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KRISLAI
Bet ką darys su jau 

suverbuotais?
Ir bažnyčios . . .
Štai programa
Pasamdyti žmogžudžiai 
Gairės dar neaiškios

A. BIMBA
Naujasis Centrinės Žvalgy

bos Agentūros direktorius 
George Bush praneša, kad 
nuo dabar jo vadovaujama 
įstaiga nebeverbuosianti šni
pų tarp kunigų, misijonierių 
ir žurnalistų, dirbančių užsie
niuose. Mat, visoje šalyje kilo 
giliausias pasipiktinimas, kai 
iškilo aikštėn, kad Agentūra 
savo agentais yra suverbavu- 
si daugybę kunigų, misijonie
rių ir žurnalistų (reporterių).

Bet ar galima Mr. Bushu 
pasitikėti? Juk verbavimas 
ar rekrutavimas vedamas 
slaptai. Per desėtkus metų 
reporteriai ir dvasininkai 
darbavosi Agentūros šnipais, 
o tik dabar tai iškilo aikštėn.

Be to, Mr. Bush nesako, 
kad dabartiniai tos rūšies 
šnipai, kurių yra šimtai, bus 
atleisti iš pareigų.

Antra, kaip su kitomis fe- 
deralinėmis žvalgybinėmis 
agentūromis, kurių yra visos 
septynios, kurios taipgi turi 
ir šeria šimtus tos rūšies 
šnipų? Bush apie tai irgi 
nieko nesako, o juk jis tai 
visa puikiai žino.

**♦
Senate yra pasiūlytas labai 

pavojingas “Senate Bill 1” 
(“S. 1”). Jo padarymas įsta
tymu sulaužytų konstituciją 
ir labai rimtai grūmotų sun
kiai iškovotoms demokrati
nėms teisėms ir civilinėms 
laisvėms.

Džiugu, kad prieš šį pavojų 
visoje šalyje prasidėjo platus 
judėjimas. Džiugu, kad akty- 
viškai dalyvauja ir kai kurių 
religijų dvasininkija. Antai, 
vasario 5 d. Washingtone 
įvyko plati tarpreliginė kon
ferencija sumobilizavimai ti
kinčiųjų masių prieš “S. 1”. 
Nacionalinė Bažnyčių Tary
ba, susidedanti iš protestan
tiškų sektų, ir Suvienyta 
Kristaus Bažnyčia oficialiai 
remia šį garbingą judėjimą

**♦
Kalbėdamas dideliame jau

nimo susirinkime Komunistų 
Partijos generalinis sekreto
rius Gus Hali pasiūlė labai 
praktišką programą nedarbui 
nušluoti. Jis sako: Įstatymais 
įveskime 6 valandų darbo 
dieną, paliekant dabartines 
algas, ir tuojau turėsime 15 
milijonų naujų darbų. Dar su 
gražiu kaupu užteks darbų 
visiems 10 milijonų bedarbių!

Įdomu, kad buržuazinėje 
spaudoje apie šį Gus Hali 
pasiūlymą nesimato nė žode
lio.

***
Londone susekta, kad įvai

riais keliais ir būdais Jungti
nės Valstijos išleido 42 milijo
nus dolerių Anglijoje samdy
mui ir pasiuntimui į Angolą 
žmogžudžių ten padėti reak
cinėms grupės kariauti prieš 
Angolos Liaudies Respubli
kos valdžią. Tokių sutvėrimų 
jau esą pasiųsta apie 125.

Šitoms bjaurioms operaci
joms vadovauja gen. James 
E. Leonard, Amerikos amba
sadoje darbuotojas.

***
Kur link nukryps Ispanija 

karaliaus Carlos vadovybėje?
Į šį svarbų klausimą bando 

atsakyti “The N. Y. Times” 
korespondentas C. L. Sulz-

Organizuoti darbininkai labai 
pasipiktinę prez. Fordo ėjimu

Bal Harbour, Fla. — Ame
rikos Darbo Federacijos — 
Industrinių Organizacijų 
Kongreso Vykdomoji Taryba 
savo posėdyje pasmerkė pre
zidento Fordo vetavimą (at
metimą) Kongreso priimto 
biliaus, kuriame skiriama 
$6,200,000,000 parūpinimui 
darbų bedarbiams. Varde mi
lijonų organizuotų darbinin
kų Vykdomoji Taryba ragina 
Kongresą atmesti prezidento 
veto ir padaryti verstinu vy
riausybei įstatymu. Jeigu 
Kongresas tai padarytų, tai 
per įvairius socialinius pro
jektus gautų darbą 800,000’ 
bedarbių.

Tuo tarpu unijų vadai pri
taria senatoriaus Humphrey 
ir Juodojo Kokuso “full em
ployment program”, tai yra, 
kad kiekvienas amerikietis, 
pajėgus ir norintis dirbti, 
galėtų rasti darbą.

Henry Kissinger
Rio De Janeiro. — Į Brazi

liją pribuvo JAV sekretorius 
Henry Kissingeris. Jis taip 
pat lankysis ir kituose Loty
nų Amerikos kraštuose pasi
tarimams su vyriausybėmis. 
Jo vizito misija — sustiprinti 
jų ekonominius ir politinius 
ryšius su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Prezidento laiškų 
aukšta vertė

Vasario 24 dieną bus išpar
davimas originalių, ranka ra
šytų George Washington© 
laiškų. Jų yra 119. Jų savi
ninkas — Long Island Histor
ical Society. Draugija tikisi 
už juos gauti pusę milijono 
doleriu.

Lusaka. — Čia iš AngoĮos 
Liaudies Respublikos gauna
mi pranešimai rodo, kad ka
pitalistinių kraštų remiamos 
reakcinės grupės jau perėjo į 
“partizaninės kovos formas”. 
Tai reiškia jų prisipažinimą 
prie pralaimėjimo.

Už naują Kubai 
konstituticiją

Havana. — Šią savaitę ku
biečiai visuotinu balsavimu 
priėmė naują konstituciją, 
kurioje valdžios autoritetas 
būsiąs labiau centralizuotas. 
Naują konstituciją pagamino 
ir piliečiams paleido nubal
suoti dabartinė vyriausybė. 
Užbalsavo 97.20 procento ku
biečių.

berger savo pranešimuose iš 
Madrido. Karaliaus vaidmuo 
esąs nelengvas. Jis dar te
beieško gairių. Liaudyje pla
tus reikalavimas likviduoti 
visus Franco fašistinius pali
kimus, bet toks ėjimas iš
šauktų aštriausią reakcinių 
jėgų pasipriešinimą.

Praleisti milijonai 
ne ten, kur reikia

Washingtonas. — Sužino
me, kad vyriausybė išleido 20 
milijonų dolerių sostines pa- 
puošimui.ruošiantis 200-me- 
tiniam jubiliejui. Bet pagraži
nimas ir papuošimas praves
tas tiktai tose miesto dalyse, 
kurios ir taip neblogai atro
dė. Tuo tarpu lūšnynai su 
žiurkėmis ir didžiausia nešva
ra palikti ramybėje. Mat, ten 
didžiausiame susikimšime 
gyvena biednuomenė, dau
giausia juodi žmonės.

Į sostinę suplaukę turistai, 
kaip ir paprastai, norės pa
matyti tiktai šauniausias vie
tas.

Yonkers, N. Y. — Miesto 
galvos mano, kad jo išvengs 
paskelbimo miestą subankru
tavusiu. Tam reikalinga 
$3,600,000. Tikimasi tą sumą 
kaip nors sugraibyti.

Liaudies jėgos šluoja 
reakcininkų armijas

Iš “The Associated Press” 
vėliausio pranešimo sužino
me, kad Angolos Liaudies 
Respublikos armijos nesulai
komai visur veržiasi pirmyn, 
šluodamos iš kelio reakcinių 
frakcijų jėgas. Priešų jėgose 
viešpataujanti suirutė, dau
gelyje vietų pasiduoda be 
mūšio.

Jungtinių Tautų sekreto
rius Kurt Waldheim pareiš
kė, kad karas Angoloje yra 
afrikinė problema ir kad 
Jungtinės Tautos negali į jį 
kištis. Be to, girdi, niekas 
neprašė pasaulinę organizaci
ją į jį įsivelti.

Roma. — Italijos valdžia 
užsieniuose ieško bilijono do
lerių paskolos. Tokia suma 
esanti reikalinga sustiprini
mui pasaulinėje rinkoje Itali
jos valiutos (liros). Aišku, 
daugumos italų akys nukreip
tos į Jungtines Valstijas.

Barcelona. — Vasario 16 d. 
čia dvylikos šalių atstovai 
pasirašė sutartį prieš Vidur
žemio Jūros vandens terši
mą. Iš visų kraštų, prieinan
čių prie Viduržemio Jūros, 
sutarties nepasirašė tik Libi
ja, Jugoslavija ir Tunizija.

Paryžius. — Susekta, kad 
Amerikos ČIA agentai veda 
platų šnipinėjimą prieš Pran
cūzijos komunistus. Šnipinė
jimas vedamas su valdžios 
pritarimu.' Komunistų Parti
ja protestuoja.

įkurtuves studentu 
miestelyje

Vilnius, II. 6 [ELTA]. Be
veik 800 universiteto studen
tų galės mokytis naujame 
korpuse, kurį pastatė ir per
davė naudoti “Vilniaus staty
bos” tresto aštuntosios val
dybos statybininkai.

Šis studentų miestelis 
praturtės dar vienu laborato- 
riniu-mokomuoju korpusu, 
kurio šeimininkais taps Inži
nerinio statybos instituto 
studentai, bus užbaigti trys 
bendrabučiai su buitinio ap
tarnavimo kompleksu, įreng
tas sporto aikštynas.

W. Averell Harriman

Už normalizavimą ir plėtimą 
prekybos tarp JAV ir TSRS
Washingtonas. — W. Ave

rell Harriman yra vienas iš 
įtakingiausių Demokratų 
Partijos lyderių. Per Antrąjį 
Pasaulinį karą jis buvo Ame
rikos ambasadoriumi Tarybų 
Sąjungoje, o paskui buvo iš
rinktas New Yorko valstijos 
gubernatoriumi.

Prieš kelias dienas jis pada
rė labai svąrbų^pareiškimą. 
Jis sako, kad jis stoja už 
normalizavimą ir plėtimą 
prekybos Tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos. 
Jis mano, kad buvo padaryta 
didžiausia klaida, tą prekybą 
apribojant ir visaip suvar
žant. Laikas tą klaidą atitai
syti.

Mr. Harriman teisingai pa

Pavyzdiniai saviveiklos kolektyvai
Vilnius. — Respublikines 

profsąjungų tarybos prezi
diumas ir Lietuvos TSR Kul
tūros ministerijos kolegija 
suteikė Panevėžio “Ekrano” 
gamyklos dainų ir šokių liau
dies ansambliui Lietuvos 
TSR pavyzdinio kolektyvo 
vardą.

Ansamblis per šešerius kū
rybinės veiklos metus išaugo 
į gausų, aukšto meninio lygio 
kolektyvą. Panevėžiečiai ge
rai pasirodė respublikiniuose 
renginiuose ir konkursuose, 
iškovodami pirmąsias vietas 
savo kategorijoje. Jie dažnai 
koncertuoja respublikoje, ne
seniai viešėjo Cekoslovakijo- 
je, ir visur buvo žiūrovų 
šiltai sutinkami. “Ekrano” sa- 
veiveiklininkai pirmieji pa
ruošė ir pademonstravo 1975 
metų respublikinės dainų 
šventės liaudies ansamblių 
repertuarą.

Už nuopelnus, propaguo
jant lietuvių tarybinę chorinę 
dainą, broliškų respublikų ir 
užsienio šalių kompozitorių 
kūrinius, plačią koncertinę 
veiklą ir aukštą meistrišku
mą Lietuvos TSR pavyzdinio 
choro vardas suteiktas kultū
ros darbuotojų profsąjungos 
Kauno miesto komiteto miš
riam chorui. Pavyzdinių ko
lektyvų vardai taip pat su
teikti Kauno taksi parko kai
mo kapelai, Spalio 50-mečio 
dirbtinio pluošto gamyklos 
dainų ir šokių liaudies ansam
bliui, Kauno Antano Snieč
kaus politechnikos instituto 
pramoginių šokių kolektyvui. 

brėžia, kad tos prekybos su- 
normalizavimas ir išplėtimas 
naudingas abiems šalims. 
“Mums nėra reikalo bijoti 
prekiauti su Tarybų Sąjun
ga,” jis sako. Jis siūlo Kong
reso demokratams be delsi
mo šiuo klausimu susirūpinti.

Reikia žinoti, kad Kongre
so abiejuose rūmuose demo
kratai turi daugumą. Tai 
reiškia, kad kaip tiktai jie 
priėmė įvairiausius suvaržy
mus prekybai su tarybine 
šalimi.

Ar dabar jie išgirs šio savo 
lyderio teisingą balsą ir pa
keis savo nusistatymą? Teks 
palaukti. Galgi blaivus protas 
laimės...

Lietuvos TSR liaudies studi
jos vardas pirmajai respubli
koje pripažintas Kauno Prof
sąjungų kultūros rūmų vaiz
duojamojo meno studijai.

Dabar respublikoje yra 
daugiau kaip 80 pavyzdinių 
meno saviveiklos kolektyvų.

ELTA

Halifax. — Chirurgai jau 
turi išradę plastikinius sąna
rius. Sugadintus pirštų 
krumplius pakeičia dirbti
nais. Ir operacija esanti ne
sunki. Geras chirurgas per 90 
minučių gali pakeisti visus 
penkis rankos krumplius.

Darbo unijų judėjimo organas “AFL—CIO News” karikatū
ristas vaizduoja Fordo administraciją. Jinai nusisukusi nuo 
infliacijos ir nedarbo.

Kas slypi sandėlyje dėl bazių
Šiomis dienomis Madride 

buvo pasirašyta Ispanijos ir 
vadinamoji “bendradarbiavi
mo sutartis”. Sutinkamai su 
šia sutartimi, kuri pakeitė 
Amerikos ir Ispanijos 1935 
metų susitarimą, Jungtinėms 
Valstijoms paliekamos Ispa
nijos teritorijoje trys karo 
aviacijos bazės ir viena karo 
laivyno bazė. Ispanija mai
nais per penkerius ateinan
čius metus gaus iš JAV 
$1,250,000,000 vertės karinę 
ir ekonominę pagalbą.

Prieš sudarant sutartį, 
daug metų buvo derėtasi. 
Diktatorius Frankas mainais 
už bazes norėjo gauti garan
tijų, kad Amerika rems jo 
supuvusį režimą, teiks jam 
pagalbą. Tačiau Baltųjų rū
mų vadovai, bijodami Ameri
kos ir pasaulio visuomenės 
pasmerkimo, vengė žengti šį 
žingsnį.

Praėjusių metų lapkričio 
mėnesį “kaudilijas” mirė, ir 
dabar buvo sudaryta Ispani
jos ir Amerikos “bendradar
biavimo sutartis”. Juo labiau, 
kad abiejų šalių valdančiųjų 
sluoksnių suinteresuotumas 
tokiu sandėriu pastaruoju 
metu dar padidėjo. Dėl įvy
kių Portugalijoje, Graikijoje 
ir Kipre susilpnėjo agresy
viojo NATO bloko pietų spar
nas, PentagonaSžAieteko kai

Stoka bulvių, ju 
kaina nesvietiška!

Londonas. — Pusėje Euro
pos kraštų jaučiamas “bulvių 
badas”. Jų kaina iškilo į pa
danges. Tačiau bulvių stokos 
nejaučiama Lenkijoje, Tary
bų Sąjungoje, Graikijoje, 
Švedijoje ir Italijoje.

Londonas. — Pietinės Val
stijos Angliakasių Unijos 
prezidentu vėl perrinktas ko
munistų veikėjas George 
Rees.

Pasmerkė fašistini 
terorą Čilėje

Prieš metus laiko sudary
tas Jungtinių Tautų specialus 
komitetas ištyrimui padėties 
Čilėje pateikė savo raportą. 
Raporte griežčiausiai pa-' 
smerkiamas fašistinis-milita- 
rinis teroras. Pabrėžiama, 
kad net negalima įsivaizduoti 
teroro apimties ir žiaurumo.

Fašistinio teroro apibūdini
mui pateikiami neginčijami 
faktai.

kurių bazių Viduržemio jūros 
rajone, ir tai privertė Wa
sh ingtoną forsuoti sutarties 
sudarymą.

Savo ruožtu naujoji Madri
do administracija tiek dėl 
vidaus, tiek ir dėl užsienio 
politikos priežasčių buvo 
suinteresuota kuo greičiau 
susitarti su Washingtonu. 
Pirmiausia ji tikisi panaudoti 
Amerikos karines bazes kaip 
svarbų veiksnį kovoje prieš 
demokratines permainas ša
lyje. Antra vertus, stambioji 
Ispanijos buržuazija, dang
stydamasi “liberalumu”, da
bar stengiasi įveikti tarptau
tinį izoliavimą, kuriam Fran
ko režimas buvo pasmerktas 
beveik keturis dešimtmečius. 
Ji nori “atverti langą” į Vaka
rų Europą, tai yra, kalbant 
konkrečiai, — pasiekti, kad 
Ispanija būtų priimta į NATO 
ir į “Bendrąją rinką”. O tam 
jai, žinoma, reikalinga Wa
sh ingtono parama.

Pastaruoju klausimu, atro
do, iš karto buvo surasta 
bendra kalba. Neatsitiktinai 
JAV valstybės sekretorius 
H. Kissingeris, pasirašęs 
“bendradarbiavimo sutartį”, 
pareiškė: Jungtinės Valstijos 
įsitikinusios, kad “bus su
prastos Ispanijos pastangos 
rasti kelią į visišką integravi
mą su Europa ir Atlanto 
bendriją”. O Paryžiaus laik
raštis “Eko” netgi yra tos 
nuomonės, kad Ispanijos ir 
Amerikos sutartis “faktiškai 
jau įtraukia Ispaniją į NATO 
gynybinę sistemą”.

Štai kodėl Washingtonas 
pagal sutartį pažadėjo Madri- 
dui labai didelę karinę pagal
bą. Kaip pažymi Prancūzijos 
laikraštis “Figaro”, JAV, ma
tyt, nutarė paversti Ispaniją 
viena iš stipriausių kariniu 
požiūriu Viduržemio jūros 
valstybių.

Ispanijos pažangioji visuo
menė griežtai protestuoja 
prieš Ispanijos ir Amerikos 
sandėrį, kuris Ispaniją daro 
politiniu ekonominiu ir kari
niu atžvilgiu priklausomą nuo 
JAV, įvelia šalį į pavojingus 
Šiaurės Atlanto strategų pla
nus. V. Sereika

Barcelona. — Čia besilan
kant Ispanijos karaliui Juan 
Carlosyir jo žmonai, munici
paliniai darbininkai paskelbė 
streiką. Jie reikalavo algų 
pakėlimo.

Prez. Fordas tikisi 
pasiekti susitarimą

Sakoma, kad prezidentas 
Fordas turi vilties pasiekti 
susitarimą su Tarybų Sąjun
ga dėl branduolinių ginklų 
apribojimo apie vidurį vasa
ros. Mat, susitarimas pakeltų 
prezidento prestižą piliečiuo
se ir būtų lengviau, atėjus 
rinkimams, laimėti jų balsus.

Nuo dabar derybos su Ta
rybų Sąjunga būsiančios 
smarkiai pagreitintos.

15,000 naujų 
bedarbių

Washingtonas. — Pašto 
departamentas praneša, kad 
pašto darbų skaičius bus su
mažintas penkiolika tūkstan
čių. Tai reiškia, kad tiek 
darbininkų bus atleista iš. 
darbo. Toks darbų skaičiaus 
sumažinimas esąs daromas 
vardan lėšų sumažinimo.
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Balkanai ir taikaus sugyvenimo politika
Atrodo, kad Europos Taikaus Sugyvenimo ir Bendradar

biavimo Konferencijos baigiamosios sesijos Helsinkyje nu
tarimai vienoje to kontinento dalyje jau, nors kol kas labai 
nedrąsiai, pradedami vykdyti praktikoje. Taip aiškinamas 
prieš kiek laiko Graikijos sostinėje įvykęs penkių Balkanų 
šalių premjerų pasitarimas dėl ekonominio ir techninio 
bendradarbiavimo. Pasitarimą sušaukė Graikijos premjeras 
Caramanlis. Pasitarime, apart jo, dalyvavo Turkijos, 
Jugoslavijos, Bulgarijos ir Rumunijos premjerai. Jį ignora
vo tiktai mažiausia Balkanuose šalis Albanija. Mat, jinai, 
kaip žinoma, laikosi Kinijos maotsetunginės politikos ir 
nepripažįsta jokios detentės (taikaus sugyvenimo).

Reikia nepamiršti, kad per ilgus amžius Balkanuose tarpe 
tautų ir valstybių tiesiog nepertraukiamai virė nacionalisti
niai, politiniai ir, labai dažnai, baisiai kruvini konfliktai. 
Užtenka, kaip pavyzdį, paminėti Pirmąjį Pasaulinį 1914- 
1917 metų karą. Sarajeve (Serbijoje — dabar Jugoslavijoje) 
nužudymas kunigaikščio buvo toji kibirkštis, nuo kurios 
užliepsuojo toji baisi skerdynė. Ar tais laikais galėjo kas 
nors j si vaizduoti, kad ateis tokia diena, kada tos šalys 
pradės rimtai ieškoti bendros kalbos įvairiais opiais 
klausimais? Ne, negalėjo. Bet, štai, ta diena jau įvyko.

Žinoma, nereikia skubintis su išvada, kad toks susikalbėji
mas jau pilnai pasiektas ir kad tarp Balkanų kraštų 
bendradarbiavimas jau rimtai prasidėjo. Bus gerūi, jeigu šis 
pasitarimas bus gera, konstruktyviška tokiam bendradar
biavimui pradžia.

Reikia turėti galvoje tą faktą, kad pasitarimo dalyviai 
susidėjo >š dviejų griežtai skirtingų socialinių kempių. 
Graikija ir Turkija yra kapitalistinės šalys, o Jugoslavija, 
Rumunija ir Bulgarija — socialistinės. Be to, šiandien pat 
tarp Graikijos ir Turkijos tebeina aštriausias konfliktas dėl 
Kipro salos. Tarp Jugoslavijos ir Bulgarijos tebesiginčijama 
dėl makedoniečių likimo. Bulgarai sako, kad makedoniečiai 
is t i kr u jų yra bulgarai ir turėtų būti jų šalies dalimi, o jie 
dabar priversti gyventi po Jugoslavijos vėliava.

Gal tiktai dėl to nesigirdi, kad šis pasitarimas nuvertė 
aukščiausius kalnus. Apie jo nutarimus iki šiol absoliutiškai 
nieko, veikiausia jokių nebuvo konkrečių nutarimų. Bet 
reikia tikėtis, kad detentės politika šiame planetos kampely
je neapsiribos šiuo Athenuose įvykusiu penkių valstybių 
galvų pasitarimu — ji plėtosis ir žygiuos vis pirmyn ir 
pirmyn.

Taip pat negirdėtas dalykas
Visoje šios šalies istorijoje nėra užrekorduota tokio 

įvykio, kad visi federaliniai teisėjai būtų susitarę ir 
vyriausybę apskundę teismui. Dabar jie taip padarė. Jie 
sako išėję iš kantrybės, belaukdami, kad valdžia pakeltų 
jiems algas. Kaltas esąs ir Kongresas. Jis per pastaruosius 
aštuonierius metus savo nariams pakėlė algas net keletą 
kartų, o federaliniams teisėjams davė viso labo tiktai penkis 
procentus. Na, o per tą laiką, kaip mes visi puikiai žinome, 
infliacija pakilo daug, daug aukščiau. Šfai kodėl 44 
federaliniai teisėjai nutarė papildyti savo kišenes teismo 
pagalba.

Nė valandėlei nereikia įsivaizduoti, kad mūsų teisėjai 
pusbadžiauja arba apdriskę vaikštinėja. Jų metinė alga — 
$42,000! Mums, paprastiems žmoneliams, atrodo, kad 
turėtų užtekti. Bet jie atsikerta, kad jie, išėję į privatišką 
biznį, pasidarytų net visus penkis kartus daugiau. Jie 
smarkūs advokatai ir dar turėdami tokius tamprius ryšius 
su įvairiais valdžios organais, klientų nestigtų . . .

Mūsų visi federaliniai teisėjai yra prezidento skiriami 
visam amžiui. Savanoriškai jie gali pasitraukti, bet jų 
pašalinti niekas negali, nebent kuris kriminališkai prieš 
įstatymus nusikalstų.

Kaip ten bebūtų, jie tikisi teismo pagalba priversti 
vyriausybę tas jų “mizernas” algas gerokai padidinti.

Ragina vyriausybę keisti nusistatymą
Vėliausi įvykiai tolimoje Angolos Liaudies Respublikoje 

labai skaudus smūgis visoms pasaulio reakcinėms jėgoms. 
Prieš kelias dienas Afrikos Vienybės Organizacijos, kurią 
sudaro 47 šalys, oficialus pripažinimas Liaudies Judėjimo ir 
jos vadovaujamos revoliucinės vyriausybės yra nulemiamos 
reikšmės. Staiga visa situacija pasikeitė. Dvi reakcinės 
frakcijos, kurias remia kapitalistinis pasaulis, ne tik 
militariniai jau smarkiai aplamdytos, bet tapo izoliuotos ir 
politiniai Afrikos kontinente. Jų vadai jau kalba apie 
pasitraukimą iš ginkluotų mūšių lauko ir perėjimą į 
“partizaninį veikimą”.

Akyvaizdoje to, šios šalies komercinėje spaudoje jau 
pradeda pasigirsti balsų, raginančių vyriausybę (prez. 
Fordą ir sekretorių Kissingerį) nebesapalioti apie rėmimą 
reakcinių frakcijų Angoloje arba smerkti Kongresą, kad jo 
didelė dauguma neleido jiems šį kraštą įtraukti į naują 
Vietnamą, bet keisti nusistatymą, pripažinti dabartinę 
vyriausybę ir teikimu jai pagalbos ją paveikti savo pusėn, 
jos gaires atsukti prieš Tarybų Sąjungą ir kitus socialisti
nius kraštus . . .

Antai, “The N. Y. Times” (vasario 13 d.), ragindamas 
vyriausybę keisti nusistatymą, kreipia jos dėmesį į paskuti
nių poros desėtkų metų praktiškus patyrimus panašiais 
atvejais. Žiūrėkite, sako, kas atsitiko su Egiptu, Belgiškuo
ju Kongo bei Mozambiku. Tarybų Sąjunga irgi daug joms 
pagelbėjo ekonominiai ir finansiniai. 0 šiandien tie kraštai 
jau su mūsų Washingtonu, o ne su Maskva. Taip netolimoje 
ateityje gali atsitikti ir su Angolos Liaudies Respublika, 
šiandien marksistų vadovaujama. Kitais žodžiais, su pakei-

TAIGI, KAM ATITEKO 
TIE $41,000?

Chicagos kunigų “Drauge” 
(vasario 9 d.) A. Kairys ilga
me straipsnyje “Lietuvių 
Fondo pelno skirstymas pro 
prizmę” rašo:

“Šių metų sausio 16 dieną 
įvyko Pelno skirstymo komi
sijos paskutinis posėdis 1975 
metų pelnui paskirstyti — 
41,000 dol. sumoje. Iš tikro šį 
kartą tebuvo skirstyta tik 
25,000 dol., nes 16,000 dol. 
jau buvo paskirstyta pirma
me posėdyje 1975 m. spalio 
16 d.”

Bet visame straipsnyje nė 
žodelio, kaip ir kam komisija 
tą gražią sumą dolerių išdali
jo. Ponas Kairys savo kores
pondencijoje tiktai pareiškia:

“Galiu visus užtikrinti, kad 
pelną skirsčiusi komisija savo 
pareigas atliko tiesiog skru
pulingai, prisilaikydama tie
sos, teisingumo ir toleranci
jos. Lėšų stoka tramdė gerus 
norus. Visi būtų skyrę dau
giau, negu buvo prašoma, 
jeigu būtų buvę iš ko.”

Bet kam ta slaptybė? To
kiais atsitikimais žmonės sa
ko: “Kur nors šuo yra pakas
tas”. Matyt, ponas Kairys ir 
kiti pelno dalytojai bijo die
nos šviesos . . .

PARYŽIAUS KOMUNOS 
IR JOS ISTORINĖS 
REIKŠMĖS PRIIMINIMAS

Lietuvos žurnalo “Laikas ir 
įvykiai” šių metų 2-am nume
ryje “Paryžiaus Komunos 
diena” sakoma:

“Kovo 18 d. visada ir visur 
bus proletariato šventė,” — 
rašė F. Engelsas. Tą dieną 
1871 metais virš Paryžiaus 
suplevėsavo raudonoji revo
liucijos vėliava, valdžia pirmą 
kartą pasaulyje perėjo į liau
dies rankas, kuri sudarė savo 
vyriausybę — Komuną. Pa
ryžiaus Komunos atminimas 
gyvas proletariato, visų žmo
nių sąmonėje ne tik todėl, 
kad komunarai nepaprastu 
didvyriškumu ir narsa įrašė 
nemirtingus puslapius į išsi
vadavimo kovos metraštį. 
Paryžiaus Komunos didybė ir 
nepraeinanti reikšmė visų 
{firma yra ta, kad ji buvo 
pirmoji istorijoje proletariato 
diktatūra.

Sukilimas Paryžiuje, sti
chiškai prasidėjęs 1871 m. 
kovo 18 dieną, vąkare pasi
baigė pergale. Buržuazinė 
vyriausybė su Tjeru prieša
kyje, armijos likučiai, val
dančiųjų klasių atstovai iš 
Paryžiaus pabėgo į Versalį.

Beveik dešimtį dienų — 
nuo kovo 19 iki 28 dienos — 
Paryžių valdė Nacionalinės 
gvardijos Centro Komitetas. 
Tai buvo pirmoji istorijoje 
darbininkų klasės vyriausy
bė, kuri rėmėsi revoliucine 
liaudim.

Nacionalinės gvardijos 
Centro Komitetas buvo tik 
laikinas valdžios organas. 
Kovo 26 dieną įvyko rinkimai 
į Paryžiaus komunalinę tary
bą, kuri buvo pavadinta Pa
ryžiaus Komuna. Kovo 28 
.dieną aikštėje priešais rotušę 
buvo iškilmingai paskelbta 
Paryžiaus Komuna.

Į Komuną buvo išrinkti 86 
žmonės, iš jų — 26 darbinin
kai, daugiau kaip 30 tarnau
tojų, keletas smulkių versli
ninkų, inteligentų (pedago
gų, gydytojų, žurnalistų, ad
vokatų).

Pirmosiomis dienomis po 
revoliucijos pabėgusi į Versa
lį Tjero kariuomenė turėjo ne 
daugiau kaip 27 tūkstančius 
žmonių. Tjeras padidino ar

timu nusistatymo mes, kapitalistinis pasaulis pralaimėti 
nieko nebeturime, o laimėjimai sąlygos susidarytų.

Kaip prezidentas ir sekretorius šiuos komercinės spaudos 
balsus pasitiks, tenka palaukti ... Tai gali už dienos kitos 
paaiškėti. Nesinori tikėti, kad jie į tuos balsus nereaguotų.

miją iki 130 tūkstančių žmo
nių.

Gegužės viduryje Versalio 
kariuomenė visame fronte 
pasiekė Paryžiaus įtvirtinimų 
liniją. Gegužės 20 dieną 300 
Versalio artilerijos pabūklų 
pradėjo apšaudyti tvirtovės 
sieną. Gegužės 21 dieną ji 
įsiveržė į miestą. Gegužės 
22-osios rytą į Paryžių įžygia
vo apie 100 tūkstančių vy
riausybės kariuomenės karei
vių.

Komunarai taip atkakliai 
priešinosi, kad versaliečiams 
užimti Paryžių pavyko tik po 
savaitės įnirtingų nenutrūk
stamų mūšių.

Gegužės 29 dieną Versalio 
kariuomenė užėmė Venseno 
fortą — paskutinį komunarų 
pasipriešinimo punktą už Pa
ryžiaus ribų.

Nugalėjus Komuną, prasi
dėjo kruvinas susidorojimas 
su Paryžiaus darbo žmonė
mis. Jis buvo vykdomas pa
gal iš anksto paruoštą planą, 
paties Tjero ir armijos vy
riausiojo vado maršalo Mak 
Magono nurodymu. Vienas 
žiauriausių Komunos budelių 
buvo generolas Galifė.

Iš viso, įskaitant įkalintus, 
nuteistus katorgai, sušaudy
tus, priverstus emigruoti, 
Paryžiaus darbininkų ir de
mokratiniai sluoksniai neteko 
apie 100 tūkstančių geriausių 
savo sūnų ir dukterų.”

PAVOJINGOS IR KVAILOS 
BŪTŲ BUVUSIOS TOKIOS 
PASTANGOS

Kardelinių kanadiečių laik
raštyje aną dieną (sausio 21 
d.) J. Valiūnas pateikė plačių 
apdūmojimų apie jau gana 
seną praeitį. Straipsnyje 
“Pavojingas žaidimas” jis kri
tikuoja K. Škirpą ir kitus, 
kurie dar ir šiandien tebegy
vena iliūzijomis, kad būtų 
buvę galima tarybinėms ar
mijoms užkirsti kelią ir išgel
bėti Hitlerį ir jo armijas nuo 
pražūties, jeigu tiktai naciai 
būtų susipratę ir “maždaug 
prieš pusmetį, būtų paskelbę 
atstatą nepriklausomą Lietu
vos valstybę, kol dar sovietų 
kariuomenė nebuvo prisiarti
nusi prie Lietuvos sienų”. 
Girdi, ponas Škirpa ir kiti 
pabėgėliai “tvirtina, kad per 
tą pusmetį būtų buvę galima 
sumobilizuoti 200,000 vyrų, 
visų rūšių kariuomenei”. Na, 
ir toji mūsų lietuviška kariuo
menė būtų su tarybine armija 
gražiai susidorojusi!

Viena, J. Valiūnas sako, 
kad per pusmetį tokią didelę 
kariuomenę sumobilizuoti ir 
apginkluoti mūsų Lietuvoje 
būtų buvę neįmanoma, antra 
— daleiskime, “kad tai būtų 
pavykę, tai skysto kuro, 
amunicijos bei papildomų 
ginklų tiekimas būtų priklau
sę nuo vokiečių kariuomenės, 
kuri besitraukdama iš Rusi
jos platybių, jau buvo ganėti
nai demoralizuota ir išseku
si”. Tuo būdu Valiūnas tokias 
svajones bei iliuzijas vadina 
ir pavojingomis ir kvailomis.

Kokia iš to viso išvada? J. 
Valiūnas atsako:

Tad šiandien ne svajonėmis 
ar neįmanomais siekimais 
reikia grįsti visą veiklą, bet 
sukoncentruoti visas pastan
gas atgaivinti ir išlaikyti lie
tuvybę jaunose išeivijos kar
tose. Be kitų priemonių rei
kalingas galimai skaitlingas 
jaunuolių kontaktas su tautos 
kamienu, kad lietuvybė dar 
ilgus dešimtmečius, o gal ir 
šimtmečius, išliktų išeivijoje 
net ir po to, kai mes, vyres
nieji, jau senai poilsiausime 
Anapilyje”.

“Gimtojo krašto” redakcinės kolegijos narį, Lietuvos TSR 
nusipelniusį meno veikėją skulptorių Konstantiną Bogdaną, 
kuriam šiomis dienomis suteiktas Lietuvos TSR liaudies 
dailininko garbės vardas, fotokorespondentas rado betriū
siantį dirbtuvėje. Dailininkas ruošiasi savo kūrinių parodai, 
kuri rengiama jo 50-mečio proga.

R. Rakausko ir V. Kapočiaus nuotr.

TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Derybos TSRS sostinėje
Tarybų valstybės sostinėje 

Maskvoje spalio-lapkričio 
mėn. įvyko svarbių derybų. 
TSRS vadovai susitiko su 
daugeliu socialistinių ir kapi
talistinių valstybių vadovau
jančių veikėjų.

Iš susitikimų su kapitalisti
nių šalių vadovais pasaulio 
spauda ypač pažymėjo tuos, 
kurie įvyko su Prancūzijos 
prezidentu Žiskas D‘Estenu, 
Vokietijos Federatyvinės 
Respublikos prezidentu Val- 
teriu Sėliu ir Italijos prezi
dentu Džovaniu Leone. De
rybos su jais vyko dalykiškai 
ir draugiškai. Ypač reikšmin
gi susitikimų su Vakarų Vo
kietijos ir Italijos valstybių 
vadovais rezultatai.

Nepaprastai didelę istorinę 
reikšmę turi saugumo ir ben
dradarbiavimo Europoje pa
sitarimas. Pirmą kartą prie 
derybų stalo susirinko beveik 
visų Europos valstybių, taip 
pat Jungtinių Amerikos Val
stijų ir Kanados vadovai. Pa
sitarimas numatė konkrečius 
kelius ir priemones, kaip 
vykdyti bendradarbiavimą 
šimtų milijonų žmonių, gyve
nančių skirtingose visuome
nės santvarkos šalyse, labui.

Visos Europos pasitarimo 
rezultatai buvo apsvarstyti ir 
Maskvoje įvykusiuose susiti
kimuose su VFR prezidentu

IŠ LAIŠKŲ
Mary F. Kvietkas, 
Miami Beach, Fla.
Brangūs mūsų bičiuliai, 
Maryte ir Praneli!

Sveikiname Jus, linkėdami 
daug geriausios laimės, o 
ypač geros sveikatos. Aš at- 
švenčiau savo 80-ųjų gimimo 
metinių jubiliejų 1975 m. 
gruodžio 25 d. Gražiai ir 
maloniai mane pagerbė darbo 
kolektyvas ir profsąjunga. 
Gražias ir malonias kalbas 
pasakė apie mano gyvenimą, 
apie darbuotę liaudies gero
vei. Ir gražių dovanėlių ga
vau nuo darbo kolektyvo ir 
profsąjungos, ir dar garbės 
raštu apdovanojo. Gavau 
sveikinimo telegramas iš Vil
niaus, iš Šilutės, iš Panevėžio 
ir kelias iš Druskininkų.

Linksma gyventi Tarybų 
Lietuvoje. Darbo žmogus vis
kuo aprūpintas. Visi mes ko
vojame prieš karų grėsmę. 
Niekas nenori, kad būtų žmo
nių žudynės. Visi nori, kad 
visame pasaulyje viešpatautų 
tvirta taika.

Šiaip pas mus nieko naujo. 
Esame sveiki, dar vis abudu 
dirbame. Jau žiema. Šiomis 
dienomis sniego gerokai iš
krito, bet šalčių didelių dar 
nėra. Jau žiema.

Viso geriausio bučiuojame, 
Antosė ir Pranas Kairevičiai. 
Druskininkai,
1976 m. sausio 15 d.
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V. Šėliu ir Italijos prezidentu 
Dž. Leone.

Dar 1970 metais buvo pa
darytas lemiamas posūkis į 
Tarybų Sąjungos ir Vakarų 
Vokietijos santykių normali
zavimą. Tada Maskvoje buvo 
pasirašyta sutartis, kuri už
fiksavo abiejų valstybių sienų 
neliečiamumą, taip pat jų 
atsisakymą naudoti jėgą. Vė
liau buvo pasirašyti ir kiti 
TSRS ir VFR susitarimai. 
Vakarų Vokietija užmezgė 
normalius santykius su Vo
kietijos Demokratine Res
publika, TSRS ištikima bičiu
le ir sąjungininke.

Sėkmingos, rezultatyvios 
buvo ir Italijos prezidento 
Dž. Leonės derybos Maskvo
je. Italija anksčiau, negu Vo
kietijos Federatyvinė Res
publika pradėjo gerinti san
tykius su Tarybų Sąjunga. 
Todėl nieko nuostabaus, kad 
dviejų šalių bendradarbiavi
mas įgavo platesnį užmojį. 
Pavyzdžiui, jų politinės kon
sultacijos yra reguliarios. 
Leopės derybų su TSRS va
dovais metu buvo patvirtin
tas pasiryžimas tęsti tokias 
konsultacijas.

Sparčiai didėja Tarybų Są
jungos ir Italijos prekyba. 
Per pastaruosius dvejus me
tus abiejų šalių prekių apy
varta padvigubėjo. Pirmą 
kartą Tarybų Sąjungos ir 
Italijos prekyboje ji per me
tus gerokai viršijo milijardą 
rublių. Italijos prezidento vi
zito metu buvo pasirašytas 
naujas susitarimas dėl ekono
minio bendradarbiavimo, api
mantis penkmetį — nuo 1975 
iki 1979 metų. Sudaryta taip 
pat eilė kitų susitarimų, ku
rių tikslas plėtoti draugišką 
Tarybų Sąjungos ir Italijos 
bendradarbiavimą įvairiose 
srityse.

Taip praktiškai įgyvendi
namos saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje pasita
rimo rekomendacijos, taip vis 
plačiau plinta praėjusią vasa
rą gimusi “Helsinkio dvasia”. 
O pagrindine vieta, kur vyks
ta dialogas tarp Rytų ir Va
karų, šiomis dienomis tapo 
Tarybų šalies sostinė Mask
va. A. Krasėnas

80-ųjų metinių jubiliejaus sueigėlė.

Lietuvoje klausiama: 
ar versmės 
neišsemiamos?

Vilnius. — Pats švariausias 
ir skaniausias esti požeminis 
vanduo, kuris mūsų respubli
koje imamas iš 40 — 300 
metrų gylio gręžinių. Pože
minių versmių atsargos iki 
galo dar neištirtos. Spėjama, 
kad jų sankaupos — daugiau 
kaip 3 milijonai kubinių me
trų per parą. Vandeningiausi 
sluoksniai prie Ignalinos, 
šykščiausi — ties Raseiniais.

Kad įsivaizduotume, kokie 
mižiniški kiekiai vandens iš
siurbiami iš požemių, paimki
me tik vieną artezinį šulinį — 
per valandą jis duoda nuo 40 
iki 300 kubinių metrų van
dens. Respublikos vandentie
kiai per parą išsiurbia viduti
niškai 600 tūkstančių kubinių 
metrų vandens. Siurbti jį iš 
tokios gilumos gana nelengva 
ir brangu: vieno artezinio 
šulinio išgręžimas bei įrengi
mas kainuoja apie 20 tūkstan
čių rublių, suvartojama daug 
elektros energijos.

Intensyviau panaudojant 
vandenvietes, trumpinamas 
siurblių amžius, neretai išve
dami iš rikiuotės gręžiniai. 
Dėl nepakankamo vandenvie
čių pajėgumo vartotojai ne
gauna reikiamo vandens kie
kio. Didžiausių apkrovimų 
metu tai kiek labiau atsiliepia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje, 
Druskininkuose, Tauragėje. 
Pigiausias kelias vandens tie
kimui miestuose pagerinti — 
vandeninguosius sluoksnius 
papildyti paviršiniais upių 
vandenimis.

Štai Eigulių vandenvietėje 
Kaune įrengti infiltraciniai 
įrengimai. Jų darbo principas 
toks: vanduo, paimtas iš Ne
ries ir apvalytas, patenka į 
iškastus baseinus. Persisun
kęs per keliasdešimties me
trų žemės sluoksnį, jis visais 
atžvilgiais išsivalo ir vėliau 
patenka į artezinius šulinius.

Požeminiai vandens sluoks
niai papildomai sotinami ir 
Klaipėdoje, tai ruošiamasi 
daryti Tauragėje.

Pramoniniams vandentie
kiams vanduo atiteka iš atvi
rų šaltinių. Vilniaus pirmojo
je vandentiekio stotyje su
kurta ir įdiegta automatinė 
vandens spaudimo reguliavi
mo sistema, kuri užtikrina 
visuomet pastovų, pakanka
mą ir minimalų vandens 
spaudimą, o tai sutapo 10-15 
procentų geriamojo vandens 
ir tiek pat elektros energijos.

Algirdas A Sadauskas
Respublikinio gamybinio 

vandentiekio ir kanalizacijos 
įmonių susivienijimo 
vyriausiasis inžinierius

ELEKTROFIZINĖ 
AUGALŲ APSAUGA

Moldavijoj TSR MA Taikomo
sios fizikos institute sukonstruo
tas savaeigis įrenginys elektro
lizinei augalų apsaugai nuo ža
lingųjų vabzdžių. Jo platformoje 
iidėstyti ultravioletinės šviesos 
spinduliuotuvai — atraktantai, 
elektrinio pažeidimo ir siurbimo 
jrengimai. įrenginį varo kilnoja
moji elektrinė.

Seniai žinoma, kad ultravio
letinė Iviesa vilioja daugelį ken
kėjų ir ją galima naudoti jų 
telkiniams naikinti, taip pat pa
vojingam gausumui sumažinti.

t
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BERLIN - HAUPTSTADT DER DDR 
LENINPLATZ

A. BIMBA

Už taiką balsą kelia milijonai

(Tęsinys iš praeito numerio)

ABELNAI kalbant apie žymiausius Amerikos Revoliu
cijos vadus, štai kas dar reikia storai pabrėžti. Kai 
kurie iš jų buvo gana turtingi žmonės. George Washing

ton, Thomas Jefferson, Patrick Henry, Richard Henry Lee 
ir kiti, buvo net vergų savininkai. Benjamin Franklin 
taipgi buvo gana pralobęs. Bet iš antros pusės, buvo 
jų ir gana ekonominiai suvargusių. Pavyzdžiui, Samuel 
Adams ir eilė jo kolegų bostoniškių buvo tikri biedniokai. 
Gal už tai Massachusetts Kolonijoj visas revoliucinis ju
dėjimas vyriausia rėmėsi darbo žmonėmis ir buvo ko vin
giausias. Jos aristokratija buvo atkaklus Revoliucijos 
priešas. Jokioj kitoj kolonijoj darbo žmonės nebuvo taip 
aktyviai ir energingai įtraukti į Revoliuciją, ypatingai 
pačiame Bostone.

Antra, beveik visi Amerikos Revoliucijos vadai turėjo 
vieną tipingą ypatybę, būtent: jie buvo labai aukšto mo
ralinio kalibro žmonės. Mes turime mintyje moralinį kali
brą politinėje prasmėje. Išskyrus Benedict Arnold ir dar 
vieną kitą išdaviką, Revoliucijos vadai nepasidavė jokiems 
bandymams papirkti arba prižadais nusivilioti. Jie Re
voliucijos vairą išlaikė iki galo. Jie Revoliuciją pradėjo 
ir ją išvedė iki pilnos pergalės. O nė valandėlei nereikia 
vaizduotis, kad Amerikos Revoliucijos vadai neturėjo jo
kių piktų pagundų, tai yra, progų parsidavimui. Jų buvo 
labai daug. Gudri Didžiosios Britanijos valdančioji klasė 
sušilus jieškojo revoliucijonierių eilėse moderniškų Kvis- 
lingų. Ji siūlė amerikiečių vadams didelius pinigus ir 
aukštas vietas, jei tik jie Revoliuciją išduotų.

Už tipišką pavyzdį galime paimti Samuel Adamsą. Pa
sak jo dukters, Revoliucijos išvakariuose Massachusetts 
gubernatorius Gage, gavęs įsakymą nuo Londono diplo
matų, pasiuntė karininką Fentoną pas Adamsą su dide
liais pasiūlymais. Tegul tik Adams nutyla, nusiramina, 
nebeagituoja žmonių už nepriklausomybę. Jam karaliaus 
valdžia duos ir aukštą, “garbingą’’ vietą, ir pinigų, ir ki
tokių “dovanų.” Ko daugiau bereikia? Ko daugiau begali 
norėti biednas žmogus, kuris neturi iš ko nei žmoniškų 
drapanų įsigyti? Taip vaizdavosi karalius George III ir 
jo ištikimi pasiuntiniai—Gage ir Fenton.

Samuel Adams kantriai klausėsi. Fenton baigė savo 
pasiūlymus. Adams pakilo ir giliausiu pasipiktinimu jam 
atsakė: “Gerbiamasis, aš tikiu, kad aš jau seniai susitai
kiau su Karaliumi karalių. Joks asmeniškas išrokavimas 
neprigundys manęs išsižadėti mano krašto teisingo rei
kalo. Pasakyk gub. Gage, kad Samuel Adams pataria jam 
nebeįžeidinėti kantrybės nebetekusių žmonių jausmų.”

James K. Morse: Samuel Adams, Sixth Edit., 1887, p. 302.

Tuomi ir pasibaigė karaliaus vyriausybės bergždžios 
pastangos papirkti amerikiečių vadus. Jie pasirodė nepa
perkamais kovotojais.

(Bus daugiau)

“Vilnius” — viena geriau- liu daugiaū, negu jų buvo 
šių baldų įmonių šalyje. Per pagaminta pernai. Numatyta 
devintąjį penkmetį kombina- taip pat žymiai išplėsti pro
te stojo rikiuotėn naujos dukcijos asortimentą, 
technologinės linijos. Tai lei
do ne tik padidinti gamybą, NUOTRAUKOJE: automati- 
bet ir žymiai pagerinti pro- zuota medžio plaušo plokščių 
dukcijos kokybę. kalibravimo linija. Prie pulto

Šiemet kombinato kolekty- komunistinio darbo spartuo- 
vas pagamins baldų už 32 lis operatorius N. Lukaševi- 
milijonus rublių. Tai trečda- čius. A. Palionio nuotrauka

Nuo Hirosimos ir Nagasaki 
bombardavimo laikų daug 
baisenybių teko girdėti ir 
skaityti apie branduolinį gin
klą ir jo naikinamąją jėgą. 
Tačiau ypatingai sukrėtė ma
ne šiurpūs skaičiai, kuriuos 
užtikau 1962 metais. Esą, 
atominio ir kitokio branduoli
nio ginklo prigaminta taip 
daug, kad kiekvienam žmo
gui žemėje tektų toks kiekis, 
kurs prilygsta 80 tonų pa
prastos sprogstamosios me
džiagos! Tai buvo prieš 13 
metų, o juk to ginklo gamyba 
ne mažėjo, o daugėjo. Gi 
žmogui nužudyti užtenka ne
didelio šovinuko su keletą 
gramų sprogmenų ir mažute 
kulka . . . Tad galime įsivaiz
duoti, kokia baisia Hirošima 
pavirstų mūsų žemė, jei kiltų 
karas su branduolinio ginklo 
ir kosminio greičio raketų 
panaudojimu. Kaip tokio bai
saus pavojaus galimybės aki- 
vaizduoje nebūti taikos šali
ninku, kaip kiekvienam do
ram ir protingam žmogui ne
kovoti už taiką?

Kaip tik tais pačiais 1962 
metais man teko dalyvauti 
dviejuose renginiuose, skir
tuose kovai už taiką. Birželio 
mėnesį įvyko Ganos prezi
dento Kvame Nkruma su
šaukta Akroje asamblėja su 
tokiu reikšmingu šūkiu “Pa
saulis be bombų”. Tai buvo 
daugiau regioninis Afrikos 
šalių sambūris, tačiau jame 
dalyvavo atstovai ir iš Euro
pos bei Amerikos. Čia susipa
žinau su eile žymių taikos 
šalininkų, jų tarpe su profe
sorių Uiljamu Diubua, kovos 
už negrų laisvę patriarchu. 
Ilgus metus gyvendamas 
Jungtinėse Valstijose, jis ta
lentingo istoriko ir rašytojo 
plunksna kovojo už tai, kas 
dabar tikrovėje vyksta Afri
koje. Eidamas devintą dešim
tį, jis persikėlė gyventi į 
Ganą. Savo aistringoje kalbo
je tas 94-metis kovotojas kėlė 
balsą į kovą už pasaulį be 
bombų ir karų.

Vienas amerikiečių kvake- 
ris karštai gynė savo siūly
mą, kad priešingųjų blokų 
valstybių vadovai siųstų savo 
vaikus mokytis į potencialių 
priešininkų sostines. Jo nuo
mone, tas projektas likviduo
tų karų pavojų, nes kas gi 
žudytų savo vaikus. Tai origi
nalus projektas, bet nerea
lus. Asamblėjos priimtojo 
“Akros plano” pagrindan bu
vo padėti realūs tarybiniai 
pasiūlymai dėl visuotino ir 
visiško nusiginklavimo, kurio 
turi siekti visas pasaulis.

O liepos mėnesį 1962 metų 
drauge su mūsų respublikos 
taikos gynimo veikėjais A. 
Venclova, T. Tilvyčiu, M. 
Aleškevičiūte ir kitais daly
vavau didžiuliame kongrese 
už nusiginklavimą ir taiką, 
įvykusiame Maskvoje. Jame 
delegatų ir svečių buvo apie 
2,500 žmonių iš 121 šalies. 
Tarp delegatų iš Japonijos 
buvo mergina ir vaikinas iš 
Hirosimos, kurie laikė ranko

se gedulo juostomis apsuptą 
jaunos moters nuotrauką — 
tai radiacijos auka, mirusi už 
17 metų po atominės bombos 
numetimo. Tarp kongreso 
nutarimų buvo atsišaukimas į 
pasaulio tautas, kuriuo visi 
taikos šalininkai, visų šalių 
žmonės buvo raginami dar 
ryžtingiau kovoti už visišką 
branduolinio ginklo uždraudi
mą ir sunaikinimą, už sudary
mą susitarimo tarp valstybių 
del branduolinio ginklo ban
dymų uždraudimo visose sfe
rose.

Tas kongresas buvo vienas 
daugelio etapų dideliame ir 
svarbiame visuomeniniame 
judėjime kovoje už taiką. 
Apie jo pirmuosius žingsnius 
dažnai pasakodavo Antanas 
Venclova. Jis pirmasis iš Ta
rybų Lietuvos atstovų akty
viai dalyvavo taikos šalinin
kų kongresuose ir konferen
cijose, važinėjo su taikos mi
sija į įvairias šalis. Jis buvo 
tarpe tų įžymiųjų kultūros 
darbuotojų, — kurie ėmėsi 
mobilizuoti žmonijos sąžinę, 
įžiebti galingą kovos už taiką 
švyturį, kad jo šviesa pasiek
tų tolimiausius pasaulio kam
pus. Prie taikos šalininkų 
judėjimo ištakų buvo tokie 
įžymus veikėjai, kaip didysis 
prancūzų fizikas, Nobelio 
premijos laureatas Frederi
kas Žolio-Kiuri, tarybiniai ra
šytojai A. Fadejevas, I. 
Erenburgas, A. Korneiču- 
kas, V. Vasilevska, amerikie
čių dainininkas Polius Robso- 
nas, Čilės poetas Pablo Neru
da, prof. U. Diubua, dailinin
kas Pablo Pikaso, anglų Ken- 
terberio klebonas H. Džonso
nas, anglų prof. Dž. Bernalas 
ir kiti. Tai buvo įvairių tauty
bių, įvairių pasaulėžiūrų žmo
nės, sujungti vieningos kovos 
už taiką idėjos.

Taikos šalininkų judėjimas 
iškilo tuo metu kai vos pasi
baigus žiauriausiam pasauli
niam karui prasidėjo imperia
listų pradėtasis “šaltasis ka
ras” su balansavimu ant karš
tojo karo briaunos, su nuola
tiniu pavojumi įstumti pasau
lį į branduolinio karo kata
strofą. Todėl suprantama, 
kad reakcinės jėgos stengėsi 
kliudyti taikos šalininkų veik
lą. Tačiau kovą už taiką rėmė 
visos pažangiosios jėgos, pir
moje eilėje socialistinės ša
lys. Tarybų Sąjunga, sudėjus 
didžiausias pastangas ir 
aukas fašizmo slibinui su
triuškinti, užtikrinusi savo 
šalies darbo žmonėms visas 
pilietines laisves, teisę į dar
bą, mokslą ir poilsį, rūpinosi 
užtikrinti jiems ir teisę į 
taiką, į ramų gyvenimą, kas 
rūpi ir viso pasaulio žmo
nėms. Tarybų Sąjungoje ir 
kitose socializmo šalyse nėra 
nei tokių klasių, nei grupių, 
kurios butų suinteresuotos 
kelti grobikiškus karus. To
dėl suprantama, kad viso pa
saulio taikos šalininkai ir visi 
geros valios žmonės su vilti
mi žvelgia į socialistines šalis 
kaipo tą galingą jėgą, kuri 

padės pasiekti ilgaamžę žmo
nijos svajonę — iškovoti tvir
tą taiką, padaryti galą kruvi
niems karams.

A. Venclova pasakojo apie 
kliūtis, kurias teko nugalėti 
jau sušaukiant pirmąjį pasau
linį taikos kongresą. “Laisvo
jo pasaulio” valdovams taikos 
šalininkai pasirodė pavojingi. 
Prancūzijos vyriausybė atsi
sakė įsileisti delegatus iš kai 
kurių socialistinių šalių ir dalį 
tarybinių delegatų. Todėl 
kongresas 1949 m. balandyje 
įvyko dviejuose miestuose 
Paryžiuje ir Prahoje. Jame 
dalyvavo 2,065 delegatai iš 72 
šalių.

— Mes susirinkome ne 
prašyti taikos iš karo šalinin
kų, o priversti juos taikai, — 
skelbė kongrese F. Žolio-Kiu
ri, kur už savo veiklą taikos 
labui buvo persekiojamas ir 
areštuojamas.

— Mūsų pareiga yra pakel
ti tą didįjį balsą prieš karo 
kurstytojus, nes to iš mūsų 
laukia milijonai viso pasaulio 
paprastųjų žmonių, subaran
čių žmonijos daugumą. — 
kalbėjo A. Fadejevas.

Ypatingą reikšmę turėjo 
antrasis Pasaulinis taikos ša
lininkų kongresas. Anglijos 
'leiboristų vyriausybei nelei
dus jo sušaukti Sefilde, o 
Lenkijos L. R. pakvietus, jis 
įvyko 1950 m. lapkrityje Var
šuvoje. Kaip pasakojo A. 
Venclova, ypač jaudinąs mo
mentas kai visi kongreso da
lyviai sustoję plojimais pa
gerbė mažutę mergytę, atne
šusią gėlių puokštelę. Iškel
toji ant prezidiumo stalo ma
žoji lenkaitė, taip daug kare 
nukentėjusios tautos atstovė, 
simbolizavo žmonijos ateitį, 
kurios gyvybę ir laimę apsau
goti pasiryžę veikėjai susirin
ko Varšuvoje.

Delegatams sukrečiantį įs
pūdį padarė Varšuvos griu
vėsiai. Pasikalbėję su karo 
invalidais ir aplankę mirties 
stovyklas Osvencime ir Mai
daneke, delegatai akivaiz
džiai pajuto karo žiaurumus. 
O tuo metu kaip tik vyko 
karas Korėjoje, kurs grėsė 
pavirsti pasauliniu gaisru. 
Todėl įspūdingai skambėjo 
kongreso reikalavimas nu
traukti agresiją prieš Korė
jos L. R., uždrausti atominį 
ginklą. Kongresas kreipėsi į 
viso pasaulio parlamentus su 
pasiūlymu priimti įstatymus 
dėl taikos apsaugojimo ir ka
ro propagandos uždraudimo. 
Tokius įstatymus netrukus 
priėmė TSRS Aukščiausioji 
Taryba ir kitų socialistinių 
šalių parlamentai. Tik po di
delių ginčų ir kovų Tarppar
lamentinėje Sąjungoje buvo 
priimtas socialistinių šalių 
delegatų pasiūlymas, kad 
parlamentai tokius įstatymus 
priimtų. Tačiau kapitalistinių 
šalių parlamentai tą nutarimą 
ignoravo.

Svarbiu antrojo kongreso 
nutarimu buvo įkūrimas Pa
saulinės Taikos Tarybos, į 
kurią įėjo apie 200 įžymių 
taikos šalininkų iš 84 šalių 
delegatų, dalyvavusių kon
grese.

Šiemet sukako P. T. Tary
bos veikos 25-metis. Per tuos 
metus ji atliko didelį darbą 
organizuodama ir koordinuo
dama visų kontinentų taikos 
šalininkų veiksmus ir pastan
gas, iškeldama įvairius pasiū
lymus taikai stiprinti. Didžiu
lę reikšmę turėjo masinės 
kampanijos, apėmusios šim
tus milijonų žmonių. Dar 
1950 m. pradžioje Stokholme 
priimtas atsišaukimas, kuria
me pareikalauta uždrausti 
atominį ginklą ir paskelbta, 
kad karo nusikaltėliu bus lai
koma ta vyriausybė, kuri 
pirmoji panaudos tą ginklą 
prieš bet kurią šalį. Po tuo 
atsišaukimu pasirašė daugiau 
kaip 500 milijonų žmonių viso 
pasaulio šalyse. Neabejotina, 
kad tas milijonų balsas nelei
do JAV imperialistams pa
naudoti atominį ginklą Korė
jos kare.

Vėliau tokia pat kampanija 
su reikalavimu sudaryti Tai
kos Paktą tarp penkių didžių
jų valstybių įvykdyta surin
kus 612 milijonų žmonių. Dar 
didesnio pritarimo susilaukė 
Vienoje priimtasis atsišauki
mas prieš atominio karo ruo
šimą, po kuriuo pasirašė 656 
milijonai. Didelę svarbą turė
jo galingas judėjimas ir įvai
rios kampanijos prieš prancū
zų kolonizatorių, o vėliau 
prieš JAV agresiją Indokini
joje, žygiai už branduolinio 
ginklo bandymų uždraudimą. 
Sunku išskaičiuoti visus Pa
saulinės Taikos Tarybos ini
ciatyva atliktus žygius. Svar
bu, kad Taryba susilaukė 
visuotino pripažinimo, kaip 
didelės reikšmės demokrati
nės visuomenės organizacija. 
Ji palaiko glaudžius ryšius su 
SNO ir jos komitetais bei su 
demokratinėmis, taikos stip
rinimo siekiančiomis organi
zacijomis.

Taikos užtikrinime ir tarp
tautinio įtempimo mažinime 
milžinišką reikšmę turėjo 
nuosekli TSRS CK ir Tarybų 
Sąjungos vyriausybės užsie
nio politika. Ypatinga svarba 
priklauso TSKP 24-jo suva
žiavimo priimtai Taikos pro
gramai, kurioje buvo numa
tyti konkretūs žygiai taikos 
stiprinimui. Su pasididžiavi
mu mūsų šalies komunistai ir 
visa tarybinė darbo liaudis, 
vieningai pritarusi tai didin
gai programai, mato, kad ji iš 
esmės įvykdyta. Tai vienas 
tų didžiulių laimėjimų, su 
kuriais mūsų šalis sutinka 
Partijos 25-jį suvažiavimą.

Atžymėdama uolaus ir ne- 
nilstamo kovotojo už taiką 
TSKP CK Generalinio sekre
toriaus L. Brežnevo nuopel
nus, Pasaulinė Taikos Taryba 
apdovanojo jį Frederiko Žo
lio-Kiuri vardo ^Taikos auksi
niu medaliu”. Priimdamas 
medalį, per susirinkimą 
Kremliuje L. Brežnevas pa
reiškė, kad tuo apdovanojimu 
pasaulinė visuomenė pripa
žįstą mūsų šauniosios lenini
nės partijos, mūsų valstybės, 
visos tarybinės liaudies nuo
pelnus kovoje už visuotiną 
taiką, už tautų laisvę ir lai
mę.

Plačiausio pritarimo ne tik 
mūsų šalyje, bet ir visur 
sulaukė vienas žymiausių 
Taikos programos punktų — 
pasiūlymas dėl Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo 
pasitarimo. Taikos šalininkai 
karštai parėmė tą pasiūlymą 
ir su džiaugsmu sutiko jo 
rezultatus. Reikšminga, kad 
kaip tik praėjus 30 metų po 
karo ir be karo Europoje 35 
šalių vadovai Helsinky pasi
rašė reikšmingąjį pasitarimo 
Baigiamąjį aktą, suteikusį 
Europai naują politinio atšili
mo klimatą.

Žinoma, Helsinkis ne pa
baiga, o pradžia. Susitarimas 
gali ir turi sudaryti pradžią 
taikių santykių tarp Europos 
šalių. Geros valios žmonės 
tiki, kad “šaltojo karo” lieka
nos palaidojamos visiems lai
kams. Deja, dar yra reakcijos 
jūros liūtų, kuriems prie šir
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dies “šaltojo karo” ledynai, o 
atšilimas labai nemalonus. 
Užtat dar parašų po Helsin
kio chartija rašalui nenudžiū- 
vus, reakcininkai pradėjo 
melo propagandą ir provoka
cijas su tikslu apšmeižti ir 
marinti vos gimusią Helsin
kio dvasią. Prie tos nevaly
vos veiklos priklauso mela
gingų “taikos apaštolų” išra- 
dinėjimas, kaip tai daro No
belio taikos premijos komite
tas.

Bet nežiūrint visų kliūčių, 
pasaulyje vis labiau laimi pa
žanga. Ne tik Europoje, bet 
ir pasauliniu mastu tarptauti
niai įtempimai yra sumažėję. 
Taikos balandis jau nebe tas 
kuklus paukštelis, kurį nu
piešė Pikaso. Jis įgyja vis 
didesnius sparnus, vis dides
nę galią, jis pajėgia nugalėti 
karo vanagus.

Leningrade įvykusioje dau
giau kaip 100 šalių nacionali
nių judėjimų už taiką Pasau
linėje konferencijoje iškeltas 
naujas sumanymas. Nutarta 
pradėti masinę kampaniją už 
ginklavimosi varžybų nutrau
kimą šią vasarą Stokholme 
priimtojo Pasaulinės Taikos 
Tarybos atsišaukimo pagrin
du. Paskelbtas masinis para
šų rinkimas tam atsišauki
mui paremti, kad šimtai mili
jonų balsų pakiltų už tą tei
singą ir taiką užtikrinantį rei
kalavimą, kad viso pasaulio 
vyriausybės ir Suvienytųjų 
nacijų Organizacija jį išrištų.

Lietuvių tauta, pergyvenu
si daug karo nelaimių, gerai 
supranta taikos vertę. Todėl 
kova už taiką populiari mūsų 
tautoje, gausus mūsų taikos 
šalininkų būrys. Ne tik žo
džiais ir veiksmais taikos šali
ninkai jungiasi į tą tauriąją 
kova, bet ir įnašais į Taikos, 
fondą, iš kurio remiamas tai
kos šalininkų judėjimas. Tad 
ir naujoje kampanijoje — 
parašų rinkime už ginklavi
mosi varžybų baigimą — bū
sime aktyvūs.

Rašau šį straipsnį Berlyne, 
mieste, iš kurio buvo įžiębtos 
dviejų siaubingų pasaulinių 
karų liepsnos. Džiugu yra 
būti tame ^erlyne, kurs yra 
taikos, demokratijos ir socia
lizmo keliu žengiančios Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos sostine. Savo kons
titucijoje įrašiusi nuostatą 
rūpintis^ kad niekada iš šios 
žemės nekiltų karas, VDR 
yra ištikimas taikos bastio
nas. Šiomis dienomis lankiau 
istorinį muziejų buypsio 
Ceichhauzo rūmuose. ^Ten 
1936 metais mačiau išstaty
tus ginklus ir eksponatus, 
keliančius karingumo ir re- 
vanšizmo dvasią. Šiandien 
ten eksponatai skirti milita- 
rizmo pasmerkimui, taikos, 
demokratijos ir socializmo 
propagandai, internacionali
nei draugystei. Tai pavyzdys 
svarbių ir žymėtinų pasiteiki- 
mų, kuri liudija apie pažan
gos idėjų pergalę.

Justas Paleckis,
Lietuvos TSR Taikos 

gynimo komiteto pirmininkas

□ Vakarų Vokietijoje kai 
kurios firmos ieškantiems 
darbo pateikia tokią anketą:

1. Kodėl mirė arba kuo 
serga tamstos žmona?

2. Ar jūsų artimieji neser
ga alergija arba drugiu?

3. Ar ponas “nežvejojate” 
lovoje? Ar jaučiate erdvės 
baimę? Ar bijotės žmonių?

4. Ar nevargina naktiniai 
košmarai, epilepsija?

5. Ar nesiskundžiate at
minties stoka? Ar nesergate 
venerinėmis ligomis?

6. Ar nesate bandęs nusi
žudyti?

Miami, Fla. — Floridijos 
valstija pralenkė visas kitas 
valstijas savo miestų gyven
tojų skaičiaus augimu. Per 
šio dešimtmečio pirmuosius 4 
metus jų skaičius paaugo 20 
procentų.

ii



4-tas puslapis

Rašytojų būrys Kaune ir 
daug gerų sumanymų

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Rašytojai daugumoje 
susibūrę Vilniuje

Mums visiems aišku, kad 
Vilniuje, Lietuvos TSR sosti
nėje, susitelkęs pagrindinis 
respublikos kultūros gyveni
mas. Sostinėje juk leidžiama 
dauguma laikraščių, veikia 
svarbiausios leidyklos. Ta
čiau būtų klaida manyti, kad 
kituose Lietuvos miestuose 
literatūrinis gyvenimas būtų 
apmiręs. Antai Kaunas, savo 
laiku buvęs to literatūrinio 
gyvenimo centru, tarybiniais 
metais turėjo vietą užleisti 
Vilniui. Vis dėlto, dar JAV 
gyvendamas girdėjau apie 
Kaune leidžiamą žurnalą 
“Nemunas”, kuris skelbdavo 
kauniečių literatų kūrybą. Ne 
kur kitur, bet Kaune tebevei
kia vis plečiamas Literatūros 
muziejus senamiestyje, vei
kia keli memorialiniai muzie
jai, pvz. Petro Cvirkos. Kau
ne veikia Lietuvos TSR Ra
šytojų Sąjungos skyrius. To
dėl man rūpėjo susipažinti su 
Kauno rašytojų veikla, o apie 
ją geriausia galėjo painfor
muoti to skyriaus darbuoto
jai.

Nuvykęs į skyriaus raštinę, 
ten radau aktyvų kauniškių 
rašytojų atstovą, Algimantą 
Mikutą, poetą — šio skyriaus 
konsultantą, (g-1943 m.) Ge
rą valandą jis man dėstė apie 
tai, kurie rašytojai dirba 
Kaune, ką jie sukūrė, ką 
planuoja.

Rašytojai veteranai ir 
jaunųjų atnešti vėjai

Rašytojas A. Mikuta man 
priminė tuos pirmuosius me
tus Kaune, 1940 ir vėliau, kai 
tame mieste dar gyveno dau
gumu rašytojų, kai buvo įs
teigti Lietuvos TSR Rašyto
jų Sąjunga, aktyviai veikė 
Petras Cvirka, po karo — 
Jonas Šimkus (abu jau mirę), 
po 1945 m. dirbo ir J. Keliuo- 
tis, gi ligi 1954 m. Kaune 
buvo minėtos Sąjungos filia
las. Pokario laikais buvo 
svarbūs 1967 metai, kai Kau
ne įsikūrė jaunimui skirtas 
žurnalas “Nemunas”. Tuo lai
ku iš rašytojų Kaune gyveno 
V. Drazdauskas, A. Liepsno
ms (Kukanka), Juozas Gru
šas ir Edv. Viskanta, jau 
buvo miręs ir amerikiečiams 
gerai pažįstamas V. K. Rač
kauskas-Vairas. “Nemuno” 
atsiradimas buvo tuo svar
bus, jog žurnalą pradėjus 
leisti vis labiau plito mintis 
burti kauniškius rašytojus, 
ugdyti jaunus talentus.

Minėti rašytojai, tai vete
ranai. Mikuta čia paaiškino, 
kad visai eilei žinomų mūsų 
rašytojų Kaunas buvo tas 
miestas, kuriame jie pradėjo 
savo kūrybos kelionę. Pakaks 
čia paminėti tokius žinomus 
rašytojus, kaip dabartinį 
LTSR Rašytojų Sąjungos pir
mininką Alf. Bieliauską, Vyt. 
Sirijos Girą, Vyt. Bubnį, A. 
Baltakį, poetes Palčinskaitę 
ir Vaičiūnaitę ir eilę kitų.

— Mums aišku — pridūrė 
Mikuta — kad Vilniuje juk 
įsigalėjo humanitariniai 
mokslai, ten dirba leidyklos, 
o kai rašytojui norisi išleisti 
knygą, tai . . . jį ir traukia 
Vilnius, jis ten keliasi. O savo 
ruožtu, Kaune atsirado visa 
eilė jaunųjų, jie įnešė daug 
naujo vėjo, gražių sumany
mų, pasižymėjo savo kūryba. 
Prie skyriaus atsirado jaunų
jų sekcija, būrys, iš viso 25 ir 
jų ne vienas yra pasirodęs su 
savo kūrybos knyga.

Kas tie 16 
kauniškių rašytojų?

A. Mikuta pasakojo, kad 
Rašytojų sąjungos skyrius 
Kaune buvo atkurtas 1971 
m., taigi jis veikia nepilnus 
penkerius metus. Narių pra

džioje buvo 12, o neseniai jų 
skaičius pakilo iki 16-kos. 
Netoli pusės jų, tai poetai, 
bet prozininkų Kaunas turi 
nedaug — vos tris. Dabar 
keli žodžiai apie fuos Kauno 
kūrėjus —

Veteranas jų tarpe, visų 
labai gerbiamas dramaturgas 
ir prozininkas — Juozas Gru
šas. Tai produktingas kūrė
jas, nes juk per pastaruosius 
3—4 sezonus keli Lietuvos 
teatrai, kaip Kauno, Panevė
žio ir kiti pastatė net apie 10 
naujų Grušo dramų, pjesių, 
komedijų. Neseniai Kauno 
dramos teatras pastatė naują 
istorinę Grušo dramą “Švitri
gailą”, o savo ruožtu kitiems 
teatrams jau įteikti du nauji 
Grušo teatriniai veikalai: 
“Ugnis” ir “Cirkas”.

Kitas kauniškis dramatur
gas, tai Raimundas Samule- 
vičius, jaunesnės kartos at
stovas, Kaune gimęs 1937 m. 
Jo teatriniai veikalai plačiai 
žinomi visoje Tarybų Sąjun
goje, statyti Leningrade, Jal
toje, Smolenske ir kitur, taip 
pat rodyti Suomijos TV.

Na, o kauniečių, prozos 
kūrėjų, vos trys ir visų jų 
amžius sukasi apie 35. Tai 
Vyt. Martinkus, Jurgis Buit- 
kus ir Meč. Rakauskas — šis 
pastarasis, įdomu, yra Ziber- 
to šilko gamyklos Kaune dar
bininkas, gavęs premiją už 
savo literatūrinę kūrybą.

Kiti — poetai ir 
knygų vertėjai

Lietuva — poetų žemė. Ne
nuostabu, kad ir Kaune vy
rauja poetai, jų čia šeši ir kai 
kurių knygos nuolat leidžia
mos. Pirmiausia minėtinas 
šio skyriaus ilgametis vado
vas ir kauniškių rašytojų sa
votiškas “tėvas” — Antanas 
Drilinga. Jo jau išėjo 10 
knygų, jo kūryba verčiama į 
kitas kalbas. Tai dinamiškas, 
aktyvus rašytojas, nesibai- 
dąs organizacinio darbo ir 
bendravimo su teatrais.

Mano pašnekovas, Mikuta, 
jau šešių išleistų knygų auto
rius. Vis daugiau spaudoje 
reiškiasi, vis labiau vertina
mas Robertas Keturakis, to
liau — dvi moterys, kurių jau 
pasirodė po vieną poezijos 
knygų, tai — Dalia Saukaity- 
tė ir Aldona Puišytė. Dar 
minėtinas gabus satyrikas 
Aleksas Dabulskis.

Vertėjai, kauniškiai, taip 
pat plačiai žinomi, vertinami 
visoje respublikoje. Tai 
Aleks. Žirgulys, daugelio kal
bų žinovas, senų raštų paruo- 
šėjas. Kitas žinomas vertė
jas, sulaukęs jau 72 m. am
žiaus, tai Edv. Viskanta, ver- 
čiąs iš italų, prancūzu, rusų ir 
kt. kalbų. Yra išvertęs Tols
tojaus, Hugo, Maupassanto 
kūrybą, jo puikiai išverstas 
“Dekameronas”. Trečias ver
tėjas, tai Valys Drazdauskas, 
daug vertęs iš rusų, vokiečių, 
prancūzų kalbų. Dar minėti
nas “Nemuno” redaktorius 
Laimonas Inis, kuriąs pasa
kojimus vaikams, apsakymus 
ir Alf. Liepsnonis (Kukanka), 
daugiau dėmesio skiria žur
nalistikai. Trūksta kritikų, 
tikimasi, gal jų atsiras iš 
jaunųjų tarpo.

Rašytojai dirba 
ir visuomenėje

Kai paklausiau rašytoją Mi
kutą, ar kauniečiai rašytojai 
veikia ir kitose srityse, ne tik 
tyliai kurdami, jis trumpai 
atsakė: taip, jie dirba ir ne
mažai.

Antai, tie kauniškiai susi
rūpinę literatūros propagan
da žmonių tarpe — dėl to 
rašoma “Kauno Tiesoje”, kal
bama per radiją, per TV. Be 
rašytojų talkos sunku su
rengti kai kuriuos minėjimus, 

pvz. rašytojai padėjo sureng
ti Sal. Nėries 70 m. sukakties 
iškilmes Kaune, talkino Bin
kio, Tilvyčio minėjimams.

Jei kasmet Lietuvoje vyks
ta vadinami Poezijos Pavasa
riai, atvyksta svečių kūrėjų 
ir iš kitų šalies respublikų, tai 
čia reikia iškelti kaip tik 
Kauno rašytojų iniciatyvą. 
Jie buvo tų Pavasarių pradi
ninkai. Be to, atskira veiklos 
sritis, tai kauniškių rašytojų 
susitikimai mokyklose, ga
myklose. Jie rūpinasi kvalifi
kacijos kėlimu, dėl to vyksta 
disputai, pašnekesiai su par
tija, o 1974 m. įvyko lietuvių 
ir rusų poetų susitikimas ir 
svarstyti technizacijos klau
simai.

1975 m. Kaune įvyko “Jau
nojo poeto vakaras”, kuriame 
dalyvavo 13 Kauno jaunųjų 
poetų. Tie rašytojai dar 
svarsto kūrybos psichologijos 
klausimus, kviečiasi psicholo
gus iš Lietuvos Mokslų Aka
demijos Vilniuje, vykdo paš
nekesius apie literatūrinę 
šnekamąją kalbą. Ruošiami 
seminarai Kauno aukštųjų 
mokyklų literatams, juos 
rengia ir kitur, pvz. Jonavo
je.

Kaip rašytojai atsiranda 
iš gamyklų

Dar kita kauniečių graži 
iniciatyva, tai pastangos su
rasti talentus pramonės ga
myklose. Tai 1971 m. suma
nyta premija ir vakarai, ku
rių tema “Rašytojai — darbi
ninkų klasei”. Tos premijos 
įsteigėjas, tai P. Ziberto šilko 
kombinatas Kaune, o pati 
iniciatyva — rašytojų. Ligi 
šiol paskirtos keturios premi
jos. 1971 m. tokia premija 
buvo paskirta rašytojui Jonui 
Dovydaičiui, 1972 m. — Leo
nidui Jacinevičiui, 1973 m. — 
Vyt. Girdzijauskui, o 1974 m. 
— Mečiui Rakauskui, to pa
ties Ziberto fabriko — gamy
klos darbininkui. Tokių pre
mijų įteikimai vyksta kasmet 
ir juos paįvairina žinomų me
no ansamblių pasirodymai.

Jie sukūrė ir vienintelį 
Poezijos Teatrą

Pagaliau trečioji tų kauniš
kių rašytojų iniciatyva, tai jų 
sumanytas Poezijos teatras. 
Jo pasirodymai vyksta Kau
no Meno darbuotojų namuose 
S. Nėries gatvėje (ten dirba 
ir Rašytojų S-ga). Dalyvauja 
Kauno teatrų aktoriai, pa- 
švęsdami laisvą laiką Spekta
klius režisuoja Kauno dramos 
teatro aktoriai L. Zelčius ir 
Algis Matulionis. Štai prieš 
mane guli pirmojo pastatymo 
programa — tai “Gelmių 
spalvos” —• poetų A. Drilin- 
gos ir A. Mikutos poetinę 
kūryba skaitė visa eilė artis
tų, fortepijono interliudijas 
atliko kompozitorius Giedrius 
Kuprevičius. Salė buvo pilnu
tėlė. Dabar jau ruošiama ket
virtoji tokio teatro progra
ma.

Pabaigai Mikuta dar pažy
mėjo, kad “Mes laikomės ant 
jaunųjų”, kad svarbi veiklos 
sritis, tai jaunųjų rašytojų 
ugdymas.

Beje, be to Sąjungos sky
riaus, tam ugdymui daug 
reikšmės skiria jau minėtas 
mėnesinis žurnalas “Nemu-M nas .

Palietėme daug temų. Pa
sirodo, Kauno rašytojai žino 
ir vertina ir kai kurių emi
grantų rašytojų, kaip Alme
no, Cinzo, Vėžio kūrybą. Na, 
pridūrė, negalima nuneigti 
ir senųjų — antai Grušas 
jau daugiau 70 m. amžiaus ir 
du trečdaliai jo kūrybos at
sirado jam sulaukus 50 m. 
amžiaus ...

ŠIMTAS NORINČIŲ 
BtJTI PREZIDENTAIS

Washingtonas. — Federali- 
nėje valdžios jau yra užsire
gistravusių 100 amerikiečių 
norinčių būti kandidatais į 
šalies prezidentus. Didelė jų 
dauguma demokratai.

LAISVĖ

Iš atsiminimų apie Joną Karosą

TOKĮ MES JĮ PAŽINOJOME
(Pabaiga iš praeito numerio)

Apie spaudos veteranus
Vieną kartą, jau dirbdamas 

“Eltoje” paprašiau J. Karosą 
parašyti straipsnį apie minė
tus Vilniaus literatus, revo
liucinio judėjimo bei spaudos 
veteranus. Pradžioje jis atsi
kalbinėjo, sakėsi neturįs lai
ko, nes rašąs “storoką kny
gą” (turėjo omeny “Kalba 
Vilniaus akmenys”). Tačiau 
vieną kartą, pakartotinai 
prašomas, jis tvirtai pažadė
jo:

— Parašysiu. Dar nenu
sprendžiau, nuo ko pradė
ti.. .

Netrukus J. Karosas įteikė 
man atsiminimus apie savo 
amžininką Sergejų Pritickį 
(buvusį Baltarusijos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininką). Šia
me atsiminimų straipsnyje 
vaizdingai buvo aprašyta, 
kaip jaunas, nepaprastos drą
sos revoliucionierius S. Pri- 
tickis Vilniaus apygardos 
teismo salėje peršovė provo
katorių J. Strelčiuką. (Mėgi
nusį pabėgti S. Pritickį polici
ninkai sunkiai sužeidė ir suė
mė; mirties nuosprendis S. 
Pritickiui buvo pakeistas ka
lėjimu iki gyvos galvos).

Padėkojęs už jaudinančiai 
parašytą straipsnį, priminiau 
seną pažadą:

— Kada gausiu straispnį 
apie spaudos veteranus?

— Spaudos veteranus? 
Duodu tvirtą žotįį — bus!

Po kurio laiko jis įteikė 
man voką.

— Nenustebkit. Parašiau 
ne chronologine tvarka . . .

Peržvelgęs straipsnį, tikrai 
nustebau. Tikėjausi gauti at
siminimus apie Vilniaus lietu
vių spaudos veteranus, o ga
vau straipsnį apie Augustiną 
Gricių, Justą Paleckį ir Vladą 
Niunką. “Šį kartą kažkodėl 
užėjo noras parašyti, būtent, 
apie šiuos spaudos vetera
nus”, — pareiškė J. Karosas.

Neseniai šį straipsnį sura
dome “Eltos“ archyve. 
Straipsnį “Mūsų spaudos ve
teranai” autorius rašė maši
nėle (kaip ir visada — 
straipsnius rankos braižu jis 
labai retai rašydavo).

Šiltais, žodžiais straipsnio 
autorius atsiliepė apie 
Augustiną Gricių. Pastara
sis, kai J. Karosas rašė šį 
straipsnį, buvo gyvas bei jud
rus, palyginti jautėsi neblo
gai. Joną ir Augustiną ne 
kartą sutikdavau Lenino pro
spekte ir prisijungdavau prie 
jų pokalbių, kurie, kaip taisy
klė, buvo aktualūs ir satyriš
kai kandūs.

Be kita ko J. Karosas savo 
straipsnyje rašė: “A. Gricius 
buvo sunkiai susirgęs, bet 
dabar atkutęs ir žvalus. Ne
seniai jis atidavė leidyklai 
dar vieną savo rinkinį. Pagal 
savo jėgas mūsų veteranas 
aktyviai dalyvauja Žurnalistų 
sąjungos veikloje, įvairiuose 
susitikimuose su jaunaisiais 
satyrikais, jaunaisiais žurna
listais, perteikia savo turtin
gą feljetoninio meistriškumo 
patyrimą”.

Vaisinga žurnalisto veikla
Pirmaeilį ir didžiausią dė

mesį šiame straipsnyje J. 
Karosas paskyrė Justui Pa
leckiui, akcentuodamas ilga
metę ir vaisingą jo žurnalisti
nę veiklą. Dar prieškariniais 
metais, priminė straipsnio 
autorius, J. Paleckis pasireiš
kė kaip populiarus antifašisti
nės krypties žurnalistas. Ta
rybų valdžios metais, eida
mas labai atsakingas parei
gas, J. Paleckis iš žurnalisti
nės veiklos nepasitraukė. 
“Jam teko nepaprastai daug 
keliauti, pamatyti įdomių 
kraštų ir šalių, susitikti su 
įvairiausiais žmonėmis, — ra
šė J. Karosas, — Joks Lietu
vos žurnalistas nėra tiek 

keliavęs. Net savo laiku kny
ga “Svečiuose pas 40 tautų” 
pagarsėjusį žurnalistą Matą 
Šalčių jau toli toli yra pralen
kęs J. Paleckis. Kelionių įs
pūdžius J. Paleckis aprašė 
laikraščiuose ir žurnaluose, 
Maskvos spaudoje. Išleista 
kelios jo kelionių knygos, be 
to, parašyta ne viena atsimi
nimų knyga”.

J. Karosas labai vertino 
operatyvius žurnalistus. Šias 
svarbias žurnalisto savybes 
jis palietė ir čia apžvelgiama
me straipsnyje. Konkrečiais 
faktais prisimindamas J. Pa
leckio kūrybinę —- žurnalisti
nę laboratoriją, J. Karosas 
rašė: “Jis sugeba rašyti trau
kinyje, lėktuve, viešbutyje, 
šviežiai užfiksuoti savo įspū
džius”.

Charakterizuodamas J. Pa
leckio žurnalistinę veiklą, J. 
Karosas priminė, kad šis po
puliarus visuomenės veikė
jas, rašytojas ir žurnalistas 
aktyviai dalyvauja Lietuvos 
Žurnalistų sąjungos veikloje 
—- yra jos valdybos narys.
“Iš jų mokosi jaunoji karta”
Apžvelgdamas Vlado Niun

kos nuveiktus darbo barus 
žurnalistikoje, J. Karosas su 
“rezervu” priskyrė prie mi
nėtų spaudos veteranų, nes, 
anot autoriaus, jis yra žymiai 
jaunesnis, gimęs 1907 me
tais. Tačiau spaudoje 
V. Niunka pradėjo anksti 
bendradarbiauti. Iš J. Karo
so straipsnio sužinome, kad 
jau nuo 1928 m. dvidešimt
metis jaunuolis Vladas Niun
ka rašė į “Balsą” ir “Tiesą”, 
1933—1935 metais redagavo 
“Revoliucinį darbininką“, 
kartu su kitais kovos drau
gais leido “Liaudies frontą”, 
nuo 1936 metų buvo “Tiesos” 
laikraščio redakcinės kolegi
jos narys. “Kai žlugo buržua
zinis režimas ir komunistinė 
spauda išėjo iš pogrindžio, V. 
Niunka buvo pirmasis “Tie
sos” redaktorius. Šį laikraštį 
redagavo ir karo metais, kai 
jis buvo leidžiamas Maskvoje 
ir per fronto linijas persiun
čiamas į vokiečių fašistų oku
puotą Lietuvą. Beveik dešimt 
metų, pradedant nuo 1961, 
jis redagavo “Komunisto“ 
žurnalą.

J. Karosas dažnai mėgdavo 
pabrėžti pirmaeilę aukštos 
kvalifikacijos žurnalisto sa
vybę — erudiciją, svetimų 
kalbų mokėjimą, darbštumą, 
politinį kovingumą. Būtent 
šiomis savybėmis jis vertino 
V. Niunkos žurnalistinę veik
lą. “Vladas Niunka rašo 
marksizmo-leninizmo teori
jos, ekonomikos, agrariniais 
ir mokslinio ateizmo klausi
mais, — rašė straipsnio auto
rius. — V. Niunkos straips
niai ir moksliniai darbai 
spausdinami Lietuvos žurna
luose ir laikraščiuose, Mask
voje leidžiamuose periodi
niuose leidiniuose, Lenkijos, 
Italijos ir kitų šalių spaudoje. 
Jis moka daug kalbų, ne 
kartą svečiavosi įvairiose už
sienio šalyse. Būdamas Žur
nalistų sąjungos valdybos na
riu, V. Niunka aktyviai daly
vauja mūsų žurnalistiniame 
gyvenime”.

Kalbėdamas apie senus Vil
niaus spaudos veteranus, J. 
Karosas prisimindavo Juozą 
Kėkštą, Joną Čekį, Albiną 
Žukauską, Oną Miciūtę, Juo
zą Aidulį ir kitus literatus, 
kurie bendradarbiavo jo re
daguojamuose vienkartiniuo
se dailės ir literatūros leidi
niuose (“Varsnos”, “Vingis”, 
“Sėja” ir kt.). Juos leido 
Lietuvių komunistų biuras 
prie Baltarusijos komunistų 
partijos. Ypač dažnai Jonas 
prisimindavo savo bičiulį, re
voliucinio judėjimo bendražy
gį Joną Kęstutį Drūtą, su 
kuriuo jis redagavo “Valstie-

Penktadienis, Vasario (February) 20, 1976

TSRS liaudies artistas V. Noreika ir jo žmona, respublikos 
nusipelniusi artistė 2. Noreikienė ruošiasi koncertui.

Vienas geriausių tarybinės 
operos tenorų Virgilijus No
reika su dideliu pasisekimu 
koncertuoja didžiuosiuose 
Tarybų Sąjungos miestuose, 
taip pat daugelyje pasaulio 
šalių. Lietuvos TSR Operos 
ir baleto teatro scenoje V. 
Noreika pirmą kartą dainavo 
prieš 20 metų, būdamas kon
servatorijos studentu. Ir iš 
karto užkariavo klausytojų 
simpatijas. Talentas ir darbš
tumas padėjo jaunam daini
ninkui per trumpą laiką pa
ruošti partijas, kurios reika
lauja didžiausio meistrišku
mo.

V. Noreikos repertuare — 
35 pagrindinės partijos tary
binių kompozitorių, lietuvių, 

Visuomenės mokslų baruose 
Lietuvoje 1976 metais

Vilnius. — 1975 metų veik
los rezultatus susumavo Lie
tuvos TSR Mokslų akademi
jos visuomenės mokslų sky
riaus visuotinis susirinkimas.

Kalbėję jame akademikai 
K. Korsakas, K. Meškaus
kas, akademijos nariai kores
pondentai V. Niunka, R. Šar
maitis, istorijos mokslų dak
taras B. Vaitkevičius, sky
riaus mokslinis sekretorius 
P. Dičius pažymėjo, kad de
vintojo penkmečio baigiamai
siais metais mokslininkų jė
gos buvo sutelktos svarbiau-- 
sioms visuomenės mokslų 
problemoms tirti. Užbaigta 
spręsti daugiau kaip 40 plani
nių mokslinių temų, išleisti 
36 darbai.

čių balsą” — komunistinį ne
legalų laikraštį, leidžiamą 
1933-1938 metais Vilniuje. 
Šis laikraštis buvo perrašinė
jamas mašinėle ir daugina
mas.

J. Karosas ne kartą saky
davo, kad lietuviai turi nema
ža įžymių spaudos veteranų 
ne tik Lietuvoje, bet ir užjū
ryje. Su didele pagarba jis 
atsiliepdavo apie Rojų Miza- 
rą, Leoną Joniką, Leoną Prū- 
seiką, džiaugsmingai sutikda
vo Vilniuje plunksnos brolius 
Antaną Bimbą, Stanislovą 
Jokubką, Joną Ylą ir kitus 
žymius veikėjus, aukštai ver
tino jų darbą.

— Apie mūsų spaudos ve
teranus būtinai reikia rašyti, 
— kalbėjo jis. — Iš jų mokosi 
jaunoji žurnalistų karta.

D. Rodą
1975 m. gruodis

T. Žebrausko nuotrauka
rusų ir užsienio klasikų ope
rose. Jis jau dalyvavo dau
giau kaip 700 spektaklių, su
rengė 200 solinių koncertų. 
Šiuo metu V. Noreika eina 
atsakingas Valstybinio ope
ros ir baleto teatro direkto
riaus pareigas, kartu su dide
liu pasisekimu dainuodamas 
operose, per radiją, televizi
ją.

V. Noreika žymus visuome
nės veikėjas. Jis išrinktas 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatu, res
publikos Teatrų draugijos 
pirmininku. Tarybų Lietuvos 
komunistai savo XVII suva
žiavime išrinko V. Noreiką 
TSKP XXV suvažiavimo de
legatu.

Ekonomikos instituto spe
cialistai paruošė liaudies ūkio 
išvystymo ilgalaikių progno
zių modelius, pateikė pasiūly
mus, kaip vystyti bei išdėsty
ti respublikos gamybines jė
gas iki 1990 metų, tobulinti 
pramonės valdymą, intensy
vinti jos gamybą. Tarybų 
Lietuvos darbininkų klasės 
bei valstietijos istorijos apy
braižas parengė Istorijos in
stituto darbuotojai. Lietuvių 
kalbos ir literatūros institute 
baigti ruošti tokie darbai, 
kaip lietuvių tarybinio roma
no raida, šiuolaikinio literatū
ros mokslo ir kritikos meto
dologinės problemos, kaimy
ninių tautų folkloriniai ryšiai 
ir kt. Filosofijos, teisės ir 
sociologijos skyrius nagrinėjo 
darbininkų socialistinio akty
vumo formavimąsi, toliau 
vystė antikomunizmo ir šiuo
laikinės buržuazinės filosofi
jos koncepcijų kritiką, tyri
nėjo valstybės valdymo ir 
teisinio liaudies ūkio regulia
vimo klausimus.

Praėjusiais metais stiprėjo 
kūrybiniai ryšiai su kitų res
publikų mokslo židiniais, visų 
pirma su TSRS Mokslų aka
demijos institutais. Plėtėsi 
kontaktai su broliškosios Bal- 
»tarusijos mokslininkais, 
drauge su jais buvo rengia
mos mokslinės konferencijos.

ELTOS koresp.

□ Anglas Piteris Gadžio- 
nas, prieš nusižudydamas du
jomis, panoro surūkyti pas
kutinę cigaretę. Įvykęs spro
gimas padarė žalos už 67,770 
svarų sterlingų. Gadžionas 
liko sveikutėlis.



Penktadienis, Vasario (February) 20, 1976 laisve 5-tas puslapis

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos pirmas šių 

metų susirinkimas įvyko sau
sio 8 dieną. Pirmininkas W. 
Karson atidarė posėdį 1 vai. 
po pietų, dalyvaujant skait
lingai grupei narių.

Praeito susirinkimo proto
kolas skaitytas ir priimtas. 
Taip pat valdybos raportai 
pateikti ir priimti. Ypač fi
nansų raportas už 1975 metus 
buvo atydžiai sekamas. Kuo
pos nariai nusibalsavo po $50 
bonų už 1975 ir 1976 metus, 
taipgi po $2 už atsilankymą į 
susirinkimus — “carfare”. 
Užgyrė duoti $15 įnirusiems 
vainikams.

Centro valdybos nominaci
jos: Nariai nubalsavo duoti 
visiems dabartinės valdybos 
nariams po 25 balsus.

Taipgi užgyrė seną kuopos 
valdybą 1976 metams — 
pirm. Karson, protokolų 
sekr. Stanley Kuzmickas, iž
dininkė Anna Mack ir finansų 
sekr. J. Petraus.

Kuopa turi du ligonius — 
M. Martin (jau sveiksta) ir 
Anelė Klauga, kuri randasi 
ligoninėje. Taipgi suteikta 
pagarba Alice George, kuri 
mirė 1975 metais.

Po susirinkimo visi nariai 
pasivaišino, patarnaujant 
draugei Kuzmickienei.

Sekantis susirinkimas 
įvyks kovo 4 d. toje pačioje 
vietoje — ICA svetainėje, 
15901 St. Clair Ave., ir Kuz
mickas sakė, kad jis duos 
raportą apie rengiamą LDS 
45 metų sukakties minėjimo 
banketą, kuris įvyks balan
džio 4 d. J. P.

Baltimore, Md.
KELETAS ŽINUČIŲ IŠ 
MŪSŲ APYLINKĖS

LDS 48 kp. ir LLD 25 
kuopos susirinkime atlikta 
keletas nutarimų. Nutarta 
paaukoti $5 LDS Bowling 
Tournamęnt, kuris įvyks bir
želio 4 d. Milwaukee, Wise. 
Giliai buvo narių susidomėta 
nutarimu surengti pietus su 
programa. LDS prezidentas 
Servit Gugas parodys skaid
res (slides) iš 1975 metų 
Dainų Šventės Vilniuje. Pla
čiau apie tai bus pranešta 
spaudoje.

Svarbu ir tai, kad gegužės 
26 dieną mūsų geri draugai ir 
jų šeimos vyks kaip turistai į 
Lietuvą. Viso 7 žmonės.

Išpildytos LDS nominacijų 
blankos ir pasiųstos į Centrą. 
Taipgi abiejų kuopų nariai 
yra pilnai užsimokėję duokles 
už šiuos metus.

Susirinkime narių dalyvavo 
nedaug, bet reikalus apsvars
tė rimtai.

Gaila buvo matyt draugo J. 
S. Deltuvos sveikatą taip 
susilpnėjusią. Jis jau peržen
gė 90-uosius metus.

Draugas J. Stanys irgi ne
begali savo sveikata didžiuo
tis.

Ir taip jau lemta, kad tie 
metai slegia visus.

Vinco Duktė

Hartford, Conn.
Iš mūsų tarpo išsiskyrė 

Jonas Lukštas, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Buvo gimęs 
Lietuvoje, į šią šalį atvyko 
jaunas. Gyveno Windsor, 
Conn. Turėjo ūkį, augino ta
baką ir daržoves. Vėliau dir
bo lėktuvų dirbtuvėje.

Paliko liūdinčius tris sūnus 
ir dukterį, taipgi anūkę ir tris 
proanūkius.

Palaidotas Rose Hill Memo
rial Park kapinėse. Tai buvo 
nuoširdus žmogus ir pažan
gaus judėjimo rėmėjas. Pri
klausė prie Laisvės Choro ir 
kiek laiko buvo jo pirminin
ku. Skaitė “Laisvę”, ir pagal 
išgalę, ją rėmė. Tik paskuti
niais porą metų su mumis 
veikloje nebegalėjo dalyvau
ti.

Ilsėkis ramiai, drauge, 
Rose Hill kalnelyje, o šeimai 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

V. K.

IŠ TARPTAUTINIO MEDIKŲ SIMPOZIUMO VILNIUJE

LIETUVA DIDŽIUOJASI 
SAVO MEDIKAIS

Tris dienas Vilniuje vyko tarptautinis medikų simpoziu
mas tema “Nauji jugoslavų gydomieji preparatai”. Jame 
dalyvavo žymūs gydytojai — terapeutai iš Anglijos, 
Prancūzijos, Vokietijos Federatyvinės Respublikos, didelė 
grupė specialistų iš Jugoslavijos. Buvo pasikeista mokslinių 
stebėjimų išvadomis, taikant chemioterapijoje jugoslavų 
“Galenikos” firmos vaistus.

Kodėl šiam aukšto lygio moksliniam susitikimui buvo 
pasirinkta Tarybų Lietuvos sostinė? Ką davė simpoziumas 
medicinos mokslui, gydymo praktikai? Koks Vilniaus 
gydytojų—terapeutų “vardas” tarptautiniame kontekste? 
Apie visa tai pokalbyje su žurnaliste Vida Gaveliene 
pasakoja Lietuvos terapeutų mokslinės draugijos pirminin
kas, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto hospitalinės 
terapijos katedros vedėjas, profesorius Liubomiras Lauce
vičius.

— Prieš kurį laiką Jugosla
vijos chemijos-farmacijos fir
ma “Galenika”, susipažinusi 
su Vilniaus medikų atlieka
mais moksliniais darbais, pa
tikėjo jiems naujų savo gydo
mųjų preparatų — brufeno, 
fosfaliugelio ir komplamino 
klinikinius tyrimus. Analo
giškai šių vaistų veikimas 
buvo tikrinamas ir Prancūzi
jos, Anglijos, VFR klinikose. 
Susitikę visi Vilniuje, mes 
galėjome sulyginti savo ste
bėjimus, nustatyti optimalius 
šių preparatų taikymo reži
mus.

Turtingą patyrimą, kovo
jant su reumatinėmis sąnarių 
ligomis, turi profesoriaus A. 
Matulio vadovaujamas Eks
perimentinės ir klinikinės 
medicinos mokslinio tyrimo 
institutas. Į kovos priemonių 
arsenalą “įsijungęs” jugosla
viškas brufenas iš karto labai 
gerai užsirekomendavo. Pasi
keitėme duomenimis apie gy
dymo rezultatus, derinant 
brufeną su imunosupresan- 
tais, kitų grupių vaistais, su 
fizioterapija.

Malonu, kad mūsų išvados 
sutapo su kitų šalių moksli
ninkų išvadomis. Medicinoje 
toks savo tyrimų patikrini

mas, jų rezultatų patvirtini
mas yra ypač svarbus. Tai 
turės lemiamos reikšmės gy
dymo praktikai.

Reikia pažymėti, kad šis 
tarptautinis simpoziumas, 
nežiūrint savo gana siauros 
specifikos — keleto naujų 
gydomųjų preparatų moksli
nio aptarimo, turėjo gana 
didelį rezonansą: užsimezgė 
nauji moksliniai kontaktai. 
Štai mūsų klinikoje apsilankę 
simpoziumo dalyviai — Vo
kietijos Federatyvinės Res
publikos gydytojai nuodug
niai susipažino su moksline ir 
praktine Vilniaus kardiologų 
veikla. Ypač didelį svečių 
susidomėjimą sukėlė profeso
riaus J. Rugenio širdies zon
davimo metodika, kitų mūsų 
katedros mokslininkų darbai, 
įvairiais aspektais tyrinėjant 
išeminę širdies ligą, kovojant 
su miokardo infarktu. Susita
rėme atlikti bendrus tyri
mus, keistis jų išvadomis. Tai 
duoda daug abipusės naudos, 
kuo turėjome progos įsitikin
ti, daug metų panašiu princi
pu bendradarbiaudami su Vo
kietijos Federatyvinės Res
publikos Karlsruės miesto 
kardiologais, su visa eile žy
mių VDR medikų iš Greifs- 
valdo, Jenos, Ėrfurto.

St. Petersburg, Fla.
Sausio 31 LSC salėje įvyko 

klubo pobūvis.
Svečiai iš toliau ir vietiniai 

užpildė klubo salę. Mūsų 
darbščios šeimininkės pavai
šino visus skaniais valgiais.

Al. Aleknienė pristatė sve
čius ir palinkėjo visiems 
linksmai praleisti popietę.

Klubo prez. V. Bunkus taip 
pat pasveikino pobūvio daly
vius ir visus paprašė į mūsų 
pobūvius atsilankyti dažniau. 
Pranešė, kad šiandien bus 
dainų programa. Ir pristatė 
Adelę Pakalniškienę progra
mai pravesti.

Adelė pranešė, kad Tillė ir 
Juozas Lukai padainuos due
tą. Jie padainavo šias dainas: 
“Kelk Dukrele” ir “Nemunė
lis”. Tillė taipgi dainavo solo 
“Kaip gražus rūtelių darže
lis”. Pradžia gera. Po to 
Dainos Mylėtojų Choras iš
stojo su keletu dainų.

Reikia pasakyti, kad Ade
lės Pakalniškienės vadovybė
je mūsų choras išaugo di
džiausiu ir stipriausiu choru 
pažangiame lietuvių judėji
me.

Duetui akomponavo Hele
na Janulis, o Chorui — W. 
Žukas.

Duetistams ir Chorui pobū
vio dalyviai gausiai paplojo.

V. Bunkus nuoširdžiai pa
dėkojo visoms programos pil- 
dy tojams.

Po programos buvo šokiai.
Kuopos veikla

Vasario 7 d. LSC salėje 
įvyko LLD 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Jį pradėjo kuo
pos pirm. A. Pakalniškienė. 
Pagerbta tylos minute mirusi 
kuopos narė Veronika Lapa- 
ta . . .

Kuopos valdyba pateikė ra
portus. Pirm. A. Pakalniškie
nė pranešė, kad sausio mėne
sį kuopa turėjo du sėkmingus

parengimus. Priminė, kad 
šiandien paminėsime Dainos 
Mylėtojų Choro 11-kos metų 
gyvavimo sukaktį ir kad bus 
koncertinė programa.

Finansų sekr. Julė Andriu
lienė pateikė kuopos finansų 
bei narių stovį.

Pranešė, kad su pradžia šių 
metų į kuopą įsirašė 8 nauji 
nariai. Taip pat priminė, kad 
iš New Yorko pirmos kuopos 
persikėlė į 45 kp. Helena ir 
Robertas Feiferiai.

Iždininkas Povilas Alekna 
sutiko su pranešimu. Rengi
mų komisijos pranešimą pa
teikė P. Mockapetris ir P. 
Alekna. Visi raportai priim
ti.

Kalbėjo vajininkai. “Vil
nies” vajininkas Jonas Stan
čikas sakė: Dirbau, kiek galė
jau. Dėkoju visiems už koo
peraciją vajaus darbe.ypatin- 
gai Justui Stančikui ir ki
tiems, kurie pagelbėjo man 
laimėti pirmąją dovaną. Šir
dingai ačiū visiems”.

“Laisvės” vajininkas Povi
las Alekna sakė, kad vajus 
pasibaigė, ir dėkojo visiems 
už kooperaciją. Sake: “At
naujinau nemažą skaičių pre
numeratų, gavau naujų skai
tytojų ir finansinės paramos. 
Tačiau vėliausių rezultatų 
dar nežinau,reikės palaukti”.

Kanados “Liaudies Balso”, 
Vajininkas V. Bunkus taip 

pat sakė: “Atnaujinau prenu
meratas, gavau laikraščiui fi
nansinės paramos, taipgi ir 
naujų skaitytojų: vajus dar 
nepasibaigęs. Dėkoju visiems 
už paramą “Liaudies Balsui”.

Pabaigus susirinkimą šei
mininkės pateikė pietus.

Po pietų Adelė Pakalniš
kienė plačiai pakalbėjo, kaip 
1965 metais vasario m. veikė; 
pasikalbėjus su veiklesniais 
draugais nutarė sutverti Dai-

Vilniaus transplantologai chirurgai doc. V. Kleiza [pirmas iš
kairės] ir B. Dainys, dirbtinio inksto laboratorijos vedėja N. 
Stanaitytė [pirma iš dešinės] ir terapeutė D. Slapšytė.

Transplantaci jos centras Vilniuje
Per praėjusius metus Vilniaus klinikinėje ligoninėje buvo 
atliktos 25 inksto persodinimo operacijos. Tokia apimtis 
pagal tarptautinį susitarimą jau leidžia suteikti gydymo 
įstaigai organų transplantacijos centro kvalifikaciją. Vil
niaus klinikinė ligoninė įtraukta į tarptautinio organų 
persodinimo registracijos centro Čikagoje rejestrus.

Medicininė statistika rodo, kad iš milijono Žemės rutulio 
gyventojų kiekvienais metais 50 žmonių suserga nepagydo
momis inkstų ligomis, ir išgelbėti juos gali tik persodinimo 
operacijos. Ši pagalba Tarybų Lietuvoje nuolat plečiama. 
Ypač tam padeda neseniai Vilniaus klinikinėje ligoninėje 
sumontuotas naujas itališkas DASKO firmos dirbtinis 
inkstas — ištisa laboratorija, pavaduojanti nebeveikiantį 
ligonio inkstą, kol atsiras donoras. Hemodializės procedūrą 
dabar galima atlikti iš karto aštuoniems ligoniams. Yra 
ligonių, kuriems, laukiant persodinimo operacijos, dirbtinis 
inkstas prijungiamas po dešimt ir daugiau kartų. Iš viso 
pernai čia atlikta apie 1000 hemodializės (dirbtinio inksto 
prijungimo) procedūrų.

Vida Petrauskaitė

Dirbtinio inksto laboratorijoje ligoniai ruošiami transplanta- 
cinei operacijai: nebeveikiančius jų inkstus pavaduoja 
sudėtinga aparatūra. V. Kapočiaus ir B. Šlamelio nuotr.

nos Mylėtojų chorą. Iš pra
džios susirinko maža grupelė. 
Sąlygos buvo sunkios, pamo
kas laikydavom privačiuose 
namuose. Dabar mūsų choras 
išaugo į didelę grupę, pamo
kas laikome nuosavoje salėje.

Mes dainuojame Lietuvos 
ir Amerikos kompozitorių 
dainas. Turime pijanistus 
Heleną Janulytę ir Walterj 
Žuką. Mūsų choras gyvuoja 
gerai, ir galime pasididžiuo
ti”.

Pabaigusi kalbėti, Adelė 
pakvietė Dainos Mylėtojus. 
Choras padainavo “Tėvynė 
Lietuva”, “Už gimtinės klo
nius”, “Žuvytėlė” ir dar kele
tą. Programą užbaigėm pen
sininkų himnu.

Pobūvio dalyviai dėkojo už 
gražią programą, gausiai ir 
nuoširdžiai plodami.

Toliau sekė šokiai ir drau
giški pasikalbėjimai.

Pranešimas
Vasario 28 d. įvyks klubo 

nepaprastas pobūvis, nes tu
rėsime svečią solistą iš Wor
cester, Mass., Al . Daupšą.

Pramoga įvyks klubo salėje 
314—15th Avė. South.

Prašom visus dalyvauti.
V. Bunkienė

Puošiasi ir 

auga mūšy 
gyvenvietė

Malonu matyti, kaip auga 
pas mus — Makniūnuose — 
nauja gyvenvietė. Praėju
siais metais ji pasipildė dar 
šešiais gyvenamaisiais na
mais. O kiek dar pastatyta 
visuomeninių pastatų! “Tary
binio artojo” kolūkis pastatė 
naują karvidę, mechanines 
dirbtuves. O kur dar mokyk
la, klubas, skaitykla-bibliote- 
ka, felčerinis punktas, par
duotuvė. Nuo Makniūnų į 
Raitininkus išsitiesė /naujas 
kelias, kuriuo rieda autobu
sai. Mūsų žemdirbiai gali” 
lengvai pasiekti Alytų, Drus
kininkus, kitus respublikos 
miestus autobusais per parą 
trylika kartų.

Darbštūs mūsų kolūkyje 
žmonės. Kiekvienas kiek ga
lėdamas stengiasi, kad ir jo 
asmeninis įnašas atsispindėtų 
dešimtojo penkmečio darbuo
se.

V. Ulčinskas
Pensininkas 

Alytaus rajonas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J
X Miamyje Matysime •
S IŠKILMINGĄ 1975 METŲ DAINŲ IR ŠOKIŲ •
J ŠVENTŲ LIETUVOJE I
• Filmus Rodys •X Žurnalistė Salomėja Narkeliunaitė iš New Yorko j
• Rengia Miamio Lietuvių Organizacijos e
• 1976 Metų Vasario 22 Dieną S
X Lietuvių Socialio Klubo Salėje X
S 2610 N. W. 119 St., Miami, Florida 2
2 Pradžia: X2 Pietūs 12:30 valandą. Filmų Rodymas — 2
2 2 valandą po pietų {
2 Pietūs ir filmai — $2.50 2
J Ateikite ir pamatykite Lietuvos jaunimą, jų meną, J 
t dainas ir šokius. Tūkstančiai jaunimo ir suaugusių 2
• dalyvauja Dainų Šventės iškilmėse. J
• Kviečia Rengėjai jj

Šimtas knygos
Gavus progą, perskaičiau 

labai įdomią knygą “Šimtas 
Knygos Mįslių”, kurią parašė 
Lietuvos žurnalistė Genovai
te Raguotienė. Ši knyga yra 
virš keturių šimtų puslapių ir 
išleista Tarybų Lietuvoje 
1974 m.

Norisi nuoširdžiai ir didžiai 
pasveikinti mieląją knygos 
autorę, kuri tiek daug įdėjo 
ryžto, knygai meilės ir pasi
šventimo. Šioji knyga skaity
toją gausiai sužavi, nes joje 
randi apie knygos pradžios 
laikus ir istoriją, apie knygų 
rašytojus, apie knygų degini
mą, apie lietuvių pirmuosius 
knygos autorius ir kaip lietu
viai kovojo prieš Caro valdžią 
dėl lietuvių kalbos ir spaudos 
teisių ir 1.1.

Ta proga labai norisi nors 
vieną kitą šios brangios kny
gos punktą čia paminėti. 
Štai, pavyzdžiui, kaip autorė 
apibūdina knygą ir jos sky
rius. Rašo ji: “Knygos vieno
dos, kol jos viename ryšuly
je, bet kiekviena knyga, atsi
dūrusi žmogaus rankose, pra
deda ypatingą, tik jai būdin
gą kelią, nepanašų į 9999 kitų 
tos knygos egzempliorių liki
mą. Kokie įvairūs esti knygos 
ir jos kūrėjų keliai ir kryžke
lės”.

O va ką sako autorė apie 
Brailio knygos reikšmę aklie
siems žmonėms: “Akliesiems 
skirtų bibliotekų fondus su
daro Brailio ir kalbančios 
knygos. Lietuvos aklųjų 
draugijos centrinė biblioteka 
Vilniuje turi daugiau kaip 35 
tūkstančius knygų. Jos filia
lai (Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose, Panevėžyje) — taip 
pat kelias dešimt tūkstan- V • u cių .

“Knygos man — džiaugs
mas. Gyvenimas tada švie
sesnis”, — tai vieno aklojo 
žodžiai.

Autorė taip pasakoja, kaip 
lietuviai kovojo prieš Caro 
valdžią dėl lietuvių kalbos ir 
spaudos teisių: “Iš knygnešių 
tarpo ypač pagarsėjo J. Bieli
nis (1846-1918). Daugiau kaip 
trisdešimt metų šis prasišvie- 
tęs energingas valstietis nuo 
Biržų gabeno ir platino drau
džiamas knygas. Jis vežioda
vo knygas po kaimus ir mies
telius.

J. Bielinis buvo vienas iš 
tų, apie kuriuos Vaižgantas 
rašė: “Turtų, rodos, nė vie
nas jų nesusikrovė. Gyvybę 
gi, laisvę ir tėvynę dauguma 
prarasdavo. Bet, nebodami 
nieko, nešė šviesą Lietuvos 
kaimui, platino gimtąjį žodį”.

Autorė mums taipgi papa
sakojo. Ji rašo apie nuostabią 
knygų produkciją: Didžiausia 
knygų Valstybė — yra Tary
bų Sąjunga. Toliau eina JAV. 
Mūsų knygų leidyba ypač 
išaugo Tarybų valdžios me
tais. 1940—1970 metų laiko
tarpiu, per 30 metų, Tarybų 
Lietuvoje buvo išleista apie 
45,000 knygų, t. y. kone 
dvigubai daugiau, nei per 
visus keturis lietuviškos kny
gos šimtmečius. Kasmet mū
sų respublikoje išleidžiama 
apie 2000 knygų”.

O štai kaip ji apybūdina 
bibliotekas: “Per palyginti 
trumpą laiką V. Lenino bib
lioteka tapo viena didžiausių 
pasaulyje, nors ji penkiais 
amžiais jaunesnė už Pary
žiaus, šimtu — už Britų mu
ziejaus ir penkiasdešimčia 
metų už JAV Kongreso bi
blioteką. Lenino bibliotekos 
fonduose šiuo tarpu randasi 
apie 26 milijonai vienetų — 
knygų, periodikos leidinių, 
žemėlapių, gaidų, rankraš
čių, mikrofilmų ir kitų spau
dinių ir t. t. Kiekvieną biblio
tekos spaudinį pavartyti nors 
po 5 minutes, prireiktų 800 
metų! O norint juos skaityti, 
reikėtų mokėti 198 pasaulio 
kalbas, jų tarpe ir tokias, 
kuriomis šiandien nebekalba
ma. Reikėtų išmokti skaityti

II jslių
dantiraštį, Hieroglifus ir kitų 
rūšių rašmenis, kuriais para
šytos bibliotekos knygos”.

Autorė sako, kad taipgi 
viena didžiausių pasaulyje bi
bliotekų yra JAV Kongreso 
biblioteka Vašingtone (Wa
shington), įsikūrusi vėliau, 
nei stambios Europos biblio
tekos. Ji įsteigta 1800 m., 
šios šalies parlamento — kon
greso reikalams.

Šiuo metu Kongreso biblio
teka turi apie 64.4 milijono 
vienetų, kurių didelę dalį su
daro knygos.

“Tarp daugelio didžių ver
tybių”, sako autorė, “kongre
so bibliotekos seifuose saugo
mas vienas rankraštis, kurio 
likimas ir reikšmė ypatingi.

. . . Ėjo 1938-ieji metai. Iš 
įvairių pasaulio šalių ginti 
kovojančios Ispanijos respu
blikos skubėjo dori ir narsūs 
vyrai. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose taip pat kūrėsi iš 
savanorių sudarytas A. Lin- 
kolno batalionas. Jam reikėjo 
ginklų, o pirkti jiems trūko 
pinigų. Su parama atėjo gar
susis mokslininkas A. Ein
šteinas. Jis nebuvo milijonie
rius, bet kilniam tikslui suti
ko parduoti savo veikalo “Ti
kimybių teorija” rankraštį. 
Jo originalas buvo dingęs, 
bet tai nesutrikdė mokslinin
ko: jis atkūrė originalo teksto 
dalį ir lėšas, gautas už jį, 
perdavė A. Linkolno batalio
no savanoriams, vykstan
tiems kovoti prieš fašizmą.

Po vienuolikos metų (1949 
m.) Kongreso biblioteka įsigi
jo šio vertingo rankraščio 
tekstą. Tai ne tik mokslo, bet 
ir žmogiškumo dokumentas, į 
kurį panašių biblioteka turi 
sukaupusi nemaža”.

Taip pat autorė Genovaitė 
apibūdina Lietuvos Valstybi
nę respublikinę biblioteką: 
“Centrinėje Vilniaus gatvėje, 
Lenino prospekte netoli Ne
ries, stovi rūmai su kolono
mis. Tai Lietuvos TŠR Val
stybinė respublikinė bibliote
ka. Ji didžiausia respubliko
je: turi per 4 milijonus viene
tų — kiekvienam Lietuvos 
gyventojui tektų kiek dau
giau kaip po vieną knygą.

Toliau rašo autorė: “Daug 
kas ginčija pesimistines prog- 
nožes apie knygos išnykimą. 
Vieni jos šalininkai, kad iš
saugotų knygą dabartiniu jos 
pavidalu, nesivaržydami 
siunčia prakeikimus televizi
jai ir kibernetikai.”

Baigdama noriu dar kartą 
išreikšti gerbiamai Genovai
tei Raguotienei nuoširdžią 
padėką už šią puikią knygą, 
kuri suteikė man daug malo
numo ir žinojimo. L-ma

SKIEPAI NUO VĖŽIO
Getingeno universiteto (VFR) 

bendradarbiai dr. Laulsas ir dr. 
Stenkė pagamino vakciną iš vi
ruso Herpes saimiri, kuris, kaip 
manoma, turi reikšmės daugelio 
rūšių žmogaus vėžiui atsirasti. 
Beždžionėms šis virusas sukelia 
piktybinę limfomą. Vakcinai nau
doti virusai buvo užmušti šildy
mu ir paveikti formaldehidu.

Visos 42 beždžionės, skiepy
tos 6 kartus, turėjo daug serumi- 
nių antikūnių, nė viena nesusirgo, 
nė vienai neatsirado navikų. Vi
ruso seruminių antikūnių atsira
do, praėjus 3—4 savaitėms po 
pirmo paskiepijimo, o dar po 
2—3 savaičių buvo pasiektas an
tikūnių maksimumas, paskui per 
12 mėnesių antikūnių vis mažėjo, 
ir galiausiai liko tiek, kiek buvo 
prieš skiepijimą.

Imunizuotiems gyvūnams buvo 
jšvirkščiama įvairiai atskiestą vi- 
tusų. IŠ 6 imunizuotų gyvūnų ne
susirgo nė vienas, o iŠ 9 neimu
nizuotų gyvūnų po 34—57 dienų 
žuvo visi, kuriems buvo sušvirkl- 
ta 10 3 skiedimo virusų, ir 2 iš 3 
gyvūnų, kuriems buvo suleista 
10 4 skiedimo virusų.

KONVEJERIS BITĖMS
Ukrainos medingųjų augalų ty

rinėtojas V. Repnevskis atrinko 
120 medingųjų augalų rūšių ir 
sudarė iš jų savotišką konvejerį 
bitėms. Konvejerinė bičių „ga- 

' nykia" veikia nuo balandžio iki 
rugsėjo, nes. vieniems augalams 
peržydėjus, pradeda žydėti kiti. 
IŠ kai kurių augalų hektaro gali
ma surinkti 500—700 kg medaus. 
Tokius konvejerius geriausiai so
dinti daubose ir grioviuose, nes 
medingieji augalai taip pat sau
go dirvą nuo erožijos.
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Simanas Janulis-Usonis
mirė

1951 m. vasario 21 d.
Worcester, Mass.

Tavo gilus troškimas
Įkvėpti žmonijai kilnumo ir taikos
Dar tebėra neatsiektas kaip šeimoje taip ir pasaulyje!

RICHARD JANULIS, sūnus

HARTFORD, CONN.

Jonas Lukštas
mirė 

1976 m. vasario 1 d.
Mes, visi Laisvės Choro nariai, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą jo šeimai bei draugams jų liūdesio valando
je.

LAISVĖS CHORAS

Mr. M. Rifkin, President of the old reliable firm 

GLOBE PARCEL SERVICE, INC. 
officially informs its numerous clients 

that the sending of
DUTY-PREPAID GIFT PARCELS 

to relatives in USSR
is continuing as it has been during the past 45 years.

Every parcel is insured.

There is nothing to be paid by the recipient.

The sending of a gift parcel is the best way to bring joy 
to your relatives for Easter.

Parcels are accepted in the following offices and 
branches:

Globe Parcel Service, Inc.
723 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel.: [2151-925-3455

NEW YORK CENTRAL OFFICE: 
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

Tel.: [212J-725-2449
BALTIMORE, MD. 21224 OMAHA, NEBR. 68107
3206 Eastern Avenue 5524 S. 32 Str.
(301)—DI2-2374 ’ (402)-731-8577
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 CLEVELAND, OHIO 44134 
390 West Broadway 5432 State Rd.
(617)—268-8764 (216)—749-3033
CHICAGO, ILL. 60622 PHILADELPHIA, PA. 19123
2242 West Chicago Avenue 1013 N. Marshall Str.
(312) —235-7788 (215)-925-8878
CLEVELAND, OHIO 44119 PITTSBURGH, PA. 15222
877 East 185 Str. 346 Third Avenue
(216)—486-1836 (412)-471-3712
DETROIT, MICH. 48210 ROCHESTER, N. Y. 14621
6720 Michigan Avenue 681—683 Hudson Avenue
(313) —894-5350 (716)-544-2151
ELIZABETH, N. J. 07201 SAN FRANCISCO, CAL. 94122
956 A Elizabeth Avenue 1236 Ninth Avenue
(201)—354-7608 (415)-564-7981
HAMTRAMCK,MICH. 48212 SEATTLE, WASH. 98125
11415 Jos Campau Avenue 11551 6th Place N. E.
(313)—365-6350 (206)-EM3-5556
HARTFORD, CONN. 06106 SOUTH RIVER, N. J. 08882
466 Park Str. 168 Whitehead Avenue
(203)—232-1716 (20D-257-2113
LOS ANGELES, CAL. 90026 VINELAND, N. J. 08360 
2841 Sunset Blvd. Parish Hall, WestLandis Ave.
(213)—413-0177 (609)-696-9796
MIAMI, FLORIDA 33138 WORCESTER, MASS. 01604
7612 N. E. 2-nd Avenue 82 Harrison Str.
(305)-757-6704 (617)-798-3347
MINNEAPOLIS, MINN. 55418 YONKERS, N. Y. 10705
2422 Central Avenue N. E. 467Vz South Broadway
(612)-788-2545 (914)—969-2564
NEW BRITAIN, CONN. 06052 BROOKLYN, N. Y. 11222 
97 Shuttle Meadow Avenue 72 Nassau Avenue
(203)—224-0829 (212)-389-6747
NEW YORK, N. Y. 10001 WHEAT RIDGE, COLO. 80033
49 West 29th Str. 4330 Quay Str.
(212)—689-2710 (303)—422-4330
NEW YORK, N. Y. 10003 SYRACUSE, N. Y. 13204
101 First Avenue 318 S. Wilbur Avenue
(212)—OR4-3930 (315-476-6958

PRISIMINIMUI

Simanas
Janulis-Usonis

Simanas Janulis-Ūsonis gi
mė 1885 m. balandžio mėn. 15 
d. Šaukuvos k., Ukmergės 
raj. Baigė 4 gimnazijos klases 
Vilniuje ir apie metus išbuvo 
kunigų seminarijoje Kaune. 
Atsisakęs eiti į kunigus, Si
manas nustojo tėvų paramos. 
1905 m. areštuotas, kai ėjo 
Šimonių valse, raštininko pa-
reigas. Už priešcarinę veiklą
nuteistas 7 metams katorgos 
ir trėmimu iki gyvos galvos 
Sibiran.

S. Janulis kartu su kitais 17 
politinių kalinių, bevarant 
juos iš Polocko į Vitebsko 
katorginį kalėjimą, 1908 m. 
buvo pabėgęs. Vienuolikai jų 
pavyko pasislėpti, bet Janulį 
ir kitus 6 sugavo. 1909 m. 
bal. mėn. 17 d. teismas jiems 
pridėjo dar po 6 metus kator
gos už bandymą pabėgti.

Po 6 katorgos metų Janulis 
iš Sibiro pabėgo. Pabėgimo 
planą, dokumentus ir lėšas 
parūpino Vilniaus liberali vi
suomenininke Felicija Bort- 
kevičienė. Kartu su Januliu 
pabėgo Balys Krasauskas, 
Jonas Liaudanskas — Gam
tos Sūnus ir vienas rusas. Tik 
po metų kelionės Janulis pa
siekė Lietuvą; tėviškės pa
matyti savisaugos dėlei suvis 
negalėjo.

Į JAV S. Janiulis atvyko 
1913 m. Gyveno Molyne, III., 
Čikagoje, Filadelfijoje, Bos
tone, Chesteryje, Pa., ir 
Worcesteryje, Mass. Dirbo 
fabrikuose ir valgomųjų pro
duktų krautuvėse. Mirė nuo 
širdies smūgio Worcesteryje 
1951 m. vasario 21 d.

< ARGI TAI POILSIS!
VFR automobilistų klubo eks

pertai apklausė ir specialiais 
prietaisais tyrė atostogaujančius, 
išvykusius poilsiauti nuosavais 
automobiliais. Eksperimento re
zultatai parodė, kad kas trečias 
poilsiautojas, vairuojantis auto
mobilį, dar gerokai prieš kelio
nės pabaigę jau esti visiškai iš
vargęs. Beveik pusė apklaustųjų 
prisipažino, kad sėdi prie vairo 
po dešimt ir daugiau valandų 
per parę. Autoklubo ekspertai 
siūlo nevažiuoti be pertraukos 
daugiau kaip tris valandas, daž
niau ilsėtis, reguliariai valgyti.

Minėkime Moters Dieną su Niujorko Lietu-
vių Moterų Klubo narėmis kovo 7 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park N. Y., 2 vai. po pietų. Aido Choras, 
vadovybėje Mildred Stensler, duos meninę 
programą. Turėsime gražių būrį svečių iš 
Lietuvos. Po programos apie 4 vai. bus 
duodami pietūs. Įėjimo auka $4.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Waterbury, Conn.
1975 m. gruodžio 30 po 

trumpos ligos St. Mary’s ligo
ninėje mirė John J. Ulinskas, 
gyvenęs 35 Chambers St.

Buvo gimęs ir augęs Lietu
voje. Atvyko į šią šalį jaunas, 
šiame mieste išgyveno 65 
metus. Buvo Waterburio Lie
tuvių Klubo narys. Būdamas 
jaunas dirbo Chase Brass & 
Copper Co., buvo išėjęs į 
pensiją prieš 21 metus.

Liūdesyje liko jo žmona 
Mrs. Mary (Segevick) Ulins
kas, sūnus Geddes Ulinskas, 
kuris gyvena Corea, Me., ir 
duktė Gertrude Ulinskaitė, 
lietuviam gerai žinoma solis
tė ir koncertų dainininkė. Ji 
yra vedusi su Leon Raškaus
ku, abudu gyvena Waterbu
ry. Taipgi liko 3 anūkai, .7 
proanūkiai ir keletas brolio ir 
seserų vaikų.

Buvo pašarvotas Stokes 
Funeral Home, 134 Highland 
Ave. Palaidotas sausio 2 Lie
tuvių Kapinėse, Waterbury.

Buvo labai gero būdo žmo
gus ir su visais gražiai sugy
veno.

Gili užuojauta jo žmonai, 
sūnui, dukteriai ir kitiems ar
timiems giminėms jų liūdnoje 
valandoje, o jums, Jonai, am
žina ramybė.

ooo

Sausio 29 po trumpos ligos 
Waterburio ligoninėje mirė 
Andrius Latožas, 94 metų. 
Gyveno 9 Greenmont Ter
race. Buvo gimęs Lietuvoje, 
1881 m. vasario 4 dieną.

Į šią šalį atvyko būdamas 
jaunas ir ilgą laiką čia gyve
no. Dirbo Connecticut Light

ALPINE, N. J.

PRISIMINIMUI

Bronės Šalinaitės - Sukaskienės

Jai būtų suėję 71 m. amžiaus vasario 17 d.
Tai buvo mano miela draugė ir mokytoja.

ALDONA ANDERSON - ŽILINSKAITĖ
Ontario, Canada

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Bernardui Casper
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Verai, kitom

giminėm ir velionio draugams.
A. Bruwer J. Andrulis
J. Gendrėnas T. Shaliūnas
P. Simėnienė D. Mikalajūnas
N- Petronis L. Novak
A. J. Rubai N. Lanigan
Julia White 0. W. Stakėnai
M. Purvėnas V. Ainoris
M. Cepelis S. Yuknis
M. Rutkauskas C. M. Piušiai
A. Budris M. Gružinskienė
C.Ruk J. S. White
V. M. Ripeikai Mr. & Mrs. T. Chabat
J. A. Statman A. Shtukas
W. M. Lukai F. M. Smilgiai
W. Dubendris M. Klishius
Mary Shirova V. Smalstienė
F. A. Bunkai J. S. Bakšiai
P. A. Aleknai V. V. Bunkai
A. Pakali J. M. Miller
H. Linevich A. M. Raškauskai
A. Antanavičius N. Sireika
Jonas Stančikas J. T. Lukai
E. Snerpūnas J. Yudickas
J. P. Keller A. F. Peteckai
F. V. Budrioniai

■
J. Puišis

& Power Co. Per paskutinius 
20 metų jau buvo pensinin
kas. Buvo Waterburio Lietu
vių Klubo 48 Green St. na
rys.

Liūdesyje liko sūnus Bene
dict Latožas, duktė Mrs. 
Theresa Pocius, (abudu gy
vena Waterbury), 5 anūkai, 
17 proanūkių ir kiti artimi 
giminės.

Laidotuvių direktorius bu
vo John W. Stokes. Palaido
tas sausio 31 Mt. Olivet Ce
metery, Watertown, Conn.

Andrius Latožas buvo ilga
metis “Laisvės” skaitytojas ir 
jos rėmėjas. Lankydavo mū
sų parengimus. Buvo geras ir 
draugiškas žmogus ir mes 
visi jo apgailestaujame.

Gili užuojauta jo sūnui, 
dukteriai anūkams ir kitiems 
jo artimiems giminėms jų 
liūdnoje valandoje, o tu, An
driau, ilsėkis ramiai šios ša
lies žemelėje, 

ooo

Sausio 3 Waterburio ligoni
nėje staiga mirė Mrs. Anta
nina Unikas (Yeskelevičius). 
Gyveno 215 Alder St. Ji buvo 
žmona Jono Unikio, kuris 
mirė prieš kelis metus.

Buvo gimusi Lietuvoje, 
Juozo ir Teresės Yeskelevi- 
cių duktė. Atvyko į šią šalį 
būdama jauna. Šiame mieste 
gyveno per 65 metus.

Liūdesyje liko 3 dukterys. 
- Mrs. Winfield C. Patt, 
gyvena Alexandria, Va.; 
Mrs. Frank Cheske, gyvena 
Waterbury, ir Mrs. Thomas 
Amodeo, gyvena Middlebu
ry, Conn. Taipgi liko septyni 
anūkai, 2 proanūkai ir kiti jos 
artimi giminės.

Buvo pašarvota jos dukters 
Mrs. Thomas Amodeo na
muose, 707 Straits Turnpike, 
Middlebury. Laidotuvių di
rektorius laidotuvėmis rūpi
nosi Stokes Funeral Home.' 
Palaidota vasario 6 Calvary 
Cemetery Waterbury.

Antanina buvo gero būdo 
moteris. Aš ją gerai pažino
jau, nes ji lankydavo musų 
parengimus. Gili užuojauta 
jos likusiems giminėms, o Tu,

Kinematografas 
Robertas Verba

Svečias iš Lietuvos
Po JAV dabartiniu laiku 

svečiuojasi kinematografas 
Robertas Verba iš Vilniaus. 
Jis atvyko čia pas gimines ir 
jau spėjo pabūti Hot Springs, 
Ark., Chicagoje, New Yorke, 
Washingtone ir šiomis dieno
mis išvyko į Floridą.

Kinematografas Verba gy
vena Vilniuje su žmona Lai
ma, kuri baigusi kino režisie
rės mokslą ir trijų metų 
dukrele Monika.

Draugas Verba spėjo ap
lankyti “Laisvės” įstaigą ir 
žadėjo bandyti sugrįžti į New 
Yorką, dalyvauti Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo Mo
ters Dienos minėjime, kovo 7 
d. Lauksime! Ieva

Sveikina iš Floridos
Miela Eva,

Aš ir Adelė su mama atva
žiavome į Gulfport, Fla. Siun
čiame Jums visiems, laisvie- 
čiams ir choristams, širdin
gus linkėjimus. Oras dar ne- 
peršiltas, apie 70°.

Viso geriausio,
TESSIE STONKIENĖ

ADELE LUPSEVIČIENĖ
BRONĖ OSTAPUK

M • Lie po 
sunkiai serga

Mielas draugas Mykolas 
Liepa serga ligoninėje nuo 
vasario 2 d., bet tik vasario 
17 d. jam padaryta sunki 
operacija. Jis randasi Long

Antanina, ilsėkis ramiai šios 
šalies žemelėje.

***
L.L.D. 28 kp. rengia pami

nėti Moters Dieną svetainėj, 
48 Green St. kovo 21.

M. Svinkūnienė

"Laisvės" 
direktoriams

Antradienį, vasario 24 d., 2 
vai. po pietų įvyks “Laisvės” 
direktorių posėdis. Prašome 
visų dalyvauti.

A. Rainienė, Sekr.

Island Jewish Hospital, bet 
kol kas negalima jo lankyti.

Linkime draugui Liepai 
greit sustiprėti. Ieva

□ Netoli Venezuelos sosti
nės Karakas gyvenanti Zoa- 
kina Amundarei laikoma se
niausia Amerikos žemyno gy
ventoja. Jai 120 metų. Vy
riausiam jos vaikui jau suėjo 
99 metai. Zoakinos šeima su
daro 553 žmones, iš jų 75 
anūkai ir anūkės, 380 proanū
kių ir 90 proproanūkių.

BALTIMORE, MD.

Veronika K. Lopatta
mirė 

1976 m. sausio 28 d. 
St. Petersburg, Pa.

Kadangi draugė Veronika Lopatta didesnę gyveni
mo dalį praleido Baltimorėje, tad nuoširdžiai ją 
prisimindami, reiškiame gilią užuojautą likusiems jos
giminėms, draugams bei draugėms.

‘C. Mattiesen
J. J. Staniai
L. M. Antanai5iai
P. Paserskis

O. Kučiauskaitė
H. Antanaitienė
J. F. Deltuvai
J. S. Deltuva
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Pramogų kalendorius

KOVO7 D.
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubo Moters Dienos minėji
mas. Bus meninė programa. 
Po trumpos programos bus 
bufetiniai pietūs. Pradžia 2 
vai. po pietų, Laisvės Salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Įėjimo auka $4.

Babylon, N. Y.
Sausio 23 dieną nuo širdies 

priepuolio mirė Marijona Le 
Vanda-Levandauskienė. 
Brooklyno senosios kartos 
lietuviams Levandauskų šei
ma buvo plačiai žinoma. Juo
zas Levandauskas nuo 1916 
metų iki 1951 m. turėjo laido
tuvių koplyčią. Jis, kaip ir 
dauguma biznierių, visuome- 
niame gyvenime niekur nepa- 
sireikšdavo — buvo “bepar- 
tyvis”.

Tačiau jis išsiskyrė iš kitų 
biznierių tuomi, kad parašė ir 
savo lėšomis išleido 293 pus
lapių knygą “Gyvenimo Sau
lėleidis”. Knyga įdomi ir tuo
mi, kad ji skaitytoją supažin
dina su numirėlių laidojimo 
biznio šioje šalyje plėšišku- 
mu. Kartą, asmeniniai kal
bantis, jis man pasakė: “Jei
gu pasitaiko dvejos geros 
laidotuvės, tai graborius gali 
lengvai pragyventi per išti
sus dvejus metus”.

Knygos autorius pamini 
mirusiųjų laidojimą ir Tarybų 
Sąjungoje. Tarp kitko, sako:

“TSRS nėra privačių laido
jimo įstaigų. Visą laidojimą 
procesą vykdo valdinės įstai
gos. Visi profesinių sąjungų 
nariai ir jų šeimos turi ap- 
draudą. Giminėms netenka 
atskirų laidojimo išlaidų” (p. 
38).

Levandauskai išaugino ir 
išmokslino sūnų Edvardą (ad
vokatas) ir Josefiną (mokyto
ja). Liūdi jų vaikai ir keturios 
anūkės.

Marijoną Levandauskienė 
buvo linksmo būdo, su visais 
gražiai sugyveno. Visą savo 
energiją aukojo šeimos reika
lams.

Abiejų Levandauskų palai
kai buvo sudeginti ir pelenai 
padėti į Maspetho kremato
riumą. K. P.

Women in the News
There is growing support 

among American women, 
particularly among those 
aged 18 to 34, for the wom
en’s movement and for more 
regulatarian roles as both 
breadwinners and home
makers, according to a poll 
commissioned by the Presi
dent’s Commission on the 
Observation of International 
Women’s Year.

♦ ♦ ♦
A Bronx mother of three 

was awarded $275,000 in a 
lawsuit against the city in the 
death of her husband, who 
allegedly was twice denied 
admission to Morrisania Hos
pital.

* * *
In 1900, women could vote 

in only one country, New 
Zealand. Now there are only 
nine countries where women 
can’t vote.

* ♦ ♦
Three years ago Patricia 

Marshall, a slight young 
woman from England, ven
tured into the thick jungle in 
Guatemala to have a look at 
the ruins of one of the great
est Mayan cities. She fell in 
love with the ruins and with 
the ticket agent for the Gua
temalan airline. Now she is 
Patricia Solis and the only 
woman guiding tourists 
through the ancient temples.

♦ * ♦
I saw in the paper that Liz 

Taylor gave Burton a very 
unusual and expensive gift — 
a donation of a hospital to 
South African blacks in Rich
ard’s name. Use




