ros istoriją ir dabartį, poeto 
kūryba gali išlikti gyva ir 
aktuali”. Juozas Mockus

NEREIKALINGAS 
STROPUMAS

Japonijos bitininkai su
rengė nepaprastas varžybas, 
kuriose dalyvavo Japonijos ir 
Italijos. .. bitės. Žinoma, pa
tys vabzdžiai neįtarė esą var
žovai. Juos išleido į žydintį 
sodą rinkti nektaro ir dulke
lių. Kas gi paai.’icėjo? „Japo
nės" daug vikresnės už „ita
les". Kol viena Italijos bitė 
apskraidė keturis žiedelius 
(eksperimentas vyko obelų, 
vyšnių ir slyvų sode), Japo
nijos bitė spėjo aplankyti 100 
žiedelių! „Japonės" turi ir ki
tų privalumų: jos netupia 
ant piktžolių. Taigi jos lai
mėjo? Kaip čia pasakius... 
Skirtingai nuo „italių", japo
niškosios bitės negamina me
daus.

Iš praeities, 
is užmaršties 
išplaukė . .. .

Įvairiausių formų,, lietuviš
kais ornamentais ir lipdiniais 
papuoštomis puodynėmis bei 
pūstašoniais ąsočiais nudžiu
gino šeimininkes Kauno “Jie
sios” dailiosios keramikos ga
mykla. Moliniuose induose 
geriau surūgsta pienas, o 
visi gėrimai — sultys, gira, 
taip pat medus ar uogienė 
žymiai ilgiau išlaiko savo 
tikrąjį skonį.

Senųjų amatų atgaivini
mas, liaudies meno tradicijų 
puoselėjimas dabar tapo iš
skirtiniu Tarybų Lietuvos 
vietinės pramonės bruožu. Iš 
gamtos dovanų — gintaro, 
molio, medžio, lino, rago 
meistrai kuria buitį puošian
čius dirbinius. Liaudies męno 
tradicijas pirmiausią atgaivi
no “Dovanos” meno verslų ir 
suvenyrų gamybinio susivie
nijimo įmonės. Jos išbarsty
tos po visą Lietuvą — kiek
viena jų puoselėja tam tikra
me regione kadaise klestėju
sius amatus. Žemaitija, pa
vyzdžiui, visais laikais garsė
jo savo medinukais, todėl ir 
šiandien Plungės “Minijos” 
įmonės meistrai į daugelį 
pasaulio šalių siunčia verpi
mo ratelius, medinius žais
lus, apeigines kaukęs ir tra
dicines klumpes. Neseniai 
plungiečiai pradėjo gaminti 
medines duonines, išdrožinė
tus spalvingus indelius prie
skoniams laikyti. Aukštaiti
joje įsikūrusios “Tulpės” su
venyrų gamybos įmonės 
audėjėlės pradžiugina kiek
vieną, kas paima į rankas jų 
išaustą baltą, vėsų lino 
rankšluostį, atsisėda prie 
stalo, užtiesto puošnia stal
tiese. O kur dar margaspal
vės, raštuotos lovatiesės, ta
keliai, kilimėliai ...

“Dovanos” įmonių produk
cija labai savita — juk ji 
atspindi geriausias mūsų 
liaudies meno, kultūros ver
tybes, tautos papročius ir 
tradicijas. Ir todėl dažnai 
šios rūšies gaminiąi gimsta 
ne specializuotuose Lechuo
se, o liaudies meistrų dirb
tuvėse. Savotiškas paradok
sas — šiuolaikiniame mecha
nizuotame bare neretai ten
ka pasinaudoti senutėliu 
žiestuvu, dažnai prisireikia ir 
“auksinių” puodžiaus rankų. 
Juk tik jos sugeba išraityti 
įvairius piešinius ar dailiai 
išlenkti ploniausią ąsą . . . 
“Dovanos” susivienijimo 
įmonėse dabar dirba 74 liau
dies meistrai, jų tarpe drožė
jų drožėjas Vytautas Ulevi
čius, audėjų audėja Onutė 
Jarmulavičienė ir kiti garsūs 
Lietuvos auksarankiai.

Įmonių specialistai dažnai 
užsuka į respublikos muzie
jus, kuriuose sukaupta daug 
etnografinių nuotraukų, pie- 
žiniiį ir aprašų. Pavyzdžiui, 
“Jiesios” dailininkai vasarą 
išvyksta pasižvalgyti po Lie
tuvos kaimus -r- pasiklausy
ti, ką porina senoliai, panar
šyti po kamaras. Tokių eks
pedicijų laimikiai — atskleis
tos ar nuo užmaršties išgel
bėtos senųjų meistrųtys. 
Taip gamyklos specialistai 
atgaivino vieną seniausių 
amatų — molinių indų žiedi
mą. Lietuvoje moliniai degti 
puodai naudojami nuo neolito 
laikų. Mat ųiolio čia niekad 
netrūko, o, be to, jis ypatin
gas — įvairiaspalvis.

Suklestėję meno verslai 
demonstruojami tradicinėse 
mugėse, Amatų dienose, į 
kurias su savo gražiausiais 
dirbiniais iš visos Lietuvos 
suvažiuoja garsiausi puo
džiai, drožėjai, audėjos.

Gražina Liukaitytė

Skaitykite 

ir renkite "Laisve"

“LAISVE”

Pirkėjai pamėgo naujų pavadinimų gaminius, kuriuos 
išleidžia Kauno konditerijos fabrikas. Saldumynų mėgėjai 
šiais metais jau galėjo pasmaguriauti naujų saldainių 
“Raudonkepuraitė”, “Karavanas”, “Migdolai šokolade”, 
“Vyšnių aromatas”. Jų gamybai vartojami netradiciniai 
biologiškai vertingi produktai — sausos pasukos, sauso ir 
kondensuoto pieno išrūgos. Fabrike gaminama apie pusan
tro šimto pavadinimų saldainių.

Nuotraukoje: [iš kairės) šokolado cechd technologė 
Danguolė Simanavičiūtė, saldainininkė Loreta Daumantie- 
nė ir desertinių saldainių gamybos brigados brigadininke 
Roma Galinienė peržiūri fasuotus saldainius.

K. Jankausko nuotrauka
 I v-1

“Camarade” iš Kybartų
Kitąmet, 1985-aisiais, su

kanka 40 metų, kai buvo 
nugalėtas hitlerinis fašizmas, 
sukėlęs Antrąjį pasaulinį ka
rą. Šio karo keliai nemaža 
lietuvių buvo nuvedę toli nuo 
gimtosios žemės. Čia pasako
jama apie vieną iš jų. 

* * *
Vincas Šulinskas nemokėjo 

prancūziškai. Bet tą žodį 
suprato.

— Kamarad ... — pus
balsiu, slapta nuo pašalinių 
ausies, kreipėsi prancūzas į 
lietuvį, paskiau pašnibždo
mis sušneko vokiškai — Šu
linskui suprantamesne kalba.

Suprato jis tąsyk ne tik 
prancūziškai ištarto žodžio 
prasmę, o daug daugiau. Su
sijaudinimas, šiluma nuban
gavo visu kūnu: “Vadinasi, 
jam patiki gyvybinės svar
bos paslaptį, vadinasi, padės 
ištrūkti iš hitlerininkų na
gų! . •” k

— Net netikėjau, kad vis
kas taip laimingai pavyks, — 
pasakojo dabar, prisiminda
mas aną metą, Vincas Šulins
kas. — Ačiū draugams pran
cūzams — pabėgimas buvo 
kruopščiai parengtas. Nutai- 
kėm momentą vakare pasi
slėpti nuo sargybos akių. Ir 
štai mes jau už kasyklos teri
torijos. Sutartoj vietoj laukė 
automobilis. Keltu persikė
lėm per upę, naktį pėsti 
pasiekėm ūkį, kur mus suti
ko ginkluoti vyrai. Po kiek 
laiko jau tarėmės su mus 
priėmusiais prancūzais anti
fašistais dėl bendros kovos.

Taip kybartiškis Vincas 
Šulinskas tapo Prancūzijos 
partizanu. O atsidūrė jis šio
je gražioje ir tolimoje nuo 
gimtojo miestelio šalyje štai 
kaip.

Pirmaisiais hitlerinės oku
pacijos metais Vincas buvo 
Kybartų vagonų depo darbi
ninkas. Žingsnis po žingsnio 
jis su draugais imdavosi vis 
įvairesnių ir .didesnių sabota
žo aktų. Tai pagaliau suuodė 
okupantai ir 18 kybartiškių 
išgabeno 1942-aisiais dar
bams į Vokietiją. Šulinskas 

pateko į druskos kasyklą 
visiškai šalia Prancūzijos sie
nos. Čia triūsė ir nemaža šio 
krašto karo belaisvių. Vienas 
iš jų ir pakalbino lietuvį “ka- 
maradą” veržtis pas partiza
nus.

Buvusį Prancūzijos pasi
priešinimo kovotoją sutikau 
ten, kur jis gyveno ir prieš 
kelis dešimtmečius, — Ky
bartuose, dirbantį prekybos 
įrengimų gamykloje.

— Nežinau, kaip vadinasi 
ta vietovė, kur- prancūzų 
partizanai buvo įsirengę ba
zę. Nuostabiai puikūs ir man 
neįprasti vaizdai: pakeli gal
vą — kalnų viršūnės, apa
čioj — ž^ilia lyguma, miške
liai. O mūsų būsto tvirtumo 
galėjo visi pavydėti: gyve
nom uolose iškirstuose “kam
bariuose”, turėjom patikimas 
ginklų slėptuves. Užpuldinė- 
davom okupantų būrius, lau- 
žydavom geležinkelius. Ypač 
įsimintihas aerodromo už
puolimas. Kiekvienas būrio 
partizanas prisiekdavo griež
čiausiai laikytis drausmės. 
Niekad nepamiršiu dienos, 
kai ir aš, būrio naujokas, 
prisiekiau šventai saugoti 
partizanų paslaptis, nepalikti 
/nelaimėj draugų. >

Vincas Šulinskas garbingai 
tęsėjo kovos draugų akivaiz
doje ištartą priesaiką. Žinią 
apie fašistinės Vokietijos ka
pituliaciją jis išgirdo būda
mas jau reguliarioje prancū
zų armijoje.

— Ar prisimertat draugus, 
kuriems buvot “kamara- 
das”? — paklausiau.

— Pamatyčiau dabar — 
tikrai pažinčiau! —. atsakė 
karo veteranas. — Gaila, 
susitinku su jais tik mintyse.

Leonardas Aleksiejūnas

UNIKALI OPERACIJA
Hanoverio (Vf7R) chirurgai 

atliko sudėtingą 12 valandų 
trukusią operacijų, kurios 
metu dvejų metų vaikui bu
vo persodinta suaugusio žmo
gaus kepenų dalis. Praėjus 
šešioms d i opoms, mažojo pa
ciento būklė buvo patenkina
ma. Persodintoji kepenų da
lis jau funkcionavo, ir chi
rurgai tikisi, jog ji augs kar
tu su pacientu.

5-TAS PUSLAPIS

SUSITIKIMAI

SUNKUS RAŠALAS
Ilgai rankose laikau nedi

delį sulankstytą popieriaus 
lapelį ir suprantu, kaip Elž
bietai buvo sunku ant jo iš
vedžioti sakinį, žodį. Kiek
viena raidė virpčioja į deši
nę, į kairę, šokinėja aukštyn, 
žemyn. Tačiau moteris nepa
siduoda; ji rašo, nesitraukia 
nuo šito sunkaus darbo, pasi
ryžusi žūtbūt jį užbaigti ir 
gal jau paskutinį kartą pasa
kyti: ;

— Žmonės! Jūs turite Lie
tuvą. Turite ten savo gyve
nimą ir netikėkite, kad yra 
pasaulyje didesnis turtas už 
gimtinę. Netikėkite, žmonės, 
kad galima būti laimingu, 
jeigu gyvenimas praeina toli 
nuo žemės, kur pirmą kartą 
lūpos prasivėrė žodžiui, kur 
dar ant kūdikio kelių nu
šliaužtas pirmas sieksnis . . .

Elžbieta išgyveno daug 
metų, tačiau triskart dau
giau Brazilijoje, negu Lietu
voje. Tuomet, kai susikrovu
si negausią kelionės mantą 
išėjo per duris, pajuto, kad 
kojos neišlaiko. Pati to nesi
tikėdama prisėdo and slenks
čio ir nebuvo jėgų atsikelti. 
Atrodė, pats slenkstis nelei
džia Elžbietos, bet motina 
žegnoja — eik, dukrele. Toli 
ta Brazilija, bet užtat prasi
gyvensi. Gi pati žinai, kad 
šioje vištos gūžtoje neišsi- 
versim. Eik, dukrele! Ne tu 
pirma. Žmonės eina, tūk
stančiais išeina . . .

Akys vėl užkabino jau ne
kartą perskaitytus jos laiško 
žodžius:

“Kol dar jaunystė — tai 
vis tikėjau: o gal pasigailės 
dievas ir mano kelias pasi
suks atgal. Kiekvienu laimin
gesnių sapnu vis pati sau 
pranašaudavau, kad dar pa
matysiu Ramygalą, o tada 
jau ir mirti ne taip bai
su . . .”

Sunkus Elžbietos rašalas, 
tik nežinau, ką pasakyti, 
kaip ją paguosti. Apgavo 
moterį sapnai. Ramygala vis 
prie Upytės ir nedideli jos 
vandenys — vis į Nevėžį. O 
Elžbietą gyvenimas štai toli 
atsiskyrė nuo gimtųjų upių. 
Jaunystė nutolo ir dabar jau 
žino — ji niekuomet nesu
grįš, nes jau net pažadėti 
baisu, kad dar sugebės para
šyti kitą laišką. Štai ji rašo:

“Rankos ne tos, ir akys vos 
įžiūri, ir aš jaučiu, kad vėl 
stoviu prie slenksčio, tik jau 
ne kelionei į Braziliją, o į 
amžino atilsio šalelę . . .”

— Paskaityk, — perduo
damas Elžbietos laišką pra
šau bičiulį, ir palaukęs pridu
riu: — Kas dabar pasakytų, 

O kažkur 
gilios gelmės

i *

Ūžia vėjas — platus, neapglėbiamas 
vėjas.

Dvelkia akmeniu ir naktimi. Klupdami, 
kildami, mes kaip reikiant savęs 

negirdėjom — 
nei po savo lėtu, nei kitų dangumi.

Įsiklausome — virstelia tolimos durys. 
Kasdienybė — skurdi, bet budri, apdairi. 
Man atrodo, mums duota daugiau, negu 

turim.
O pro langus į dangų, į lietų žiūri

ir ne sykį jauties — lyg į naktį išvytas. 
Juodas nepastovumas baltų debesų — 
lyg už nugarų balsas kvatojantis.

Rytas — 
tartum budintis budelis —w tyko. Blausu

ir alsu. Ir čia pat — liūdnas abejingumas 
nupjautos ar išdegusios lauko žolės.
O kažkur — gilios gelmės ir salos, 

i lagūnos.
Jos prie mūsų atlėks, bet jaučiu aš, tylės

Mes privalom save — jau pritvinkusią 
votį — 1 

siųsti prie galimybių ribos atgajos.
Reikia, reikia kažko, apie ką mums 

galvoti 
būtų miela ant krašto rajos prarajos.

Jonas Jakštas

kiek tokių laiškų nesuspėta 
parašyti — iš Brazilijos, Ar
gentinos, Uragvajaus, iš de
šimčių pasaulio šalių?

Bičiulis laišką skaitė ilgai 
ir, atrodė, jau nesiteiks man 
atsakyti. O aš tuokart galvo
jau: kaip ten bebūtų, o Elž
bieta nepaliko Lietuvos. Ji 
vaikšto po ją jaunystės ta
kais, žiūri į ją jaunystės aki
mis. Tiksliau — į ją visą su
sidėjo į širdį ir nešioja, nes 
jeigu nebūtų taip, tai ir šito 
laiško nebūtų . .

— Ko tyli? — neiškentęs 
paklausiau.

— O ką? Norėtum, kad 
verkčiau? Tuomet mes čia ne 
vienas akis išverktum, — 
nesupratau, kodėl piktokai 
atsiliepė mano bičiulis. Ta
čiau pasirodo, tai buvo jo 
ilgesnės kalbos pradžia. Ne
trukus jis atsilošė, užmėtė 
koją ant kojos, ir tai reiškė’, 
kad jis jau turi ką pasakyti. 
Pradėjo taip:

— Kiti sako: ot, praeities 
Lietuva — pamotė. O man 
norisi karštai prieštarauti: 
ne praeities Lietuva pamotė, 
o tik joje tvarka buvusi 
niekam tikus. Kuo gi nusi
kalto prieš žmogų mūsų že
mė? Argi ją reikia kaltinti, 
kad ne kiekvienas ją galėjo 
arti? Argi ji kalta, kad užau
gintas jos derlius patekdavo 
į kokio nors Tiškevičiaus ki
šenę? Lietuva todėl ir Lietu
va, kad per ją plaukia nežin 
kada atsivėrusios upės, kad 
pirmąkart pabertas javas bu
vo pavadintas rugiais, mie
žiais, avižom, grikiais, lubi
nais ... Ot kaip! Tu tik 
įsiklausyk, — ragino į šneką 
įsileidęs bičiulis, — kad ir į 
šitos iš Brazilijos moters laiš
ką. Tik įsiklausyk! Ji neliūdi 
kokio nors ūkininkaičio, net
gi sesers ar brolio ... Jai 
net, regis, mažiausiai rūpi, 
kiek tada ar dabar pas žmo
gų ant stalo duonos . . . 
Elžbieta nori pamatyti Lietu
vą ir aš beveik įsitikinęs, kad 
jai užtektų nueiti iš Ramyga
los į Vadoklius ar Krekena
vą, susitikti vieną kitą ramy- 
galietį, dar pasižiūrėti į Upy
tės vandenis, ir ji pasakytų: 
kokia aš laiminga, žmonės!
- — Perskaityk! Dar kartą 
perskaityk! Čia geriau apie 
tai rašo, negu aš kalbu, — 
sugrąžindamas Elžbietos 
laišką pasakė bičiulis. Ir aš 
nusitvėriau ir už laiško, ir už 
minties, kad nors Lietuva 
viena, bet pas kiekvieną 
žmogų vis kitokia.

Sunkus Elžbietos rašalas, 
bet iškalbus . . .

Pranas Karlonas

I
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Stasys Kuzmickas su sūnum Donaldu dainuoja L S C Klubo 
parengime.

Gegužės 5 d. savoje salėje 
įvyko Klubo renginys. Kaip 
visuomet, turėjome pietus, 
po pietų mūsų geri bičiuliai 
Cekoslovakų choras atliko 
koncertinę programą. Raskpi 
mūsų ir cekoslovakų chorai 
bendrai padainavo dvi dainas 
angliškai.

Tebūna Taika ant Žemės 
(Peace On Earth) Kai pava
saris jau kalnely (Spring 
Time In the Rockies).

Kadangi Violet ir Stasiui 
Kuzmickams sukako 55-erių 
metų vedybinio gyvenimo 
sukaktis, ta proga abudu 
chorai padainavo jiems su
kaktuvinį valsą. (Anniversa-. 
ry Waltz). Pijaninu skambi
no Helena Janulytė, o Kuz
mickai pašoko valsą.

St. Pete, keletą dienų vie
šėjo V. ir S. Kuzmickų sūnus 
ir marti Donald ir Tresher 
Kuzmickai. Sūnus Donald 
muzikas. Jis su tėvu padai
navo porą dainelių ir pagrojo 
armoniką,ačiū jam.

Draugijos veikla
Gegužės 12 d. Lietuvių 

Piliečių salėje įvyko St. 
Pete, L. L. Draugijos susi
rinkimas.

Jį pradėjo pirmininkas 
Stasys Kuzmickas. Pir
miausia tylos minute prisi
mintas miręs draugijos narys 
J. Pečeliūnas.

Valdyba bei renginių komi
sija pateikė veiklos praneši
mą. Stasys paminėjo, kad 
draugija gerai gyvuoja, pa
rengimai buvo sėkmingi. Pri
minė, kad Tėvams pagerbti 
diena įvyks birželio 16 — bus 
kalbėtojas ir meninė progra
ma. Taip pat priminė, kad 
šiandien pagerbsime mūsų 
motinas.

Pabaigus susirinkimą, kaip 
visuomet šeimininkės visus 
skaniai pavaišino.

• • • s
Po pietų programai pradė

jo Stasys Kuzmickas. Jis 
padainavo ir kelias dainas, 
paskyrė motinoms pagerbti.
J^o to pristatė pirmininkę 

Bronę Vaitkienę. Ji motinas 
gražiai pasveikino ir paskaitė 
motinai skirtą eilėraštį. Pa
skui pristatė Helena Januly
tę, čia pabrėžiu keletą žodžių 
iš Helenos pasakytos kalbos 
motinos pagerbimo dienoje. 
Helena pasakė pagrindinę 
kalbą, ji kalbėjo aiškiai ir į

me, kovoja už pasaulinę tai
ką ir ramų žmonių gyveni
mą. Bąigdama kalbą Helena 
paskaitė jos parašytą moti
nai poemą.

Motinos dienos programą 
baigė bainos Mylėtojų cho
ras. Dainavo moterys ir 
bendras choras, vadovavo

i V/
Helena Janulytė.

Klubo veikla
Gegužės 19 d. klubiečiai 

susirinko į savo salę. Joje 
įvyko narių mėnesinis susi
rinkimas. Jį pradėjo Klubo 
prezidentas V. Bunkus. Pir
miausia tylos minute buvo 
pagerbti mirę Klubo nariai 
— J. Pečeliūnas ir Walteris 
Dūda.

Paskui sekė Klubo valdy
bos bei renginių komisijos 
pranešimai.

V. Bunkus pranešė, kad 
Klubas veiklus, parengimai 
sėkmingi, taipgi pranešė, 
kad šiandien į Klubą įsirašė 
nauja narė. Virginia Watt 
ačiū jai, V. Bunkus dėkojo 
viceprezidentui S. Kuzmic
kui už kooperaciją ir pagalbą 
sutvarkyti salės reikalus.

Bronei ir Juozui Vaitkams 
už sutvarkymą Klubo kiemo^ 
paimu bei darželio. Povilui 
Aleknai už tvarkymą muzi
kos.

Po pietų buvo dainų pro
grama. Stasys Kuzmickas 
dainavo solo ir Dainos Mylė
tojų choras padainavo keletą 
dainelių. Vadovavo Helena 
Janulytė. Toliau sekė šokiai 
iki vakaro. • • •

Keletas žodžių apie Valeri
ją Masienę. Ji gyvena Wes
ton, Ont., Canada. Jau eilė 
metų ji žiemas praleidžia St. 
Petersburg,. Fla. Šiemet ji 
atšventė 97 gimtadienį.

Valerija pakvietė būrelį 
draugų į savo butą ir pavaiši-^ 
no vegetariškais užkandžiais 
bei gėrimais. Ji yra vegeta
rė. Tai nuostabi moteris. 
Žvali, greita. Ačiū Valerijai.

Birželio 9 d. Klubo susirin
kimas, o birželio 16-tą L. 
Draugijos susirinkimas bei 
Tėvams pagerbti diena. Bir
želio 23 ir 30 Klubo parengi
mai prašom visus dalyvauti. 
Vieta 314 — 15 Avė. South.

i V. Bunkienė

Iš Aido choro pasekmingo koncerto
Gegužės 20 d. “Aido” cho

ro pavasarinė šventė — kon- 
dertas praėjo labai sėkmin
gai. Publikos prisipildė be
veik pilna Laisvės salė. Ma
tėsi ir daug Amerikoje gimu
sių ir augusių žmonių. Kon
certo programą? pravedė 
Aido choro pirmininkas Povi
las Venta. Jis pasveikino 
programos atlikėjus ir visus 
susirinkusius kviesdamas pa
siklausyti gražių dainų, pa
linkėjo visiems geros sveika
tos ir kad jiems visada švies
tų saulė. Palinkėjo kad mūsų 
vaikai ir anūkai galėtiį links
mintis ir dainuoti, taip, kaip 
mes linksminamės; kad ato
minis karas nęsutrugdytų 
jiems gyventi ir linksmintis.

Programai pradėti pakvie
tė Aido choro vadovę Mil
dred Stensler, ir buvusią 
Aido choro mokytoją Aldoną 
Anderson-(Žilinskaitę). kon
certui akompanuoti.

Minint Aido 70 metų jubi
liejų choras pirmąją dainą 
padainavo Tarybų Lietuvos 
kompozitoriaus — muziko A. 
Raudonikio, kuriam žodžius 
parašė V. Barauskas — Aidų 
Aidai —
Paklausykite sesės ir broliai, 
Paklausykit dainos lakios— 
Virš žemynų
Virš berybių tolių 
Aidi Aidas

gimtinės brangios.
Seka Priedainis.?
Sekančią dainą dainuoja 

solistai: Aldona Klimaitė ir 
Viktoras Beckeris, chorui 
pritariant, liaudies dainą 
Augau aš pas tėvelį . . . 
Trečioji daina.Amerikos liau
dies daina parašyta S. Foste- 
rio, Trobelė prie upės ir rusų 
liaudies dainą Gegutė.

Aido choristės padainavo 
M. Vaitkevičiaus Motinos 
valsas. u

Viktoras Beckeris, chorui 
pritariant, padainavo muziko 
A. Bražinsko sukurtą dainą 

neri- 
ainą 
kor-

Gimtinei. Paskutinę a 
kiečiuose popularhM 
choras ir visa publiį:™ 
deonu akompanuojant 'Flo
rence Kazakevičiūtei, padai
navo W. Guthrie, This Lahd 
Is Your Land. j

Po Aido choro dar dainavo 
solistai Amelija Young-Ješ- 
kevičiutė, sopranas, pora 
liaudies dainų, Viktoras Bec- 
keris, baritonas Mano pava
saris B. Gorbulskio, ir ang
liškai Memories iš Broadway 
vaidinimo Cats. Buvusi aidie- 
tė Elena Brazauskienė iš 
Hartford, Conn. — supranas

padainavo dvi liaudies dai
nas.

bu-
su

kon-Aido choras metinio 
certo proga gavo gražių svei
kinimų nuo buvusių aidiečių.

Buvusi ilgamete aidietė ir 
parengimų šeimininkė Onutė 
Babarskienė,dabar gyvenan
ti Kalamazoo, Mich, prisiun
tė sveikinimą ir Aido chorui 
$20 paramos. Onutė linki 
visiems aidiečiams geros 
sveikatos ir nepavargti, ne
nustoti dainuot ...

Kita buvusi aktyvi choro 
dainininkė ir daug metų šei
mininkavusi parengimams 
Julia Lazauskienė, atsiuntė 
laišką dar prieš koncertą ir 
rašo: “Sveikinu aidiečius ir 
mokytoją M. Stensler, jūsų 
Aido choro metinis koncertas 
artinasi, turėsit sunkiai pa
dirbėti, aš linkiu Jums gerų 
pasekmių. Labai apgailestau
ju, kad negaliu būti su jumis 
koncerte, bet širdyje visuo
met su jumis, ir linksmai pri
simenu tas malonias dienas 
ir vakarus, praleistus ir tas 
gražias dainas, kurias dai
nuodavome. Bravo aidie
čiams! Teskamba jūsų dainos 
dar ilgus metus.

Po sunkaus darbo įdedu 
$15 čekutį.

Valio — valio ir aš pakelsiu 
taurelę už jūsų visų sveika
ta . . .”

Kitas laiškelis atsiųstas 
Elizabetos Kasmočienes iš 
Huntington Sta., L. I. Ji 
rašo: “Miela drauge Neliute 
V., sveikinu ir Jus ir visus 
dainininkus, linkiu stiprios 
sveikatos ir energijos dar 
ilgai dainuoti ir linksminti, 
žmones gražiomis dainomis, 
lai jūsų dainos skamba dar 
daug metų! Kol pajėgiau aš 
neapleidau nė vieno koncer
to, nei kitų parengimų. O

Aido šventėje visiems 
vo malonu susipažinti 
mielu svečiu iš Tarybų Lie
tuvos. Užsienio reikalų mi
nistru, mums visiems gerai 
pažįstamo Vytauto Zekevi- 
čiaus pirmuoju pavaduotoju 
Juozu Grigučiu. Jis atvyko 
padirbėti Jungtinių Tautui 
organizacijoje. Pakviestas 
pakalbėti Juozas Grigutis pa
sveikino aidiečius ir dalyvius, 
perdavė nuoširdžius sveikini
mus ir linkėjimus nuo Tary
bų Lietuvos Vyriausybės ir 
Lietuvos žmonių.

Juozas Grigutis pasakė, 
kad Lietuvos žmonės svar
biausiai nori taikos, ir drau
giško sugyvenimo su Ameri
kos žmonėmis. — Jus šian
dien susirinkę į Aido choro 
koncertą pasiklausyti gražių 
dainų, taipgi norite, kad bū
tų taika pasaulyje, pareiškė 
kilnus svetys.

Pabaigęs kalbėti aprišo 
Aido choro vadovę M. Stens
ler gražia tautiška lietuvių 
moterų išausta juosta ir 
aidiečiams įteikė lietuviškų 
suvenyrų.

Taipgi buvo malonu, kad 
Aido šventėje taip pat daly
vavo prie Jungtinių Tautų 
akredituoto žurnalisto Vi
liaus Kavaliausko žmona Ra
mūnė su sūneliu Pauliuku.

Pauliukas savo gražiu vai
kišku balseliu padainavo dai
ną Kur tykūs laukai, snau
džia tamsūs miškai . . . Pu
blika gausiai paplojo.

Po to dainavo tenoras Al. 
Dupsha solo. Dvi daįnas solo 
dainavo Aldona DeVetsco- 
Klimaitė ir su Viktoru Bec- 
keriu duetą. Paskutiniai dai
navo Al. Dupsha ir Viktoras "[įkas dabar su manimi? Tik 
Beckeris.

Publika chorui ir visiems 
solistams-dainininkams aplo
dismentų nesigailėjo. 

* * *

gyvenu prisiminimais. Su ge
riausiais linkėjimais prisiun- 
čiu kiek išsigaliu auką $10 E. 
Kasmočienė”.

* * *

EKSKURSIJA I LIETUVA
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

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

Medžių paunksmėje 
prisiglaudę Alsėdžiai

Koncertui pabaigus, šeimi
ninkės aidietės Nelė Ventie
nė ir pagelbininkės Nastė 
Buknienė, Aldana Katinienė 
pateikė geras vaišes. Prie 
stalų patarnavo Nellie Šum- 
bris, Adelė Lupševičienė, 
Tęsė Stočkienė. Prie kitų 
darbų padirbėjo Sofija Sta
siukaitienė, Feliksas Lupse- 
vičius, John Katinas, Karolis 
Benderis.

Sekmadienio popietę pra
leidome labai draugiškai ir 
naudingai.

Taipgi buvusios aidietes 
Francis Maželienė ir jos duk- 
'ra Frances Balkus (Mažely- 
tė) prisiuntė $10.

Profesorius Hen&rikas 
Juška atėjo į koncertą savo 
tėvelio Jono Juškos prisimi
nimui. Jonas ilgus metus 
išdainavo Aido chore. Dr. 
Henrikas taip pat iteikė auką

Besigrožint pavasariniais 
laukais, miškelių apglėbtais 
kalneliais ir puikiais slėniais, 
net nepajunti, kaip iš Žemai
tijos sostinės — Telšių pasu
ki Alsėdžių link. Istoriniai 

•šaltiniai byloja, jog Alsėdžiai 
yra labai seni, pirmą kartą 
paminėti 1253 metų žemėla
pyje. Nuo senovės Alsėdžiai 
buvo centrine Žemaičių vys
kupų valda. Čia gyveno ir 
Motiejus Valančius, tautosa
kininkas Antanas Juška.

Vaizdingame gamtos kam
pelyje įsikūręs Alsėdžių 
miestelis — dabartinio kolū
kio centrinė gyvenvietė. Kal
votais Sruojos upelio šlaitais 
gatvės tarsi subėga į senovi
nę, netaisyklingos formos 
aikštę, kurioje susikryžiavę 
keliai pasuka į apylinkes. 
Dailiomis gretomis stovi at
naujinti senovinės architek
tūros paminklai ir nauji na
mai. Visą miestelį gaubia 
senų, tvirtų medžių pavėsis. 

^Alsėdžiai vertingi architek
tūriniu požiūriu, ir nutarta 
miestelį išsaugoti.

Myli alsėdiškiai savo mies
telį, jį nuolat tvarko ir graži
na miškininkai, mokytojai, 
moksleiviai, visi gyventojai 
talkų metu. Jame daug gėly
nų. Jaukumo teikia čiurle
nantis vaiskus upelis su van
dens malūnu ir lentpjūve bei 
netoliese įrengtas didelis, 
gražiai tvarkomas parkas. 
Neatsitiktinai už miestelio

apžiūroje yra

nuolatinį atnaujinimą alsė
diškiai tradiciniame sąjungi
niame kaimo gyvenviečių 
konkurse
pelnę TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodos pirmojo 
laipsnio diplomą ir aukso 
medalį.

Gera gyventi Alsėdžiuose. 
Visi patogumai čia pat, po 
ranka. Vaikams ant kalvelės 
yra vidurinė mokykla, o ma
žyliai netrukus iš senojo dar
želio persikels į naująjį, ku
rio statyba baigiama. Sune
galavus, suskaudus dančiui 
naujoje ambulatorijoje mielai 
priims ir reikiamą pagalbą 
nemokamai suteiks kvalifi
kuoti medicinos specialistai. 
Čia pat vaistinėje galima 
įsigyti reikiamų vaistų.

Alsėdžiuose veikia univer
salinė, maisto, ūkinių prekių 
ir drabužių parduotuvės, val
gykloje galima pasimėgauti 
žemaitiškais didžkukuliais, 
kitais skanėstais. Ir darbo 
ieškoti nereikia. Vieni dirba 
ir gerai uždirba kolūkyje, 
kiti — molinių indų dirbtuvė
je, lentpjūvėje ar malūne.

Linksmi, dainingi žmonės 
alsėdiškiai. Jaukiuose kultu- 
ręs namuose jie dainuoja 
mišriame chore, veikia dūdų 
orkestras, šokių, dramos ra
teliai.

Malonu ir svečiui pabuvoti 
Alsėdžiuose, pasidžiaugti 
grožiu, tvarka.

LAKE RONKONKOMA, N. Y.

They say a bloodbath on 
the nation’s roads is feared 
this summer after a dramatic 
increase in the road traffic 
deaths in the first three

Helena Janulytė kalba Moti
nų Pagerbimo Dienoje

temą. Ji kalbėjo apie moti
nos sunkias pareigas auklė
jant šeimą. Pabrėžė, kad tuo 
pačiu metu motina dalyvauja 
ir visuomeniniame gyveni

Grįžimas

Knygose veisiasi kandys, 
Gėla sąnariuos — prieš lietų. 
Verkt ir juokauti bandęs, 
Grįžti j save iš lėto. ♦ I

Grįžti, nes jau grįžti metas. 
Grįžti — kur daugiau beeisi. 
Grįžti, kai grįžimo matas — 
Griežta pareiga ir teisė

Šitaip sugrįžti — kaip stovi. 
Kaip atėjai — be nieko, 
Jau paskutinė tvirtovė 
Iš pilko korėto sniego.

Ak, jau turėjo įgristi,
Kas buvo nekęsta, mylėta, 
Suneš, kelionės, draugystė, 
Eglių viršūnės į lietų,

Net raidės iš knygų nyksta. 
O gal neberegi akys;
Dabar — jau tikrai į tikslą, 
Pats sau teisybę pasakęs.

R. Skučaitė

MIRUS A

Mary Adams Žvirblienė
Reiškiame gilią užuojautą Nelei Ventienei ir jos 

šeimai netekus mylimos tetos; pas kurią Nelė 
atvyko iš Lietuvos; taipgi reiškiame užuojautą 
sūnums ir jų šeimomis.

ONA BABARSKIENĖ
IRENA ir jos šeima

Kalamazoo, Mich.

Jonas 0. įteikė $10.00.
Aido choro valdyba širdin

gai dėkoja visiems mieliems 
dainų programos atlikėjams 
ir visiems darbais prisidėju- 
siems. Dideliu ačiū ir aukoto
jams.

Po koncerto dvi choristės 
ir parengimo šeimininkės 
Nelė Ventienė ir Nastė Buk- 
nienė dviem savaitėm išvyko 
į Tarybų Lietuvą pasisve
čiuoti ir po sunkaus darbo 
pailsėti. P. V.

Pelkių geležis
Kai nukrinta rasa, 
Iš gelmės ji pakyla 
Tarsi dalgio dvasia.

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Levukas Trakimaučius
mirė 1970 m. birželio 8 d.

Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis 
Amžinu miegu ramiai užmigai 

' Nustojo Tau plakus pailsusi širdis.
Mylimus savo liūdėti palikai.
Kapai yra paskutinė vieta
Kai saulėlydis dangų nudažo
Ir į praeitį skuba diena
Atmintis skaudi be galo ,
Verkia iš gailesčio širdis . . .

Ilsėkis ramiai, mielasis, mes tavo kapą visuomet 
lankysim ir gražias gėles sodinsim.

Liuldinti žmona—MONICA
sūnūs ANDREW ir WILLIAM 
daug anūkų ir proanūkių

Metalėja giliai 
Šaknyse, ir išv 
Keli spinduliai

/ pasaulį: garuoja
Jų tiesa — geležis.
Ir pavargusi&j nugaroj 
Tirpsta vakaras šis.

Tik meldynų alsoj 
Dar švyluoja tyla. 
Į žvaigždynus alsuoja 
Gelmė atvira.

Metalėja silicis — 
Susikaupus rūda 
Ima spengti, ir blyksi 
Jos kuprelė ruda:

Išeities nebeturi, 
Kol vidurnaktį muš. 
Jau asiūklių menturiai 
Brėžia apskritimus.

S. Jonauskas

* * *
District Attorney v Eliza

beth Holtzman wants Con
gress to speed up deporting 
Nazi war criminals who were 
given sanctuary here after 
World War II. 

* * *
There were several 

friends to see off to Lithua
nia New York Aido Chorus 
members Nellie Venta and 
Naste Buck at the Kennedy 
Airport Thursday, May 25, 
and to wish them a very 
pleasant and enjoyable trip.

* * *
$400 million would restore 

cuts in health education and 
training programs or pay 
what Congress authorized 
for first strike missile.

“Mr. Reagan, more than 
any other American Presi
dent, has turned his back on 
the poor” Walter Mondale 
charged during a visit in

BRIEFS
the edge is intolerable. We 
weave the webb of life in the 
nonviolent social change. 
Some pushed strollers or 
provided steadying arms for 
others too old or too young 
to keep up the pace. One 
man brought up the rear on 
a three-wheel adult tricycle.

(From St. Retersburg 
Times, May 16, this year, in 
an article March was a small 
step toward peace, sent in 
by Helen Janulis.)

* * ♦
They say it was one of 

those heads-you-win-tails- 
you still-win situations for 
Shari Belafonte-Harper.

If the pilot film of a new 
Aaron Spelling series Velvet 
was accepted by ABC as a 
series starter next season, 
the beautiful daughter of 
Harry Belafonte would have 
a co-starring role. And if it 
didn’t. . . well, she still had 
her featured role in Hotel.

Use

F * * *
Three minutes to midnight. 
Three minutes

to Armageddon. 
Three minutes before we die. 
Three minutes

to say goodbye.
—Three Minutes to 

Midnight, sung by Women‘s 
Gathering Song Web 

It was an unusual sight; 
101 women, men, teens, 
children and infants march
ing along the Pier in the 
shimmering heat. Many car
ried handmade banners 
made of bedsheets: Life on Shari Belafonte

t




