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KRISLAI
Mūsų nelaime, jiems laimė 
Jau nusivylę
Atsiskyrimas neišvengiamas! 
Priminimas
Jam įkvėpimo šaltinis

A. BIMBA
Mūsų kraštą užklupę nepa

prasti šalčiai pridarė daug 
žalos. Sakoma, kad labai 
nukentėjo citrinių vaisių der
lius. Nelaimė mums visiems, 
nes vaisių kaina iškils iki 
debesų.

Bet sausio 22 d. “The York 
Times’ ’ skaitome pranešimą 
iš Floridos tokia antrašte: 
“Floridos citrų augintojams 
šaltis yra išganymas.’’ Kodėl? 
Ogi todėl, jie sako, “kad 
gamta išgelbėjo mus nuo 
didelio derliaus.” Ne tik, kad 
nereikės kainas numušti, bet 
dargi bus galima jas gerai 
pakelti ir savo pelnus padi
dinti! Todėl jie pilnai paten
kinti.

□
Negalima smerkti darbo 

unijų judėjimo vadų, kad jie 
viešai reiškia nepasitenkini
mą prezidento Carterio pro
grama kovai su nedarbu. Jie 
skundžiasi, kad Carteris ne
duoda to, ką žadėjo duoti.

Prezidentas naujiems dar
bams sukurti per ateinančius 
dvejus metus skiria tiktai 30 
bilijonų dolerių. 0 tiek reikė
tų skirti tiktai vieniems 
šiems 1977 metams.

Reikia tikėtis, ’kad unijos 
darys spaudimą į Adminis
traciją savo programą kovai 
su nedarbu žymiai praplėsti.

Sausio 25 dieną naujasis 
Kanados Quebeco provincijos 
premjeras Renė Levesque 
atvyko į mūsų New Yorką 
gauti iš bankinių interesų 
finansinės paramos. Ta proga 
kalbėdamas Ekonominiame 
Klube, jis pasakė, kad Que
beco atsiskyrimas nuo Kana
dos neišvengiamas. Jis ateis. 
Tokia yra programa ir valia 
seperatistų, kurie laimėjo 
rinkimus ir dabar provinciją 
valdo.

Kas bepaliktų iš Kanados, 
jeigu Quebecas iš tikrųjų 
atsiskirtų ir pasiskelbtų ne
priklausoma valstybe? Liku
sioji jos dalis taptų ne tik 
ekonomine, bet ir politine 
Jungtinių Valstijų kolonija, o 
gal net ir valstija. Esama ir 
tokių kalbų.

□
Aną dieną Ilsė gavo geroką 

siuntinį knygų iš Estijos so
stinės Tallino nuo Kultūrinių 
ryšių su estais užsieniuose 
komiteto. Paima vieną gra
žiai išleistą knygą ir sako: 
Knygos autoriaus pavardė 
neskamba estiškai. Gal lietu
vis. Pasižiūrėk.

Pasižiūriu. Knygos pavadi
nimas “Jumalate Mets” — 
lietuviškai “Dievų Miškas.” 
Jos autorius — Balys Sruoga.

Ji klausia: Ar ką nors 
žinote apie šią knygą ir jos 
autorių?

Žinau gana daug. Prisiminė 
man mano viešnagė Tarybų 
Lietuvoje 1945-1946 metais. 
Drg. Povilas Ratomskas su
pažindino mane su Baliu 
Sruoga, rodos, ne per seniai 
sugrįžusiu iš Vokietijos kon
centracijos stovyklos. Žmo
gus labai suvargęs. Dėkingas 
Raudonajai Armijai už išlais
vinimą.

Jis turi parašęs knygą apie 
išgyvenimus stovykloje. At
neša jos rankraštį ir duoda

“Nėra nei
geriausio, 
nei didžiausio”

Arthur Rubinstein
Žymusis Amerikos pianis

tas šiomis dienomis atžymėjo 
savo 90-ąjį gimtadienį. Ta 
proga vienas reporteris pa
klausė, kaip jis jaučiasi, ką jis 
mano, kai žmonės jį vadina 
didžiausiu pianistu šiame 
šimtmetyje. Muzikas atsakė, 
kad didžiausia nesąmonė kurį 
nors menininką vadinti žy
miausiu ir didžiausiu pasauly
je. Tokio dalyko nesą. Už tokį 
jo vadinimą jis pykstąs. Nie
ko mene nėra geriausio. Yra 
tiktai skirtumas menininkų 
kūryboje. Kiekvienas turi sa
vo vietą . . .

Susitiko ir 
kalbėjosi su 
Popiežiumi

Lankydamasis Italijoje su 
oficialiu vizitu, vicepreziden
tas Walter Mondale lankėsi ir 
pas Popiežių Povilą VI, Pasi
kalbėjimas su katalikų bažny
čios galva nusitęsęs visą va
landą. Tarp kitko, Popiežius 
pasakęs:

"Mes esame įsitikinę, kad 
viskas, kas tik pažeidžia, 
silpnina ir pažemina gyvybę, 
sunaikins taiką ir pakenks 
žmonijai. Ir štai kodėl mes su 
optimizmu pastebime jūsų 
Prezidento pritarimą apriboti 
ginklus, ypatingai branduoli
nius ginklus.”

New Delhi. — Indira Gan
dhi vadovaujamos vyriausy
bės priešai kaltina, kad ir 
šiandien Indijos kalėjimuose 
tebelaikoma nuo 6,000 iki 
8,000 politinių kalinių.

man paskaityti. “Tik nepa- 
šykštėk pastabų,” autorius 
sako. Tai ir buvo knygos 
“Dievų Miškas” rankraštis.

Atidžiausiai ją perskaičiau. 
Man atrodė, kad jis kai 
kuriuos stovyklos nelaimin
gus įnamius, hitlerizmo 
aukas, vaizduoja truputį pa
šiepiančiai, stebisi jų naivu
mu, vietoje jų gailėtis.

Sruoga žadėjo mano pasta
bas pastudijuoti.

Niekados nepamiršiu pra
leistų valandų su “Dievų 
Miškas” autoriumi.

Sveikinu estiečius, kad jie 
šią puikią Balio Sruogos kny
gą išleido estų kalba.□

“Keleivio” redaktorius J. 
Sonda džiaugiasi, susiradęs 
naują įkvėpimo prieš Tarybų 
Lietuvą šaltinį, būtent, reak
cinių lenkų Paryžiuje leidžia
mą žurnalą “Kultūra.” Sonda 
labai didžiuojasi, kad tie su
tvėrimai beveik raidė raidėn 
pakartoja visus jo per daug 
metų kepamus melus apie 
Lietuvą.

Ispanijoje baisus fašistų 
siautėjimas j

Militaristų pragaištingas
siūlymas

Visos pasaulį pasiekiančios 
žinios iš Ispanijos liudija, kad 
ten fašistinės jėgos jau vėl 
yra aukštai iškėlusios galvą. 
Jų teroras prieš pažangiuo
sius žmones nebeturi jokių 
ribų. Sausio 24 dieną fašistai 
užpuolė Madride komunistų 
advokatų konferenciją vieno
je darbo unijų salėje ir nužu
dė penkis dalyvius. O diena 
prieš tai buvo jų nužudytas 
jaunas studentas komunis
tas.

Prieš fašistų atsiautėjimą 
visoje šalyje eina masiniai 
protestai. Laidotuvių dieną

NAUJOS DERYBOSUZ 
TREJETO MĖNESIŲ

Washingtonas. — Prezi
dentas Jimmy Carter įsakė 
Nacionalinei Saugumo Tary
bai pasiruošti naujoms stra
teginių ginklų apribojimo de
ryboms su Tarybų Sąjunga 
kovo mėnesio pabaigoje arba 
balandžioj pradžioje. Pasiro
do, kad valstybės sekretorius 
Cyrus Vance šiuo reikalu jau 
turėjo pasitarimą su Tarybų 
Sąjungos ambasadoriumi 
Anatolijumi Dobryninu. Jie
du aptarę Leonido Brežnevo 
vizito šioje šalyje galimybę.

Sakoma, kad prezidentas 
Carteris taipgi įsakė gerai 

Prezidentas ir jo kabinetas
Prezidentas

Jimmy Carter

Valstybes sekr. Iždininkas

W. Micha©! BlumenthaCyrus R. Verne®

Agrikultūros Darbo
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F. Ray Marshall

Transporto

Joseph A. Callfano Jr. Patricia Roberts Harris

Bob Bergland

Brock Adams

šimtai tūkstančių darbininkų 
išsiliejo į miestų gatves iš
reiškimui savo pasibaisėjimo 
ir pasipiktinimo tiems žmog
žudžiams. Daugelyje fabrikų 
įvyko protesto streikai.

Neatrodo, kad karaliaus 
Carlos valdžia imtųsi kokių 
nors griežtų priemonių fašis
tų siautėjimui padaryti galą.

Iš Madrido pranešama, kad 
fašistai labai išplėtė savo 
veiklą militarinėse jėgose. 
Sakoma, kad jie laukia milita- 
ristų sukilimo prieš valdžią. 
Jų tikslas sugrąžinti kruviną
jį fašistinį režimą.

ištirti, kad tos šalys, kurios 
dar negamina branduolinių 
ginklų, nepanaudotų bran
duolinės medžiagos militari- 
niams reikalams. Daugelis 
šalių yra tokia medžiaga ap
rūpintos. Jos yra pažadėju
sios ją vartoti tiktai pasiga- 
minimui energijos. Siam tyri
nėjimui vadovaus valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas 
Joseph S. Nye.

Cairo. — Egipto valdžia 
uždraudė streikus ir visas 
demonstracijas.

Sutiktas 
kaip didvyris

Rytinis Berlynas. — Čia 
atvyko Čilės Komunistų Par
tijos sekretorius Luis Corva- 
lan. Jo sutikimas buvo labai 
iškilmingas. Jį sutiko ir pa
sveikino Vokietijos Komunis
tų Partijos vadas Erich Ho
necker.

Toks ėjimas juk 
nežada nieko gero

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas su sekre
toriumi Mr. Vance priešakyje 
viešai remia Čekoslovakijoje 
susidariusią taip vadinamų 
“disidentų,” socialistinės san
tvarkos ir valdžios priešų 
grupę ir jos veiklą. Departa
mentas taip pat išleido pa
reiškimą net įspėjantį Tary
bų Sąjungos vyriausybę ne
drįsti varžyti savo priešo 
Sakharovo veiklą.

Tai juk nepateisinamas šios 
šalies vyriausybės kišimasis į 
socialistinių kraštų vidinius 
reikalus. Jeigu šios politikos 
nebus atsisakyta, ji labai 
neigiamai atsilieps į tarptau
tinius santykius, į santykius 
tarp Vakarų ir Rytų, į santy
kius tarp socialistinių ir kapi
talistinių kraštų.

Valstybės 
sekretorius vyks 
j Vidurio Rytus

Washingtonas. — Baltieji 
Rūmai paskelbė, kad valsty
bės sekretorius Cyrus Vance 
vasario 14 dieną vyks į Vidur
kio Rytus su “taikos misija.” 
Jis aplankysiąs Izraelį, Egip
tą, Lebaną, Jordaną, Syriją 
ir Saudi Arabiją. Šios kelio
nės vyriausias tikslas, girdi, 
bus susipažinti su įvairių 
šalių nuomonėmis apie padė
tį.

Flu jau pasireiškė 
23 valstijose

Atlanta. — Nacionalis cen
tras ligorrfs kontroliuoti pra
neša, kad užtikta nemažai flu 
susirgimų 23 valstijose. Bet 
tai nesanti toji bjaurioji 
“swine flu’ ’ o paprastoji, 
vadinama “Influenza-B.’ ’

Tikisi susitarimo 
dar 1977 metais

Washingtonas. — Gynybos 
sekretorius Harold Brown 
sako, kad perspektyvos labai 
geros pasiekimui su Tarybų 
Sąjunga sutarimo dėl strate
ginių ginklų apribojimo dar 
šiais 1977 metais. Pagal pre
zidento Carterio įsakymą^ de
rybos dėl tokios sutarties turi 
prasidėti už trejeto mėnesių.

Pasitraukdamas iš Gyny
bos sekretoriaus pareigų Mr. 
Donald Rumsfeld pasakė: 
“Nėra įrodymų, kad Tarybi
nė vadovybė ruošiasi pradėti 
tiesioginį militarinį puolimą 
ant Vakarų greitoje ateity- • M je.

Tai pripažinimas, kad mili- 
tarizmo ir karo šalininkų 
vedama gąsdinimo baubų, 
kad Tarybų Sąjunga yra pasi
rengus bet kurią dieną paleis-

Amerikos karinis 
laivynas Indijos 
okeane

Washingtonas. — Pasaulis 
sužino, kad Amerikos karinis 
lėktuvanešis su keliais atomi
niais ginklais ginkluotais lai
vais staiga pasiųstas į Indijos 
Okeaną. Apie tokį šios šalies 
karinio laivyno žygį nebuvo 
įspėta nė viena šalis.

Kur koks Amerikai pavojus 
iš to tolimo pasaulio kampo, 
kad reikėjo skubiai pasiųsti 
atominiais ginklais ginkluotą 
karo laivyną?

Tai pirmas toks Amerikos 
žygis į Indijos Okeaną pasku
tiniais dvylika metu.

Kanados prem
jeras susirūpinęs

Ottawa. — Quebeco prem
jero Renė Levesque pareiški
mas, kad Quebeco provincija 
eina prie pasiskelbimo nepri
klausoma šalimi ir pasitrauki
mo iš Kanados sąjungos, 
pastatė ant kojų Kanados 
premjerą Pierre Elliot Tru
deau. Jis sako, kad Levesque 
pareiškimas pastato jį ir vi
sus kanadiečius “prieš tam 
tikrą pavojų.” Jis reikalauja, 
kad kuo greičiausia būtų 
leista Quebeco žmonėms atsi
skyrimo klausimą nubalsuoti 
referendumu.

Matyt, premjeras Trudeau 
mano, kad atsiskyrimo klau
simas bus žmonių atmestas ir 
Renė Levesque pasiliks gene
rolu be armijos.

Smerkia mela
gingą propagandą

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos vizų direktorius Vladimir 
Obidin paneigia kapitalisti
niuose kraštuose melagingą 
propagandą, kad būk beveik 
niekam Tarybų Sąjungoje 
neleidžiama apleisti šalį ir 
apsigyventi kitur. Jis sako, 
kad daugiau kaip 98 procen
tai visų, kurie padavė val
džiai prašymus leisti išvykti, 
gavo vizas ir išvyko.

Gerinimas ir plėtimas santykių tarp 
Italijos ir Tarybų Sąjungos

Sausio mėnesio viduryje 
Tarybų Sąjungoje su oficialiu 
vizitu lankėsi Italijos Užsie
nio reikalų ministras Arnaldo 
Forlani. Tarp jo ir tarybinių 
vadų buvo atlikti platūs pasi
tarimai abiems kraštams 
bendrais reikalais. Tai suži
nome iš paskelbto komunika
to.

Komunikate pabrėžiama, 
kad abi šalys bendromis pa
stangomis stengsis sumažinti 
pasaulyje įtempimą ir puose
lės nusiginklavimo idėją. Abi 
pusės sutinka, kad sumažini

ti darban savo ginklus prieš 
Vakarų Europos kraštus yra 
piktas melas. Tačiau ką pats 
buvęs Gynybos sekretorius 
siūlo? Ar jis pasitraukdamas 
iš tos vietos pataria mažinti 
ginklavimuisi išlaidas?

Nieko panašaus. Jis šoka 
pagal militaristų ir karo va
nagų muziką. Pripažinęs, kad 
nėra jokių įrodymų tokio 
Vakarams militarinio pavo
jaus, jis vis tiek kartoja anų 
bauginimo baubą. Girdi, vis 
tiek mums ir visiems Vaka
rams yra iš Tarybų Sąjungos 
pavojus ir mūsų Amerika turi 
kasmet didinti ir didinti gin
klavimuisi lėšas.

Štai Mr. Rumsfeld siūly
mai:

1978 metais turime išleisti 
$123,100,000,000.

1979 metais - $135,400,- 
000,000.

1980 metais — $145,800,- 
000,000.

1981 metais — $156,700,- 
000,000.

1982 metais — $166,800,- 
000,000.

Kodėl?

Freddie Prinze

Los Angeles, Cal. — Sis 
jaunas, dar tik 22 metų, 
didelio talento ir jau pakilęs į 
žvaigždes kaip televizijos 
aktorius, sausio 28 dieną 
rastas viešbutyje negyvas su 
peršauta galva. Policija sako, 
kad Freddie Prinze pats nusi> 
žudė dėl nesusipratimo šei
moje.

Dar taip neseniai, būtent, 
per Carterio inauguracijas į 
prezidentus aktorius Prinze 
dalyvavo išpildyme progra
mos. Žiūrovams jis atrodė 
labai linksmas, viskuo paten
kintas asmuo.

i

mui pasaulyje įtempimo ir 
užtikrinimui saugumo būtinai 
reikalinga padaryti galą gin
klavimosi varžyboms ir pa
siekti nusiginklavimą.

Komunikate pabrėžiama, 
kad Vidurio Rytuose taikos 
atsteigimo klausimu Italijos 
ir Tarybų Sąjungos nuomo
nės yra vienocp

Abi pusės pripažįsta, kad 
šie pasitarimai buvo naudingi 
ir kad jie prisidės prie toli
mesnio plėtimo ir vystymo 
gerų santykių tarpe Italijos ir 
Tarybų Sąjungos.
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Naujas didelis pavojus
Sausio 26 d. vakare per ištisą valandą tarp 10 ir 11 

televizijoje (Canal 4) buvo diskutuojamas naujas didelis 
pavojus Amerikos žmonėms, kurį pagimdo atominės 
energijos gaminimas. Buvo atsiklausta nuomonės ir 
mokslininkų, kurie vienoje ar kitoje formoje yra susirišę su 
tos energijos gaminimo procesais.

Pavojų sudaro nepajėgimas surasti sėkmingų būdų, kaip 
nusikratyti radiaciją išduodančių atmatų arba liekanų. 
Pradžioje, prieš virš desėtką metų, tos suskystytos atmatos 
buvo piliamos į geležines statines (bačkas) ir skandinamos 
jūroje. Bet paaiškėjo, kad tos statinės surūdija, prakiūra, 
atmatos išsilieja ir užnuodija vandenį. Dabar tos statinės su 
atmatomis užkasamos žemėje. Bet ir čia ta pati istorija: 
statinės prakiūra ir radiacija išsiveržia į orą ir jį užnuodija.

Ką daryti? Mokslininkai suka galvas ir kol kas neturi 
atsakymo.

Iki šiol atominės energijos gaminimas buvo labai ribotas. 
Iš viso šioje šalyje veikia tiktai 65 įmonės. Todėl, žinoma, ir 
pavojingų atmatų ne tiek baisiai daug. Bet plačiai vedama 
propaganda, kad reikią mums gaminti vis daugiau ir 
daugiau atominės energijos, norint tapti energijos klausimu 
nepriklausoma nuo importavimo naftos šalimi. Bet pasieki
mui tokio tikslo reikėtų turėti daugiau kaip penkis šimtus 
atominę energiją gaminančių įmonių! Vadinasi, ir radiacijos 
pavojus keleriopai padidėtų.

Tiesa, mokslininkai mus ramina, kad šiai mūsų amerikie
čių kartai radiacija apsinuodyti pavojus nėra labai didelis ir 
greitas, bet ateinančioms kartoms jis bus tikrai didelis, 
jeigu nebus surasta sėkmingi būdai susidoroti su tomis 
atmatomis ...

Demonstracijos, protestai, 
reikalavimai

Vargiai yra belikęs visoje šalyje toks miestas arba 
miestelis, kuriame nebūtų šiomis dienomis įvykę demon
stracija arba masinis susirinkimas. Jų tikslas buvo 
dvejopas, būtent: užprotestuoti prieš Pentagono militaristų 
planus statyti gaminti Bomberį B-l ir padaryti spaudimą į 
naująją vyriausybę, kad jinai šitą užmojį likviduotų. Tokių 
bomberių statyba atsieitų 92 bilijonus dolerių. O visiems yra 
žinoma, kad tie naujos mados bomberiai šalies saugumui 
nereikalingi. Todėl būtų didžiausia beprotystė į juos sukišti 
tokią milžinišką pinigų sumą.

Labai svarbu, kad ir Kongrese jau pasigirsta įtakingų 
balsų už Bomberio B-l gaminimo atsisakymą. Antani, 
senatoriai George McGovern ir William Proxmire jau viešai 
militaristų plianu pasipriešino.

Įdomu ir tas, kad prie šių protesto demonstracijų ruošimo 
labai aktyviškai prisideda ir geroka dvasininkijos dalis.

Beveik visose demonstracijoje garsiai skamba šūkis: 
’’Pinigai žmonėm — ne bomberiams!”

Planas trims 
milijonams naujų darbų

Nacionalinė koalicija kovai su nedarbu ir infliacija įteikė 
prezidentui Carteriui ir Kongresui pasiūlymą dėl parūpini- 
mo trijų milijonų naujų darbų. Programoje siūloma iš 
valstybės iždo paskirti 40 bilijonų dolerių labai reikalin
giems viešiesiems darbams.

Koalicija kreipiasi į visus amerikiečius jos siūlymą 
paremti ir daryti spaudimą į savo atstovus Kongrese, kad 
jie už jį balsuotų. Kongresmanas John Conyers, Juodųjų 
kongresmanų kokuso lyderis, pasakė: “Mes turime pasakyti 
Carterio administracijai, kad mes eisime prie pilno 
panaikinimo nedarbo, neatsižvelgiant į tai, kokius patari
mus jam duoda jo ekonomistai. Mes jau esame 21 metus 
pavėlavę. Dabar laikas šį tikslą pasiekti.”

Koalicijos pasiūlymas vadinamas Liaudies ekonomine 
dienotvarke.

Spaudos korespondentai paklausė kupjgą Jones, Koalici
jos vicepirmininką, iš kurgi bus paimti pinigai Liaudies 
ekonominės dienotvarkės įvykdymui. Jones jiems atsakė:

“Niekados nebuvo problemos surasti pinigų Pentagonui. 
Pinigų visuomet yra gyvybių žudymui, bet kai kyla gyvybių 
gelbėjimo klausimas, pinigų nėra! Mes siūlome drastiškai 
sumažinti militarinį biudžetą.”

Reikia tik palinkėti, kad šis Koalicijos kovai su infliacija ir 
darbu garbingas ir drąsus žygis susilauks pritarimo 
plačiausiose žmonių masėse ir privers naująjį prezidentą ir 
Kongresą su juo rimtai skaitytis.

SUSIRŪPINIMAS 
LIETUVOS PAJŪRIU

Vakarų Vokietijoje leidžia
mo žurnalo “Nemuno kraš
tas” 1976 metų 3, 4 ir 5 
numeriai tik dabar mus pa
siekė. Penktajame numeryje 
skaitome žurnalisto Algiman
to Semaškos įdomų straipsnį 
“Ošiančio kranto likimas.” 
Autorius diskutuoja Baltijos 
ateitį, ypatingą dėmesį skir
damas Palangai ir visam Lie
tuvos pajūriui kaip poilsiau
tojų “rojui.” Baigdamas savo 
apdūmojimus, žurnalistas Se
maška stato klausimą “Kas 
neatidėliotina?” ir atsako:

“Palangos, Šventosios pa
plūdimiai ne guminiai. Negali 
jie temptis iki begalybės ir 
priimti iki begalybės didė- 
siančias poilsiautojų mases.

Mokslininkai siūlo raciona
liau panaudoti mūsų pajūrį 
poilsiui. Jie nepalankiai dėb
čioja, pavyzdžiui, į Palangos 
aerouostą, kuris užėmė gero
ką brangaus pajūrio atkarpą. 
Gal, kol nevėlu, iškelti jį j 
kitą vietą? Kitas neatidėlioti
nas mokslininkų pasiūlymas 
— sukurti pajūrio poilsio 
zonos užnugarį — įsisavinti 
rekreacinius “plėšinius.” Tu
rime netoliese nusidriekusius 
Manijos, Danės slėnius. Pri
siminkime, kad ir Manijos 
kaimo (lietuviškos Venecijos) 
egzotiką. Visiškai pamirštas 
Kuršių rekreacinis potencia
las. Marių pakrantės — Kin
tai, Dreverna, Nemuno del
tos atšakos, beveik nepaliesti 
poilsio “plėšiniai.” Jei jau 
dabar kurortinio piko dieno
mis Palangos paplūdimyje 
nėra kur obuoliui nukristi, tai 
kas bus dar po dešimties 
metelių? O marių pakrantės 
gali tapti nė kiek ne prastes
nėmis poilsiavietėmis, tik jas 
reikia įruošti.

Tolygiau paskirstę poil 
siautojus, apsaugosime pajū
rį nuo žalojimo, o ir patys, 
atvykę čion ilsėtis, rasime 
didesnį pasirinkimą, daugiau 
erdvės, geros nuotaikos, ra
mybės, gaivumo.”

č KAZYS INCIŪRA

iurlionio karaliai
Kur suradote perlą tą nuostabų?
Ko palinkę taip žvelgiat Įdėmiai?
Žilose barzdose ir raukšlėtuose skruostuose
Spralvomis 'jums jaunystė žaist ėmė.

Lobių skrynion nedėkite radinio,
Tamsoje dar vaiskiau jis spindės.
Einam jo atsiimt — mūsų vėliavas veda 
'Artojėlių žvaigždė.

GERALD FORDO
ATSISVEIKINIMAS SU 
LEONIDU BREŽNEVU

Vilniaus dienraštyje “Tie
sa” (sausio 21 d.) praneša, 
kad prieš apleisdamas Bal
tuosius Rūmus, Gerald For
das telefonu kalbėjosi su 
Leonidu Brežnevu. Sakoma:

“Sausio 19 d. TSKP CK 
Generalinis Sekretorius L. 
Brežnevas telefonu kalbėjosi 
su JAV prezidento postą 
paliekančiu Dž. Fordu, kuris 
paskambino L. Brežnevui į 
Kremlių iš Baltųjų rūmų.

Pokalbio metu Dž. Fordas 
pasakė, kad, būdamas JAV 
prezidento poste, jis visada 
aukštai vertino tą dialogą, 
kuris užsimezgė tarp jo ir 
TSKP CK Generalinio Sekre
toriaus. Ir dabar, palikdamas 
prezidento postą, pasakė Dž. 
Fordas, aš nuoširdžiai noriu, 
kad būtų tęsiamas Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Valsti
jų dialogas ir kad būtų pa
siekta nauja pažanga vystant 
Tarybų Sąjungos ir Ameri
kos santykius, kurie turi 
nepaprastai svarbią reikšmę 
tiek abiem mūsų šalims, tiek 
visam pasauliui.

L. Brežnevas savo ruožtu 
taip pat pareiškė esąs paten
kintas santykiais, susiklos
čiusiais tarp jo ir JAV prezi
dento. Mes vertiname visa, 
pasakė L. Brežnevas, ką 
teigiamo mums pavyko drau
ge nuveikti, kad gerėtų mūsų 
šalių santykiai, padėtis visa
me pasaulyje. Čia ypač reikš
mingas buvo mūsų susitari
mas • Vladivostoke dėl naujo 
ilgalaikio susitarimo strategi
nes ginkluotės apribojimo 
klausimais ir bendras dalyva
vimas Saugumo ir bendra
darbiavimo Europoje pasita
rime. Taip yra, nepaisant to, 

kad realizuojant susitarimus 
ne viskas ir ne visada buvo 
sklandu.

Svarbiausia, kas įgalino pa
siekti poslinkį į gerąją pusę 
mūsų šalių santykiuose, tai 
— realistiškas padėties da
bartiniame pasaulyje vertini
mas ir abipusis pasiryžimas 
atsižvelgti į teisėtus vieni 
kitų interesus, suprantant 
ypatingą mūsų šalių atsako
mybę už pasaulio likimą.”

Abudu išreiškė troškimą, 
kad santykiai tarp Jungtinių 
Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
ir toliau plėstųsi.

“ŽMOGAUS BŪDAS IR 
ZODIAKO ŽENKLAI”

Į žurnalo “Mokslas ir gyve
nimas” skaitytojo raseiniečio 
B. Balčaičio klausimą, ar yra 
kiek nors tiesos apie pasako
jimus, kad žmogaus būdas 
priklauso nuo Zodiako žen
klų, mokslininkas akademi
kas P. Slavėnas atsako:

“Likimo ir ateities spėjimas 
pagal dangaus reiškinius atsi
rado senovėje, susidarius tai
syklingam kalendoriniam lai
ko skaičiavimui. Manyta, kad 
dangaus šviesuliai — Saulė, 
Mėnulis, žvaigždės ir plane
tos, taip pat jų susitikimai 
dangaus reginyje, lemia vis
ką Žemėje. Belieka tiktai 
sekti dangaus reiškinių eigą 
ir spėti, kas iš to seka 
žmonėms. Iš tų laikų liko 
mums tokie išsireiškimai, 
kaip “darbas, pradėtas lai
mingą dieną” arba “gimęs po 
laiminga žvaigžde.” Senovine 
tvarka mes iki šiolei vadina
me planetas romėnų deivių 
vardais, o Vakarų kalbose 
net savaitės dienų vardai 
susiję su dangaus šviesuliais 
ir juos neva globojusiais pa
goniškais dievais. Kadaise 
valdovai ir didikai užsakinė
davo astronomams paruošti 
pagal dangaus stebėjimus to
kias astrologines pranašys
tes, ir tie noromis nenoromis, 
dažnai patys netikėdami, da
rė tai pagal tradicines taisyk
les.

Mirtiną smūgį šiam prieta
rų raizginiui sudavė Koperni
ko sistema, pripažindama Že
mę kosminiu kūnu šalia kitų 
planteų. Išnyko dangaus 
priešpastatymas Žemei. Iš
ryškėjo bendri kosminiai dės
niai. Astronomai išmoko tiks
liausiai skaičiuoti planetų ju
dėjimą tūkstančiams metų į 
priekį ar atgal. Astrologinės 
pranašystės dar kiek tvėrė 
pigiuose kalendoriuose, o da
bar jomis verčiasi kapitalisti
niuose kraštuose apsukrūs 
šarlatanai, visokie lemties 
spėjikai bei sapnininkų leidė
jai. Nuo senovės astrologų jie 
skiriasi tuo, kad anie “prana
šavo” pagal gerai išmoktas 
babiloniškas taisykles, o da
bartiniai lemties spėjikai te
turi vieną taisyklę -- kalbėti 
įtaigiai, patraukliai ir miglo
tai, kad pasakymas šiek tiek 
tiktų jei ne vienam, tai kitam 
atvejui.”

(“Mokslas ir gyvenimas,” 
76.11 J

LLD ŽURNALO “ŠVIESA” 
4 TAS NUMERIS

Jau išėjo iš spaudos praeitų 
metų “Šviesos” 4-asis nume
ris ir išsiuntinėtas nariams. 
Pasirodė labai, labai pavėluo
tai. Spaustuvės kaltė. Nega
lėjo laiku atspausdinti. Lite
ratūros Draugijos nariai at
leisite.

Ir šiame žurnalo numeryje 
randame apsčiai gražaus ir 
naudingo pasiskaitymo. An
tai: Kazio Laukio — “Keturi 
komunistai,” kuriuos, kaip 
žinia, 1926 m. smetoniniai 
fašistai Lietuvoje sušaudė, su 
jų nuotraukomis; St. Grima- 
lausko — "Imkite mane ir 
skaitykit”; J. Kirklio — Jo
nui Basanavičiui 125 metai’ ’ ; 
Vinco Lauručio — “Ką byloja

Vilniaus priemiesčiai Lazdynai ir Karoliniškės šiandien.

MILIJONŲ VALIA - UŽ 
TAIKĄ PASAULYJE

“Nuo mūsų priklauso kokia 
bus mūsų planeta sekančiais 
metais - ar žydinčiu sodu 
arba branduolinio karo išde
ginta dykuma.” “Pasirašyda
mi naująjį Stokholmo atsi
šaukimą prieš ginklavimosi 
varžybas, mes didžiuojamės 
musų komunistų partija, kuri 
deda didžiausias pastangas 
taikai užtikrinti ir plėsti taikų 
tautų bendradarbiavimą.”

Su tokiomis mintimis, pa
reikštomis daugelyje mitingų 
ir susirinkimų, su atsakomy
bės už pasaulio likimą jausmu 
ir viltimi tą žymėtiną atsišau
kimą pasirašė apie 2 milijonai 
Tarybų Lietuvos darbo žmo
nių. Mūsų šalies tautos, taip 
skaudžiai nukentėjusios ka
ruose, gerai žino taikos kai
ną. Todėl jos su entuziazmu 
parėmė Pasaulinės Taikos 
Tarybos įtempimo atlyžio ša
lininkų ir taikos draugų viltis 
ir siekimus.

Daugeliu klausimų domėjo
si darbo žmonės per atsišau
kimo aptarimus susirinki
muose. Vienoje gamykloje 
mitingo metu iškilo toks klau
simas. Kaip žinoma, Tarybų 
Sąjungos vadovybė su drau
gu L. Brežnevu priešakyje 
vieningai pasirašė atsišauki
mą prieš ginklavimosi varžy
bas. Jį pasirašė socialistinių 
šalių vadovai, o taip pat kai 
kurių buržuazinių, pavyz
džiui, Suomijos prezidentas 
U. Kekonekas.

— O ar pasirašys atsišau
kimą JAV prezidentas?, — 
paklausė vienas mitingo daly
vis.

Niekas negali atsakyti už 
JAV prez. Tačiau logika 
sako, kad jis nepasirašys, nes 
rinkimų kampanijos metu jis 
ne kartą žadėjo būti ne 
blogesnis už patį atkakliausią 
tolimesnio ginklavimosi šali
ninką, kokiu pasireiškė jo 
konkurentas Reiganas.

Tuo tarpu amerikiečių di
džioji buržuazinė spauda nuo
lat ragina ir šaukia NATO 
karinę galią, didinti ginklų 
gamybą, o kraupusis mitas 
dėl “tarybinio pavojaus” figu-

Tirkšlių pušynas”; Vandalino 
Junevičiaus “Pirmojo Vil
niaus Universiteto rektoriaus 
portretas”; Gučiūniečio -- 
“Apie liaudies dainiaus Anta
no Strazdo kapą ir kūrybinį 
palikimą”; V. Gulmano — 
“Svečiuose pas kompozitorių 
G. Kuprevičių”; Broniaus Ra
guočio —- “Naujosios Gady
nės” puslapius perverčiant”; 
J. Žukausko — “Specialusis 
vidurinis mokslas Lietuvoje”; 
Eugenijaus Matuzevičiaus — 
“Poetas Albinas Žukauskas ir 
jo kūryba”; Vandelino June
vičiaus — “Juozo Poniatovs
kio gimimo 160-osioms meti
nėms.”

Ir šiame numeryje telpa 
nemažai gražių eilėraščių. Jų 
autoriai: Vytautas Rubavi
čius, Mykolas Karčiauskas, 
Justas Paleckis, Alinis Gry
bauskas, J. Subata, Kazys 
Inčiura ir Bronius Mackevi
čius.

Taipgi galima pagirti, kad 
šios “Šviesos” numerio tech
nika tikrai pirmosios klasės.

Beje, žurnalo viršelį puošia 
P. Rauduvės kūrinys: “Prie 
Birutės kalno Palangoje.” 

ruoja pačiuose netikimiau- 
siuose variantuose. O kai 
kurie kongresmenai, tokie 
kaip Jacksonas, Derwinskis, 
Buckley ir panašūs užsiima 
demagoginių pareiškimų ir 
rezoliucijų kūrimu. O jų tiks
las yra palaikyti blėstančias 
reakcinių emigrantų ir buvu
sių karo nusikaltėlių viltis dėl 
fašistinės santvarkos grąžini
mo.

Pastaruoju metu viena is
terikė Miss Anglijoje pagar
sėjo savo karingais pareiški
mais ir kaltinimais prieš Ta
rybų Sąjungą. Ją pradėjo 
vadinti “geležine leidi.” Ver
čiau toji ponia, braškanti kaip 
tuščia skardinė, užuot skai
čiavusi mūsų jėgas, apsidai
rytų savo aplinkoje ir suskai
čiuotų kiek milijardų, net 
trilijonų išleido Anglija su 
savo sąjungininkais pagal 
NATO dėl tokių ilgamečių 
plepalų ir legendų apie taria
mą “pavojų iš rytų.’’Tikrai, 
kaip sakydavo praeitame 
šimtmetyje, anglė teršia . . .

Neseniai revanšistinės iste
rijos banga nušliaužė Vakarų 
Vokietijoje ir Vakarų Berly
ne bei visais vakarų propa
gandos kanalais. Tai įvyko 
ryšium su Vokietijos Demo
kratinės Respublikos tvirtos 
sienos nustatymo 15-tomis 
metinėmis. Sutvirtintoji sie
na apsaugojo pirmąją vokie
čių socialistinę valstybę nuo 
siaubingų provokacijų ir be
gėdiškos spekuliacijos, kurio
mis reakcinės ir revanšisti
nės jėgos norėjo ją susilpninti 
ir sužlugdyti. Toji siena gina 
vokiečių tautos dorųjų ir 
pažangiųjų jėgų interesus. 
Sustiprintoji siena yra nu
kreipta prieš tas nusikalsta
mas ir beprotiškas reakcines 
jėgas, kurios bando pasukti 
atgal istorijos ratą, apglušin- 
ti vokiečių tautą ir pastumti 
ją į naujas avantiūras, naujas 
katastrofas, prie pražūties 
krašto.

Dažnai mūsų pasaulį vadi
na beprotišku . . . Kaip daug 
pastangų dedama beieškant 
Marse ar kokioje kitoje pla
netoje nors mažiausios muse
lės ar bluselės, kokio nors 
įrodymo apie esamą ar buvu
sį gyvenimą jose. O mūsų 
šaunioje planetoje Žemėje 
buvoja amžinas gyvenimo 
sriautas, nes esama tokio 
stebuklo kaip žmogus. Tuo 
tarpu branduolinio ginklavi
mosi varžybų išvadoje priga
minta toks baisus kiekis ma
sinio ginklo, kad sunku net 
pagalvoti. 1962 metais per 
Maskvoje įvykusį pasaulinį 
taikos šalininkų kongresą bu
vo minima, kad kiekvieno 
žmogaus galvai tenka 8 tonos 
sprogstamosios medžiagos. 
Per tuos 14 metų gamyba 
didėjo ir dabar jau žmogui 
tenka 15 tonų. O mokslinin
kai vis dar išradinėja naujas 
ir naujas masinio naikinimo 
priemones. Atrodo, kad visos 
išmintingosios pasaulio jėgos 
turėtų susitelkti prieš tą 
beprotybę, greičiau uždraus
ti ir sunaikinti branduolinį 
ginklą ir kitas masinio žudy
mo priemones.

Bet esama politikų ir teore
tikų, kurie žiūri į žmoniją 
kaip į skėriją, kurią galima 
naikinti be pasigailėjimo. 

Girdi, jei ir žūtų keli šimtai 
milijonų ar milijardas žmo
nių, bet būsiąs pasiektas tas 
ar kitas tikslas. Ar tai ne 
baisi beprotybė? Žmonės ne 
skėriai, ir negali būti tokių 
tikslų, kurie pateisintų tokį 
siaubingą nusikaltimą.

Vis tai nesukelti susirūpini
mo dėl pasaulio likimo.

Tačiau istorijos eiga vis 
dėlto įkvepia viltį.

Nedideliame Šveicarijos 
kaimelyje Kintai preiš 60 
metų, o dar anksčiau Cimer- 
valde, Leninas kariavusių-ta
da šalių socialistų konferenci
jose paskelbė karą karui, 
iškėlė aktyviosios kovos už 
taiką šūkį. Šiandieną tas 
šūkis veiklos vadovų milijo
nams žmonių visuose konti
nentuose. Tai visų rasių ir 
tautų, įvairių politinių pažiū
rų ir religinių įsitikinimų 
žmonės, doriausi žmonijos 
atstovai. Ištikimai taikos sar
gyboje stovi galingoji Tarybų 
Sąjungos ir broliškųjų socia
listinių šalių jėga.

Pasaulio įvykiai liudija, kad 
pažangos ir taikos jėgos vis 
labiau įveikia reakcijos ir 
imperializmo jėgas. Prisi
minsime nors Indo-Kinų ir 
Angolos tautų laimėjimus, 
eilę sutarčių dėl branduolinio 
ginklo bandymų eilėje sferų 
ir jo platinimo uždraudimo, 
Tarptautinio įtempimo atlyžį 
ryšium su pasirašytu Euro
pos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos Užbai
giamuoju aktu. Helsinkio 
dvasia gyva ir gyvuos, nežiū
rint visos demagogijos ir 
reakcinių kranklių pikto 

i krankimo.
Helsinky L. Brežnevas kal- 

' bėjo apie teisę į taiką. Greta 
visų teisių, kurias turi Tary
bų Sąjungos piliečiai, jie 
ypatingai branginą tą, didžią
ją teisę, kuri įgyta milžiniškų 
aukų kaina. Ne veltui TSKP 
CK ir tarybinė vyriausybė 
nuolat rūpinasi taikos stipri
nimu. Metai iš metų Jungti
nėse Tautose iškeliami nauji 
pasiūlymai, skirti taikos inte
resų apsaugojimui. Praėju
sioje Jungtinių Tautų asam
blėjoje Tarybinė delegacija 
pasiūlė sudaryti visuotiną su
tartį dėl jėgos nenaudojimo 
sprendžiant konfliktus, išky
lančius tarp valstybių. Tas 
svarbus pasiūlymas susilaukė 
plataus pritarimo. Tokios su
tarties sudarymas būtų svar
biu faktoriumi taikai sutvir
tinti, priartinti įgyvendinimą 
žmonijos svajonių apie pasau
lį be bombų, be karų.

Tai proletariška teisybė 
kaip ant delno, 

Įrodo kančios ją ir amžių 
patirtis:

Karai grobuoniški — 
milionieriams pelnas, 

O paprastųjų milijonams jie 
jie — mirtis.

Šiandieną milijonai savo 
balsą kelia

Už taiką tarp tautų, prieš
4 karo skalikus, 

Už liaudies kylančią
. vieningą, tvirtą valią, 

Kad sutreptas būt karo
■siaubulys klaikius.

Kova už taiką — ne lengvas 
reikalas. Bet tai didis ir 
teisingas reikalas, visos žmo
nijos reikalas — ir jis turi 
laimėti.

Justas Paleckis, 
Lietuvos TSR Taikos 

gynimo komiteto pirmininkas
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ĮŽENGĖME Į NAUJUOSIUS METUS

Tokia jau yra tradicija, kad 
pabaigoje senųjų ar pradžioje 
naujųjų metų peržvelgiama 
dvasinio ir materialinio darbo 
derlius — laimėjimai ir pra
laimėjimai. 0 yra ko pasidai
ryti. Juk žmonijos istorijoje 
visuomet vyko kova tarp 
pažangos ir reakcijos, karo ir 
taikos, išnaudojamųjų ir iš
naudotojų. Monarchijų, im
perijų epochose grobio, iš
naudojimo, tautų ir rasių 
pavergimo tikslais, kapitaliz
mo ginkluotos armijos vyko į 
Azijos, Afrikos ir Šiaurės 
Amerikos žemynus. Ameri
kos žemyne jie žudė vietinius 
indėnus, Afrikoje gaudė ne
grus ir pardavė vergijon, 
okupuotose teritorijose kūrė 
savas kolonijas — tokia buvo 
praeities istorija.

Tačiau jau mūsų amžiuje 
nušvito ir didžioji Spalio 
[1917] socialistinė revoliucija, 
kurios vėliavoje žmogaus 
darbų industrijoje ir augme
nijoje simbolizuoja Kūjis ir 
Pjautuvas. 0 tai reiškia, jog 
be žmogaus darbo negali 
egzistuoti dabartinė civiliza
cija. Tad šiais metais, jau su 
didžiais laimėjimais, socializ
mo šalys žengia į 60-tą Spalio 
revoliucijos jubiliejų. Vadina
si, Spalio revoliucijos perga
lė, Tarybų valstybės sukūri
mas atvėrė naują epochą 
pasaulio visuomenės raidoje. 
Tai yra ir pirmoji valstybė 
pasaulyje, kurios idėjų povei
kiu plačiai išsivystė tautų ir 
rasių išsivadavimo kova. So
cializmo pasaulyje darbo 
žmogus iškilo kaip savo gyve
nimo dabarties ir ateities 
kūrėjas. Ten, kur socializmo 
idėjos galioja, sakoma:

“Iš čia pasauliui skelbiama: 
suveneri lygybė; suveneru- 
mui būdingų teisių gerbimas; 
jėgos nenaudojimas ir negra- 
sinimas jėga; taikus ginčų 
sureguliavimas; žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių ger
bimas; tautų lygiateisišku
mas ir teisė tvarkyti savo 
likimą; valstybių bendradar
biavimas.” Tai kelias į taiką 
ir socialinę pažangą.

Šioje srityje jau daug kas

I

Šaunieji Lietuvos žemės ūkio darbuotojai
Už kompleksinį darbą „LTSR žemes ūkio rajonų 
išplanavimas", kuriame sprendžiami svarbiausieji 
respublikos žemės ūkio tolesnio vystymo klausimai — 
ūkių stambinimas, gamybos koncentravimas ir spe- 
cializavimas, tarpūkinė kooperacija, perspektyvinis 
gyvulininkystės kompleksų, gamybos centrų, gyven
viečių išdėstymas, 1976 metų Respublikinė premija 
paskirta Žemėtvarkos projektavimo instituto darbuo
tojams — vyriausiajam projektų inžinieriui P. Alek
navičiui, vyresniajam žemėtvarkininkui V. Cicėnui, 
vyriausiajam agronomui D. Černiui, vyresniajam že
mėtvarkininkui J. Simanavičiui ir direktoriui V. Skuo- 
džiūnui; Žemės ūkio ekonomikos instituto darbuoto
jams — sektoriaus vadovei J. Katkienei, direkto
riui B. Poškui ir skyriaus vedėjui T. Vaicechovskiui; 
Raseinių rajono žemės ūkio valdybos viršininkui 
Z. Grikštui ir LKP Radviliškio rajono komiteto pir
majam sekretoriui P. Šidlauskui.

PRANAS ALEKNAVIČIUS VYTAUTAS SKUODŽIŪNAS

JANINA NATKIENĖ BOLIUS PO5KUS JUOZAS SIMANAVIČIUS TADAS vAICECHOVSKIS

“Žemės ūkis,” 1976.9

V. BOVINAS s 
pasiekta, bet pasaulinė impe
rializmo reakcija dar gyva ir 
galinga. Jos rankose dar yra 
technologijos mokslo sukur
tas masinio naikinimo bran
duolinis ginklas, kuris gręsia 
baisaus karo pavojum. Tad 
pereitais metais buvo ir šiais 
yra gyvybinis žmonijai klau
simas: kova prieš ginklavi
mosi varžybas, už taiką pa
saulyje, visų šalių bendravi
mą. Juk štai kokius nuosto
lius žmonijai duoda ginklavi
mosi varžybos:

“Beveik ketvirtadalį pasau
lio mokslo darbuotojų pasi
glemžia karo priemonių ga
myba. 40 procentų visų 
moksliniams tyrimams ski
riamų lėšų patenka į karinę 
sferą. Naujosioms ginklavi
mosi varžyboms vystantis 
dabartiniais tempais, 1980 
metais karinės išlaidos pa
sieks 8 trilijonus dolerių —- 
daugiau kaip trečdalis šios 
sumos teks pastarajam de
šimtmečiui. O tuo tarpu 460 
milijonų žmonių Žemėje gy
vena pusbadžiai; norint pa
tenkinti būtiniausius jų po
reikius, pakaktų 8 milijardų 
dolerių. Ėmus mokyti apie 
700 milijonų mūsų planetoje 
esančių beraščių, būtų galima 
išsiversti su 7-8 milijardais 
dolerių” (“Literatūra ir me
nas,” 1976, Nr. 49).

Tai žmonijos tragiška nelai
mė. Ir prieš ką, kam tos 
milžiniškos išlaidos destruk
cijos ginklams? Sakoma, tai 
kapitalo šalių “saugumui,” 
prieš Varšuvos Sutarties so
cializmo šalis. Ne, tai didžiau
sias mūsų laikų melas. Socia
lizmo šalys, kaip jau sakyta, 
niekam karo jėga negrasina, 
jos reikalauja taikos pasauly
je — tai žino ir pasaulinė 
reakcija.

Taikos Judėjimas Stiprėja
Žinoma, taikos laimėjimas 

priklauso ne tik nuo valdan
čiųjų sluoksnių diplomatijos 
— tai visos žmonijos reikalas. 
Pereitais metais ta’kos reika
las buvo kreipiamas į darbo 
žmonių masinį judėjimą. Bir
želio mėnesio komunistų ir 

darbininkų konferencija 
svarstė temą: “Už taiką, 
saugumą, bendradarbiavimą 
ir socialinę pažangą.” Ši kon
ferencija atstovavo milijonus 
darbo žmonių. Simboliška ji 
buvo ir tuo, kad ji vyko tame 
pat Berlyne, kur buvo pa
ruoštas, pradėtas ir baigtas 
masinio žudymo II Pasaulinis 
Karas. Iš Berlyno konferenci
jos tribūnos buvo pasakyta:

“Tai, ką Europos tautos 
šiandien pasiekė, yra pir
miausia išsivadavimo kovos 
prieš fašistinius agresorius ir 
pavergėjus vaisius. Dešimtys 
milijonų žmonių atidavė savo 
gyvybę šioje kovoje. Jie įne
šė savo indėlį į Europos 
atnaujinimą. To mes niekada 
nepamiršime.” Ir dar dau
giau: “Šiandien aiškiau, negu 
kada nors anksčiau, matyti, 
kad imperializmas negali dik
tuoti Europai jos likimo. Nu
statant šį klausimą, svarus 
žodis šiandien priklauso so
cialistinėms valstybėms, dar
bininkų ir demokratiniam ju
dėjimui kapitalo šalyse. Ir 
kaip tik šioms jėgoms pri
klauso lemiamas nuopelnas, 
kad Europa štai jau daugiau 
kaip 30 metų gyvena taikoje” 
(L. Brežnevas).

Didžiulės reikšmės turėjo 
ir rugsėjo 23-26 dienomis 
vykusi taikos atstovų konfe
rencija Helsinkyje. Šio pasi
tarimo Deklaracijoje sakoma: 
“Mes, dalyviai iš 90 šalių ir 51 
tarptautinių organizacijų, vi
suomeninės opinijos, partijų, 
valdiškų ir ne valdiškų, krei
piamės į visų šalių žmones 
visuose kontinentuose, stoti į 
galingą masinį judėjimą ko
vai ne tik už ginklavimosi 
varžybų sulaikymą, bet ir už 
bendrą visuotiną nusiginkla
vimą.”

Taigi, trukdo taiką, nusi
ginklavimą ne Varšuvos Su
tarties socialistinės šalys. O 
tai bus ta imperializmo agre
sija, kuri Europoje ir kituose 
žemynuose laiko ginkluotas 
armijas. Juk sveikas žmo
gaus protas negali vaizduo
tis, kad karinės armijos laiko
mos Europoje, Azijoje gina 

JAV šalies “saugumą.” Ne, 
tos Amerikos militarinės gin
kluotos bazės atsuktos prieš 
socializmo šalis. Šiuos klausi
mus teigiamai aptarė praėju
sių metų lapkričio 25 ir 26 
dienomis Bukarešte vykęs 
Varšuvos Sutarties socialisti
nių šalių Politinio konsultaci
nio komiteto pasitarimas. Jo 
Deklaracijoje sakoma:

“Politinio konsultacinio ko
miteto pasitarimo dalyviai 
ryžtingai stoja už tai, kad 
ginkluotųjų pajėgų ir gink
luotės mažinime procesas 
žengtų į priekį tiek Centrinė
je Europoje, tiek ir visame 
Europos žemyne. Turimos 
galvoje tiek nacionalinės gin
kluotosios pajėgos, tiek ir 
kariuomenė, esanti svetimo
se teritorijose.”

Vadinasi, pačios Europos 
saugumas reikalauja, kad iš 
jos teritorijos būtų pašalintos 
agresyvios svetimos karinės 
pajėgos. Tuo reikalu socialis
tinių šalių atstovai sako: “Po
litinio konsultacinio pasitari
mo dalyviai patvirtina pasi
rengimą paleisti Varšuvos 
Sutarties organizaciją kartu 
su Siaurės Atlanto sutarties 
organizacijos paleidimu ir 
pirmiausia likviduoti jų kari
nes organizacijas. Jie ragina 
visas valstybes nesiimti 
veiksmų, kurie galėtų išplėsti 
esamas arba sudaryti naujas 
uždaras grupuotes ir karines 
politines sąjungas.”

Susumavus ginklavimosi 
varžybas, jų pavojų, Dekla
racijoje sakoma: “Tautos turi 
aiškiai suprasti, jog atsako
mybė už visa tai tenka agre
syviems imperializmo sluoks
niams, pasaulinei reakcijai, 
kurių politika kursto ginkla
vimosi varžybas. Jeigu mūsų 
šalims tenka imtis priemonių 
savo ginkluotosioms pajė
goms stiprinti, atsisakant es
minių lėšų liaudies ūkiui, tai 
šitai daroma tik tam, kad 
būtų patikimai apsaugotas 
taikus mūsų šalių tautų dar
bas, sulaikytos militarizmo ir 
karo jėgos.”

Žinoma, “kol NATO blokas 
gyvuoja ir didina savo karinį 
potencialą, Varšuvos Sutar
ties valstybės imsis visų rei
kiamų priemonių, kad būtų 
užtikrintas socializmo tautų 
saugumas.”

Socializmo Šalių Vienybė
Socializmo šalis vienyja 

marksizmo-leninizmo princi
pai. Jų ekonominiai ir kultū
riniai laimėjimai stiprina tau
tų saugumą ir taiką pasauly
je. Suprantama ir tai, jog 
socialitinės šalys paveldėjo 
kapitalizmo paliktas istori
nes, nacionalines ir etnines 
tradicijas, kurias kapitalizmo 
ideologai bando panaudoti so
cializmo šalių vienybės ardy
mui. Buvo visokio išmislo 
daryta Jugoslaviją, Rumuni
ją pastatyti prieš Tarybų 
Sąjungą ir kitas socialistines 
šalis. Net ir 1976 metų JAV 
rinkiminėje kampanijoje bu
vo paleistas paskalas, kad 
Tarybų Sąjunga ruošiasi ka
rinei agresijai prieš Jugosla
viją. Žinoma, tie paskalai 
buvo atmesti kaip absurdiš
kas prasimanymas.

Bet priešiškai reakcijos no
rams — socializmo šalių vie
nybė sustiprėjo. Atėjo 1976 
metų lapkritis — iš Tarybų 
Sąjungos L. Brežnevas kvie
čiamas vyksta į Jugoslaviją ir 
Rumuniją tartis socialistinių 
šalių bendravimo reikalais. 
Šie pokalbiai tarp aukščiau
sių valstybinių vadovų — J. 
Brozo Tito, N. Čaušesko, L. 
Brežnevio ir kitų — parodė 
neišardomą socialistinių šalių 
vieningumą. Tarybų Sąjun
gos ir Jugoslavijos Komuni
kate pabrėžiama:

“Draugiški santykiai ir vi
siškas bendradarbiavimas 
atitiko ir atitinka Tarybų 
Sąjungos ir Jugoslavijos tau
tų interesus, prisideda prie 
taikos, demokratijos, nacio
nalinės nepriklausomybės ir 
socializmo stiprinimo.” Šios 

šalys taikos siekia ne tik 
Europoje, bet ir visame pa
saulyje. Todėl sakome: “Arti
mųjų Rytų krizę galima sure
guliuoti tik su sąlyga, jeigu 
bus išvesta visa Izraelio ka
riuomenė iš visų 1967 metais 
okupuotų arabų teritorijų, 
užtikrintos pagrįstos Palesti
no arabų nacionalinės teisės 
įkurti savo nepriklausomą 
valstybę, taip pat visų Arti
mųjų Rytų teisė į nepriklau
somą gyvenimą ir saugumą.” 
Ir dar daugiau: “Šiais tikslais 
jos pareiškia esančios už tai, 
kad būtų sušaukta speciali 
SNO Generalinės Asemblė- 
jos sesija nusiginklavimo 
klausimu ir pasaulinė nusi
ginklavimo konferencija” 
(“Tiesa,” 1976, lapkričio 18).

Analogiški pokalbiai vyko 
ir Rumunijos sostinėje. Jų 
Pareiškime sakoma: “Atsi
žvelgiant į tai, kad pasaulyje 
tebeveikia reakcinės imperia
listinės jėgos, kurios gali 
sukelti grėsmę taikai ir tautų 
saugumui, dviejų partijų va
dovai pabrėžė, jog būtina 
vienyti visas pažangiąsias jė
gas ir skatinti tautų kovą, 
kad vis labiau įsitvirtintų 
įtempimo mažinimo ir bend
ravimo kursas” (“Tiesa,” 
1976, lap. 25).

Reikia tikėti, kad 1977 
metais taikos judėjimas pa
sieks dar didesnių laimėjimų, 
kad bus sulaikytos ginklavi
mosi varžybos. Taika neturi 
kito alternatyvo, ji yra visų 
tautų ir valstybių gyvybinis 
būtinumas. V. Bovinas 

Apie Lietuvos profesinių 
sąjungų rūmus Vilniuje

[Iš seniai gauto Rūmų direktoriaus P. Daunoro straipsnio 
“Dešimtmečių panorama.” — Red.]

Vienoje iš gražiausių sosti-
nės vietų — Taurakalnio 
viršūnėje -- Respublikiniai 
profsąjungų kultūros rūmai, 
kurie mini gyvavimo ir kūry
binio darbo trisdešimtmetį.

Prieš 30 metų Vilniaus 
senamiestyje įsikūrė profsą
jungų klubas, kuriame tada 
pradėjo veikti keletas meno 
saviveiklos būrelių.

Bėgo laikas, būrelių skai
čius didėjo, augo saviveikli
ninkų meistriškumas ir atėjo 
pati liųksmiausia diena savi
veiklos entuziastams, kai jie 
persikėlė iš ankštų patalpų į 
naujus kultūros rūmus.

Dabar ši klubinė įstaiga 
viena didžiausių ir seniausių 
Lietuvoje. Šiuo metu rūmuo
se veikia 61 meno saviveiklos 
kolektyvas, - kuriuose daly
vauja 2,400 saviveiklininkų. 
Tik per praėjusį penkmetį 
rūmai organizavo apie pus
penkto tūkstančio renginių 
saviveiklininkų jėgomis su
rengta 1,400 koncertų, be
veik puspenkto šimto teminių 
vakarų ir kitų renginių.

Rūmai garsūs savo meno 
saviveiklos kolektyvais- 
veteranais, biblioteka.

Prieš 30 metų dar nedaug 
tebuvo Lietuvos sostinėje bi
bliotekų, trūko knygų. Su 
savo kukliu dvylikos tūkstan
čių knygų fondų į pagalba 
sostinės skaitytojams atėjo 
Lietuvos respublikinės prof
sąjungų tarybos klubo biblio
teka, Tie 556 pirmųjų metų 
skaitytojai (dabar jų beveik 
puspenkto tūkstančio), o 
knygų — per 46 tūkstančius) 
ne visuomet galėjo gauti rei
kalingą literatūrą, tačiau bi
bliotekos darbuotojai siekė, 
kad nė vienas lankytojas 
neišeitų be knygų. Iš įvairių 
šaltinių buvo komplektuoja
mi fondai, pradėti pokalbiai 
su skaitytojais apie knygas, 
literatūrą.

Naujas bibliotekos veiklos 
etapas — 1975 metai. Prof
sąjungų kultūros rūmų bib
liotekai patikėtos centrinės 
miesto profsąjungų bibliote
kos funkcijos. Ji tapo biblio
teka su 37 filialais ir metodi
niu centru visoms Lietuvos

Iškilmingai atžymėtas 
žymiosios rašytojos jubiliejus

Rašytoja Ieva Simonaitytė šiandien'

Aukščiausiosios tarybos pre-Vilnius, sausio 24 d. — 
Viena žymiausių Tarybų Lie 
tu vos rašytojų Ieva Simonai
tytė pažymėjo auksinės bran
dos jubiliejų — aštuoniasde
šimtąsias gimimo metines.

Pasveikinti liaudies rašyto
jos gražios sukakties išvaka
rėse į Meno darbuotojų rū
mus susirinko jos kūrybos 
mylėtojai rašytojai, kultūros 
ir meno veikėjai. Iškilminga
me jubiliejiniame vakare da
lyvavo Lietuvos Komunistu 
Partijos ir Respublikos vado
vai.

Už nuopelnus vystant tary
binę literatūrą Ieva Simonai
tytė apdovanota Tautų drau 
gystės ordinu. Garbingą ap 
dovanojimą vakaro metu ra 
šytojai įteikė Lietuvos TSR 

profsąjungų bibliotekoms.
Respublikiniuose profsą

jungų kultūros rūmuose dir 
ba 25 suaugusių meno savi
veiklos kolektyvai, kuriuose 
savo gabumus ir talentą ugdo 
įvairių profesijų žmonės.

Lietuvoje ir už jos ribų 
žinomas pavyzdinis mergai
čių choras “Liepaitės” (vado
vai -— L. Palinauskaitė ir 
LTSR nusipelnęs artistas P. 
Valionis), kuris 1975 m. pažy
mėjo savo dešimtmetį. Tais 
pačiais metais ‘Liepaitės” 
koncertavo 49 kartus, jos 
tapo tarptautinio konkurso 
laureatėmis. Tradiciniame 
jaunimo chorų konkurse Ju
goslavijoje, Celijos mieste, 
merginų chorų grupėje iško 
vojo antrąją prizinę vietą, 
parsivežė laureato diplomą ir 
sidabro medalį. Pasibaigus 
festivaliui, kolektyvas gas
troliavo po šalį ir pasirodė 
dešimtyje miestų. Šiuo metu 
chore dainuoja 275 mergai
tės.

Kruopščiai darbuojasi miš
rus choras (vadovas A. Ase 
vičius), 1975 m. Vilniaus 
miesto meno saviveiklos ap
žiūroje iškovojęs pirmąją vie
tą. Respublikiniame dainų 
šventės konkurse laimėjęs 
ketvirtąją vietą. Reikšmin 
gas įvykis chorui buvo kon
certinė išvyka į Vengrijos 
Liaudies Respubliką.

Rūmuose taip pat veikia 
žydų estradinės dainos in
strumentinis vokalinis an
samblis, žydų šokių kolekty
vas, vokalinis ansamblis.

Didelis darbas vyksta mok
sleivių būreliuose. Jų 31 (29 
meno saviveiklos ir 2 techni
niai). Iš viso būrelius ir 
mėgėjiškus klubus lanko dau 
giau kaip 1200 moksleivių. 
Užsiėmimų metu jie sužino 
daug nauja apie muziką, dai
lę, teatrą, kino meną. Tos 
žinios ateityje jiems padės 
pasirinkti profesiją.

Daug laimėjimų pasiekta 
per trisdešimtmetį, daūg me
no saviveiklos entuziastų 
išugdė rūmai. Į

P. Daunoras
Respublikinių profsąjungų 
kultūros rūmų direktorius 

zidiumo pirmininko pavaduo
tojas Lenino premijos laurea
tas Eduardas Mieželaitis.

Gražios sukakties ir aukšto 
vyriausybinio apdovanojimo 
proga Ievą Simonaitytę pa
sveikino Liaudies rašytojas 
Juozas Baltušis, Kultuios mi
nistras Jonas' Bileims, rašy
tojas Mykolas Sluck is, Res
publikos rašytojų sąjungos 
pirmininkas Alfonsas Maldo 
nis, poetas Justinas Marcin
kevičius, klaipėdiečių delega
cija, jaunimo atstovai.

Kalbėjusieji, dėkodami 
Ievai Simonaitytei už parašy
tas knygas, \kartu išreiškė 
savo nuostabą ir pasigėrėji
mą rašytojos gyvenimo keliu, 
kurį ji nuėjo nuo mažaraštės 
mergaitės iki aukščiausių li
te ratu ros viršų kai n i ų, pel n y - 
dama būrų ainių metiaštinin- 
kės, Kristijono Dpuelaičio 
darbų tęsėjos vardą Tai, ką 
šiandien vadūranie Klaipėdos 
kraštu, Mažąja Lietuva, dau
geliui skaitytojų visų pirma 
asocijuojasi su Ievos Simo
naitytės “Aukštųjų Šimonių” 
likimu, su “Vilium Karaliud- 
mi,” “Pikčiurniene”, su jos 
autobiografinėmis knygomis. 
Siame krašte prabėgo rašyto
jus vaikystė ir jaunystė, šio 
krašto žmonių likimai, jų 
džiaugsmai ir rūpesčiai kaip 
gyvi atėjo į jos kurinius, 
kurie leidžiami tūkstantiniais 
tiražais Lietuvoje, verčiami j 
kitas kalbas.

Iškilmingą jubiliejinį vaka 
rą transliavo Lietuvos televi 
zija. V. Petkevičienė

Įvairumai
- Paryžiaus metro radinių 

biure saugojama 32,000 šie
met pamestų įvairiausių 
daiktų. Tik 3,000 iš jų atsira
do savininkai. Tarp radinių 
yra 6 guminės policininkų 

I lazdos, bet ir jų iki šiol niekas 
i nesiteiravo.

o

• Skaitydamas Roterdame 
paskaitą apie žmogaus evo
liuciją, profesorius Pytas van 
Zanas pabrėžė: “l ieja, dauge
lis moterų Darvino teoriją 
supranta atvirkščia). Jos įsi
tikinusios, kad iš kiekvieno 
vyro anksčiau ar vėliau turi 
išsivystyti beždžione.”

o

• Prancūzų lenktynininkas 
Alenas Prijeras atliko rekor-

Įdinį šuolį motociklu -- jis 
nušoko 55 m. 70 cm per 13 
sustatytų greta viena kitos 
automašinų.

Nutrūktgalviškas sumany
mas reklamos tikslais vos 
nesibaigė tragiškai. “Nusilei
džiant” priekinis motociklo 
ratas sugniužo nuo stipraus 
smūgio, ir lenktynininkas bu
vo išmestas ant asfalto. Tik 
po pusvalandžio atsipeikėjęs 
jis gebėjo šnekėtis su žurna
listais.

o

• Paryžiaus policija devyne
rius metus nepajėgė sugauti 
pasų padirbinėtojo. Galų gale 
jį areštavo. Mat, pasų padir- 
binėtojas buvo pamiršęs pra
tęsti savąjį pasą ir pats atėjo 
į policiją.

i
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Pagarba Čiurlioniui 
Druskininkuose — apie 

muziejų, apie naujoves ten
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje
Druskininkų įžymybė — 

Čiurlionio muziejus
Druskininkai, tas puikusis 

gydyklų miestas gražiojoje 
Dzūkijoje, jau žinomas ir už 
Lietuvos ribų, kurortas. Jis 
vis plečiamas, gražinamas, 
vis daugiau jame atsiranda 
sanatorijų, gydyklų. Visi 
poilsiautojai, kurių Druski
ninkuose ne tik vasaromis, 
bet ir per ištisus metus būna 
tūkstančiai, negali nepasido
mėti M. K. Čiurlionio memo
rialiniu muziejum. 0 jis telpa 
dviejuose namukuose Čiurlio
nio gatvėje. Pasirodo, jis 
numatoma praplatinti, išgra
žinti. Reikia labiau patenkinti 
visus muziejaus lankytojus, 
kurių ligi šiol kasmet atsilan
kydavo apie 30,000 ir jų 
skaičius vis didėja.

Juk tuose namukuose lietu
vių tautos genijus ne tik 
gyveno, bet ir kūrė. Čia 
eksponuota daug autentiškų 
dalykų, nuolat skamba muzi
kinių Čiurlionio kūrinių įra
šai, nuo 1965 m. vasaros 
rengiami fortepijoninės muzi
kos, styginiu kolektyvų kon
certai.

Druskininkuose nuo 1972 
m. rudens, man sugrįžus į 
tėvynę, jau esu buvęs keturis 
kartus ir tris kartus, po 
kelias savaites, ten ilsėjausi, 
sėmiausi jėgų. O 1975, jubi
liejiniais Čiurlionio metais, 
kai Lietuva, kitos pasaulio 
šalys, net tolimoji Japonija, 
pagerbė Čiurlionį, man buvo 
įdomu pasikalbėti su muzie
jaus tvarkytoju — vadovu, 
dailininku Adelbertu Ne- 
dzelskiu. Jis daug papasakojo 
apie 1963 m. atidarytą’muzie
jų, pažymėjo ir apie būsimus 
planus.
Namukuose lankosi žmonės 

iš viso pasaulio
Nedzelskis, tai žmogus, dar 

palyginti jaunas, gimęs 1933 
m. Jis labai susirūpinęs to 
muziejaus namukais. Jis sa
ko, kad lankytojų skaičius vis 
didėja, štai tik 1974 metais jų 
buvo apie 40,000. O juk iš, 
praktiškai, viso pasaulio. 
Lankytojų skaičius jau padvi
gubėjo. Per dieną atsilanko 
iki 100-300. Tai daugiausia 
ekskursijos, bent vasaromis, 
o žiemą — daugiau pavienių 
asmenų. Ir iš kur jie tik 
neatsilanko . . . Antai — 
pasakoja muziejaus vadovas 
— čia lankėsi lietuviai iš 
JAV, šiandien atvyksta gru
pė žmonių iš demokratinės 
Vokietijos ir pora lietuvių iš 
Vakarų Vokietijos, Miunche
no miesto, užvakar lankėsi 
prelybininkai iš Klaipėdos, 
šiandien atvyksta mokytojų 
būrys iš Panevėžio ... O kur 
dar vis naujos grupės iš 
įvairių Tarybų Sąjungos 
miestų. Čia, pat mus muzie
juje, lankėsi ne taip seniai ir 
keli japonai. Taip, pasaulis 
lenkia galvas mūsų Čiurlio
niui.
mūsų Čiurlioniui.

Antai praėjusį rugsėjį, kai 
vyko iškilmės, pastatytas di
džiulis, V. Vildžiūno darbo, 
paminklas Čiurlioniui.

Abu memorialiniai namu
kai vis tebelankomi. O kokia 
padėtis bus toliau? — klausiu 
Nedzelskio — kas ir kaip 
numatoma praplėsti, juk lan
kytojų čia tikrai nemažės?

Kokios naujovės laukia 
Čiurlionio gerbėjų

Muziejaus vedėjas Ne
dzelskis papasakojo apie mu
ziejaus plėtimo naujienas. 
Bet prieš tai prisiminkime, 
kas randama pirmame ir 
antrame muziejaus name: 
pirmajame, arčiau gatvės, 
dalinai atkurta buvusi aplin
ka. Išliko fisharmonija, kuria 

grodavo vaikai, dalis namų 
bibliotekos, Čiurlionio parsi
vežtos da Vinci ir Rembrand- 
to kūrinių reprodukcijos. 
Vietoje buvusio tėvo instru
mento yra naujas rojalis, 
kuris naudojamas vasaros 
koncertams. Tėvų kambaryje 
eksponuojamos muzikos kūri
nių rankraščių kopijos, o 
kituose kambariuose — grafi
kos darbai, knygų bei leidinių 
parodėlė.

Antrajame name, mažes
niame, du kambariukai su
jungti ir ten matome spalvo
tus paveikslų diapozytyvus, 
informaciją. Čia lankytojai 
gali išgirsti muzikos įrašus.

Na, o dabar, trečiajame 
name jau randame naujienų: 
štai informacija apie Čiurlionį 
— pasaulio spaudos, leidinių 
ištraukos. Čia numatyta 
ruošti dailininkų parodėles 
apie Čiurlionį, salė apie 60 
kv. metrų. Numatyta įruošti 
Lietuvos liaudies meno eks
poziciją. Galvojama apie ma
žas parodėles iš Čiurlionio 
gyventos epokos — pvz. se
nojo Peterburgo grafikų dar
bai, Varšuvos dailininkų kū
riniai. Ten bus ir solistų 
koncertai, skaidrių, filmų de
monstravimai — taigi vieta, 
kurioje lankytojai galės lan
kytis dažniau ir . . . ilgiau 
pabūti joje.

Muziejaus vadovas pažy
mėjo: mes norime, kad mu
ziejus ateity palaikytų tikrai 
glaudų ryšį su visuomene ir 
ypatingai su jaunimu. Iš es
mės, juk muziejus ir yra 
daugiausia skirtas tam jauni
mui. Mes norime, kad ateity 
iš to muziejaus išsivystytų 
universiteto liaudies dailės 
fakultetas.

Muziejaus koncertai vis 
labiau mėgiami

Jei vasarą esi Druskininkų 
kurorte ir savaitės gale neap
silankai koncerte Čiurlionio 
muziejuje, tai, aišku, nedova
notina. O jie vyksta nuo 1965 
m., kai buvo paminėtas Čiur
lionio gimimo 90 m. jubilie
jus. Dabar tie koncertai jau 
virto gražia tradicija. Pvz. 
nuo 1974 m. birželio iki^L975 
m. vasaros ten įvyko' 21 
koncertas. Daug kartų ten 
yra skambinę žinomieji Lie
tuvos pianistai, kaip Aid. 
Dvarionaitė, Aldona ir Hali
na Radvilaitės, A. Maceina, 
J. Bualobežskis, A. Livontas 
ir kit. Buvo ir styginės muzi
kos meistrų koncertai, buvo 
ir keli kanklių muzikos kon
certai.

Dabar, kai įrengtas trečias 
namas, žiemos metu koncer
tų nelaukiama, bet užtat 
numatyti filmų demonstravi
mai, su pašnekesiais.

Daugiausia Nedzveskio ini
ciatyva dabar kas mėnuo 
Druskininkuose vyksta pus
antros valandos vakarai poil
siautojams, skirti Čiurlioniui, 
jo kūrybai. Atidaro muzikos 
mokyklos mokytojas, kalba 
Nedzveckis, rodomas filmas. 
Tokie vakarai vyksta didelė
se sanatorijose, jų salėse, 
kaip “Nemune," “Lietuvoje.” 
Tuo būdu tūkstančiai žmonių, 
net nežinojusių apie lietuvių 
tautos genijų, dabar jau jį 
“atranda,” jį pamyli.

“Visas jėgas skirsiu
Čiurlionio populiarinimui”
Pats muziejaus vadovas, 

Adelbertas Nedzelskis, kilęs 
iš Rietavo — įdomus ir kaip 
žmogus, ir kaip menininkas. 
Čiurlionio palikimu Druski
ninkuose rūpinasi jau 12 me
tų, nuo 1964. Čia atvyko 
baigęs Telšių taikomosios 
dailės technikumą, ten dirbo 
medžio apdirbimo skyriuje. O 
jau dirbdamas muziejuje, jis 

troško daugiau žinių — nea
kivaizdiniu būdu baigė Vil
niaus dailės institutą, meno 
istorijos ir teorijos fakultetą. 
Nuo 1963 m. Druskininkuose, 
mokykloje, jis vedė medžio 
apdirbimo būrelį. Ten jam 
mokytojaujant jis ir buvo 
pakviestas vadovauti muzie
jui.

— Kodėl man patinka 
Čiurlionis? — klausiate — 
mane patraukė jo asmenybės 
turtingumas, diapazono pla
tumus. O štai čia atvyksta 
profesoriai iš Maskvos, užsie
nio šalių, domisi Čiurlioniu. 
Reikia daug ką nušviesti. 
Užtat ir studijavau meno 
istoriją, nors žinau, kad meno 
tyrinėtoju nebūsiu. Visas jė
gas noriu skirti Čiurlionio 
populiarinimui, o ypač jauni
mo tarpe. Sis jį privalo daug 
geriau pažinti.

Vadovas priminė, kad mu
ziejaus pirmasis namukas bu
vo atidarytas 1963, o antrasis 
— 1965. Jų išplanavimas, tai 
architekto Ramunio darbas.

Nedzelskio medžio darbai 
daug kam patinka

Tuo laiku, kai buvau Drus
kininkuose, didelėje “Nemu
no” sanatorijoje, šalia kon
certų salės, vyko to paties A. 
Nedzelskio medžio darbų pa
roda. Pasirodo, muziejaus 
vadovas nenaujokas parodo
se — jose dalyvauja nuo 1964 
m. O šį kartą vyko kelias 
savaites, buvo eksponuota 18 
medžio kūrinių. Kaip paste
bėjau, ją aplankė tūkstančiai 
poilsiautojų ir jų didelė dau
guma labai domėjosi dailinin
ko kūryba.

Kada randat laiko tai kūry
bai? — klausiu. — Tik laisva
laikiu — atsako, nes mano 
pirmasis uždavinys —- tai 
muziejus. Toje parodoje pa
rodžiau vienos technikos dar
bus, nes dar dirbu ir su 
akvarele, ypatingai vasaros 
metu. Žinoma, viso laiko 
negaliu skirti. Bet su gamta 
bendrauti tikrai mėgstu.

Čia ir iškilo Raigardo miško 
klausimas. Raigardu žavėjosi 
Čiurlionis, dabar gi daug kas 
vyksta pažvelgti nuo kalno į 
reto grožio vietą. Kai kas jau 
kelia mintį ten įrengti garsia
kalbius, surengti simfoninės 
muzikos koncertus.

Muziejaus vadovo nuomo
nė: taip, esama daug planų, 
daug kas diskutuojama, bet 
. . . planai dažniausia planais 
ir lieka. Manau, kad Raigar
dą grąžinti dirbtiniu būdu 
tikrai negalima.

Mums besikalbant, jau atė
jo laikas dalyvauti autobuso 
ekskursijoje po tas vietas, 
kuriomis vaikštinėjo Čiurlio
nis. Žmonės lankosi šiemet ir 
lankysis visais metais, nes 
juk Druskininkai — Čiurlio
nio miestas.

Barsiojoje “Elfos” gamykloje vaizdelis.

Lietuvos knygų leidyba 1977 metais
J. PALIUKONIS

Kaip ir kiekvienais metais, 
jau gerokai prieš metų galą 
respublikos leidyklos “Vaga,” 
“Mintis” ir “Mokslas” išleido 
kiekviena po 13,000 egzem
pliorių tiražu savo leidybinius 
planus 1977 metams. Pagal 
juos knygynai, bibliotekos, 
įmonių, mokslo įstaigų, orga
nizacijų darbuotojai, knygų 
mėgėjai gali orientuotis ir 
išanksto užsakyti pageidauja
mas knygas ar kitokius spau
dos leidinius. Suskaičiavus 
bendrą tiražą išeina, kad 
1977 m. šios trys leidyklos 
išleis apie 13 milijonų egzem
pliorių knygų, kalendorių, 
brošiūrų, muzikos leidinių su 
gaidomis ir apie 7 milijonus 
atvirukų, plakatų ir kitų vaiz
dinių leidinių. Be to, speciali 
“Šviesos” leidykla, aptarnau
janti mokyklas, išleis apie 7 
su puse milijonų egzemplio
rių vadovėlių ir kitų pedago
ginių leidinių.

Įžvelgę į dailiosios literatū
ros leidyklos “Vagos” platų 
planą, matome jame sužymė
tas 313 leidinių, iš kurių 99 
lietuvių rašytojų originalio
sios kūrybos knygos, neskai
čiuojant literatūros vaikams 
ir jaunimui. Iš “Lituanistinės 
bibliotekos” serijos numato
ma išleisti M. Husoviano 
(Husovianus) “Giesmę apie 
stumbrą,” rašytą 1523 m. 
lotyniškai, su įžanginiu 
straipsniu apie autorių ir 
komentarais, o taip pat Jono 
Šliūpo “Rinktinius raštus.” 
“Versmių” serijoje išeis rin
kinys “Saulei tekant,” apimąs 
XIX amžiaus pabaigos ir XX 
amž. pradžios revoliucinės 
krypties poetų eilėraščius, 
bei An. Vienažindžio lyrikos 
rinkinys “Kaip gražus gra
žus.”

Iš senesnių rašytojų kury-, 
bos plane įtraukta: S. Stane
vičiaus “Pasakėčios,” Vlado 
Rekačiaus “Raštai,” Lazdynų 
Pelėdos (S. Pšibiliauskienės 
ir M. Lastauskienės) apysakų 
ir apsakymų rinktinė “Klajū
nas,” rinkinys “Lietuvių no
velė” — chrestomatinio po
būdžio ^rinkinys iš geriausių 
ikitarybinės lietuvių literatū
ros apsakymų bei novelių ir 
dar JAV gyvenusio Stasio 
Vitaičio romanas “Gyveni
mas dumble,” išleistas pirmą 
kartą 1924 m. Brooklyne.

Toliau eina šių laikų rašyto
jų eilė pakartotinų leidinių 
(P. Cvirkos “Žemė maitinto
ja,” J. Baltušio “Parduotos 
vasaros,” J. Paukštelio “Kai
mynai,” Alf. Bieliausko, M. 
Sluckio, J. Avyžiaus, V. Pet
kevičiaus ir kt. kūriniai) bei 
nauji: J. Mikelinsko romanas 

gos. Iš užsienio rašytojų kū
rybos išleis: A. Mickevičiaus 
“Poną Tadą,” J. V. Gėtės 
“Faustą,” vokiečio G. de 
Broino “Premija,” čekų poeto 
V. Nezvalo “Motina viltis,” o 
taip pat vengrų, rumunų, 
bulgarų, korėjiečių, airių, an
glų, amerikiečių (E. Heming- 
vajaus ir R. Stouno), prancū
zų, ispanų, suomių, švedų, 
danų, brazilų, meksikiečių, 
japonų, kenijiečių įvairių ra
šytojų kūrinius. Rinkiniuose 
bus išleista Renesanso nove
lės ir austrų novelės, o iš 
lotynų klasikų — Horacijaus 
“Lyrika.”

Be to 67 įvairių tautų ir 
rašytojų kūrinių vertimai bus 
išleisti vaikams ir jaunimui, 
jų tarpe A. Diuma “Po dvide
šimt metų,” Žiulio Verno 
“Kelionė aplink žemę per 80 
dienų,” Džeko Londono “Bal
toji ileis,” Herb. Uelso “Laiko 
mašina,” įvairių tautų pasakų 
rinkiniai bei nuotykiniai už
sienio rašytojų kūriniai.

Tarp numatomų išleisti dai
lės kūrinių bus Vilniaus ar
chitektūros, M. K. Čiurlionio 
kūrybos, Vakarų Europos ta
pybos M^ K. Čiurlionio dailės 
muziejaus fonduose albumai, 
monografijos apie dailininkus 
S. Ušinską, S. Krasauską, G. 
Bagdonavičių, o taip pat P. 
Stausko, V. Ciplijausko, A. 
Dimžlio, keramikoj. Adamo
nio, V. Galdiko reprodukcijų 
aplankai.

Muzikos leidinių numatoma 
20, jų tarpe J. Indros vokali
nių kūrinių rinktinė ir mono
grafija apie J. Švedą.

Iš 13 leidinių rusų kalba 
numatoma Br. Pranskaus-Ža- 
lionio atsiminimų knygą “Ar
timi toliai,” E. Mieželaičio 
poezijos rinktinę “Balsas,” P. 
Treinio romaną “Tėvai ir 
krikštatėviai,” A. Laurinčiu- 
ko “Tamtamo garsai,” G. 
Kanovičiaus apysaką “Palai
mink ir lapus ir ugnį,” I. 
Fridbergo apsakymų knyga 
“Tylos šventė,” M. Vainilai
čio vaikų knygutę “Tėvynės 
spalvos,” K. Binkio “Jonas 
pas čigonus.” Bus išleista 
“Lietuvių literatūros istorija” 
— Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos Lietuvių kalbos 
ir literatūros instituto pa
rengta apybraiža rusų kalba. 
Išeis ir kasmetinis almana
chas “Litva literaturnaja.”

Tai “Vagos” 1977 metų 
leidybos plano apžvalga. Viso 
bus išleista 7 milijonai 40 
tūkstančių knygų.

“Minties” leidyklos plane 
sužymėti viso 256 leidiniai. Iš 
marksizmo-leninizmo klasikų 
veikalų numatyta išleisti V. 
Lenino pilno raštų rinkinio 4 
knygas (3-6 tomus). Kitų 
raštų rinkinių tarpe — J. 
Greifenbergerio ir amerikie
čio lietuvio F. Abeko-Akelai- 
čio raštai bei A. Slavino 
atsiminimai “Išvakarėse.” 
Išeis eilė knygų apie eilę 
įžymių asmenų — V. Putną, 
J. Uborevičių, iš lietuvos 
kilusį generolą J. Blaževičių, 
F. Dzeržinskį, M. Melnikaitę.

Serijoje apie kompartijos 
istorijos, ideologijos bei veik
los klausimus numatoma iš
leisti eilę mokslo darbų ir 
dokumentų rinkinių bei kito
kių knygų. Filosofijos srity 
leidžiama antikinės filosofijos 
istorijos chrestomatija, R. 
Dekarto raštų rinktinė, 
mokslo darbų rinkiniai “Pro
blemos” (2 tomai), S. Rapo- 
porto “Menas ir emocijos.’ ’ 
Tarp 10 knygų ateistine tema 
numatomas dokumentų rinki
nys apie reakcinę katalikų 
dvasininkijos veiklą buržua
zinėje Lietuvoje 1918-1940 
metais, V. Misevičiaus “Ke
lionė iš rojaus,” A. Prazausko 
“Hindu religija.”

Apie Lietuvą užsieniui nu
matoma išleisti 25 knygas. Jų 
tarpe informacinis leidinys 

“Už horizonto — laisvę,” A. 
Miškinio atsiminimų knyga 
“Žaliaduonių gegužė,” R. 
Lankausko romanas “Prisi
minimai po vidurnakčio,” 
brolių Povilo ir Petro Dirgėlų 
romanas “Šalavijų kalnas,” J. 
Mačiulio romanas iš 1860- 
1863 m. laikotarpio “Trošku
lys,” V. Žilinskaitės feljetonų 
ir humoreskų rinkinys “Mąs
tantis individas,” M. Rakaus
ko apysaka “Pasverk širdim 
savo,” R. Baltušniko apsaky
mų rinkinys “Gegužio nakties 
vėjas,” V. Misevičiaus meni
nės apybraižos "Žvaigždės 
gęsta auštant,” H. Korsakie
nė paruošė atsiminimų knygą 
apie eilę įžymių rašytojų 
“Susitikimai” o žinomoji vei
kėja, įžymi revoliucionierė 
M. Meškauskienė išleis an
trąją atsiminimų knygą “Ho
rizontai artėjo.”

Poezijos skyriuje numato
ma išleisti keletą vyresnio
sios kartos poetų pakartoti
nių knygų (A. Venclovos T. 
Tilvyčio, V. Valsiūnienės, V. 
Grybo, A. Jonyno, Just. 
Marcinkevičiaus, P. Širvio). 
Išeis nauji rinkiniai: E. Mie
želaičio “Tekstai” ir “Nikė,” 
A. Maldonio “Poezija,” E. 
Matuzevičiaus “Kol saulė nu
sileis,” M. Martinaičio “Ku
kučio baladės” A. Drilingos 
“Rugpiūčio pabaigos šviesa,” 
R. Skučaitės “Apeisim eže
rą,” P. Raščiaus “Kokia dan
gaus spalva,” P. Palilionio 
“Akistatos,” V. Skripkos 
“Kantrybės medis,” o taip 
pat jaunųjų poetų A. Dabuls- 
kio, A. Bukonto, H. Cigrė- 
jaus, A. Jonyno (sūnaus), A. 
Verbos, J. Kunčino, S. T. 
Kondroto, D. Pranckietytės, 
J. Kalinausko rinkiniai. Spa
lio revoliucijos 60-mečiui pa
žymėtini išleidžiama poezijos 
antologija “Spalio žvaigž
dės.”

Naujomis knygomis apie 
atskirus rašytojus bei litera
tūros problemas pasireikš 
kritikai J. Lankutis, K. Am
brasas, J. Kačiulis, J. Step- 
šys, N. Vėlius, o taip pat 
poetai J. Macevičius, M. 
Martinaitis. Išeis V. Kapsuko 
raštų XII tomas. Numatyta 
išleisti trečiąją autobiografijų 
knygą “Tarybų Lietuvos ra
šytojai,” taip pat pirmąją 
knygą “Lietuviški scenarijai” 
ir keletą naujų pjesių rinki
nių.

Vaikų ir jaunimo literatū
ros skyriuje 50 lietuvių auto
rių knygų. Jų tarpe Šatrijos 
Raganos “Irkos tragedija,” 
V. Krėvės “Bobulės vargai” 
(apsakymų rinkinys), J. Ja
nonio eiliuotas rinkinys “Dai
nuosiu vien viltį,” K. Binkio 
“Dirbk ir baiki,” P. Cvirkos 
“Nemuno šalies pasakos,” A. 
Vienuolio “Užkeiktieji vie
nuoliai,” I. Simonaitytės “Vi
lius Karalius,” A. Guzevi- 
čiaus “Juodoji torpeda,” E. 
Tautkaitės “Pirmieji,” o taip 
pat daugelis šių dienų rašyto
jų — V. Petkevičiaus, K. 
Sajos, J. Degutytės, A. Po
ciaus, I. Pikturnos, Vilimai
tės — E. Balionienės, V. 
Bernotėno, L. Inio ir kitų 
kūriniai.

Verstinės literatūros sky
riuje numatyta išleisti 44 
knygas, jų tarpe 6 rusų 
rašytojų (V. Korolenko, A. 
Gerceno, M. Solochovo, V. 
Ligovskojaus, V. Dimitrevs- 
kio romaną “Astronomas išti
kimas žvaigždėms” apie ben
dravimą su lietuvių rašytojų 
grupe karo metu Penzoje ir 
Maskvoje, o taip pat L Pade
rino). Iš kitų tarybinių rašy
tojų bus išleista: latvio A. 
Upyčio “Vaivorykštės tiltas,” 
estės E. Bekman “Byla,” 
ukrainiečio V. Stefaniko, bal
tarusio A. Kulešovo, tadžikų- 
persų klasiko Hafizo> “Poezi
ja,” armėno M. Galšojano, 
kazacho A. Nurpesovo kny

“Lietuva šiandien" įvairiomis 
kalbomis, B. Akstino “Lietu
va iš arti” vokiečių kalba, A. 
Gaidžio “Nuo ko jie bėgo” 
anglų kalba, J. Aničo “Nea
pykantos apaštalai” anglų ir 
vokiečių kalbomis, knygos 
apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą 
ir kitus miestus anglų ir 
vokiečių kalbomis, leidinys 
apie Liaudies buities muziejų 
įvairiomis kalbomis. O Alek
sos knyga apie Lietuvoje 
įvykusių pučų istoriją bur
žuaziniais laikais “Kortų na
meliai.”

Literatūros jaunimui sky
riuje prof. P. Vasinausko 
“Bričkele po Lietuvą” knygo
je patiekiami vaizdai iš kelio
nės bričkele įspūdžiai ir sam
protavimai, o kitose knygose 
liečiami moralės, darbo, pa
reigos gyvenimui ir Tėvynei 
bei visuomenei, tautų drau
gystės, kultūros, etikos ir k. 
temos. Toliau eina “Šeimos 
bibliotekėlės” leidiniai, kny
gos teatro, ekonomikos, juri
diniais klausimais, knygos 
apie turizmą, kraštotyrą, kū
no kultūrą, sportą, automobi- 
zimą. Vaizdinės produkcijos 
skyriuje numatomi albumai 
“Lietuvos gamta,” “Šiauliai,” 
“Palanga metų laikais,” dau
gybė įvairių atvirukų bei 
plakatų rinkinių. Plano užbai
goje — kalendoriai ir iš 
bibliografijos — 13 “Spaudos 
metraščio" ir jo rodiklių leidi
nių.

Bendras "Minties” knygi
nių leidinių tiražas 2 milijonai 
218 tūkstančių egzempliorių, 
neskaičiuojant atvirukų ir 
plakatų.

“Mokslo” leidyklos plane — 
156 leidiniai. Skyriuje “Isto
rija, etnografija, archeolog - 
ja’ ’ autoriaus kolektyvo pa
ruoštas “Vilniaus universite
to istorijos” II tomas, rinki
nio “Iš lietuvių kultūros isto
rijos” IX tomas (apie Lietu
vos valstiečių materialinę 
kultūrą nuo XIX amž. vidurio 
ligi 1940 m.) B. Dundulio 
“Švedų feodalų įsiveržimas į 
Lietuvą XVII-XVHI a.”, “60 
metų nuo Didžiosios Spalio 
Socialistinės revoliucijos,” 
dokumentų rinkinys “Kleri
kalai — revoliucinio judėjimo 
slopintojai Lietuvoje (1918- 
1926),’ ’ I. Čepienė “Lietuvių 
liaudies vestuvių veikėjai.”

Skyriuje “Gamtos mokslai” 
A. Basalyko “Lietuvos TSR 
kraštovaizdis,” knygos apie 
augalininkystę, gėlininkystę, 
dendrologiją, mineralogiją, 
P. Šimkūno “Belovežo giria.” 
Toliau eina knygos iš mate
matikos, fizikos (jų tarpe J. 
Kubiliaus “Tikimybių teori
ja”) technikos, žemės ūkio (jų 
tarpe R. Murkaitės ir S. 
Karazijos monografija “Lie
tuvos miško augalai,” sveika
tos apsaugos, medicinos 
mokslų. Knygotyros srityje 
L. Vladimirovo “Knygos isto
rija.” Toliau knygos iš kalbo
tyros: du tomai “Baltistikos” 
įvairiomis kalbomis. J. Lebe
džio “Senoji lietuvių literatū
ra,” lenkų-lietuvių ir Latvių 
lietuvių žodynai ir “Lietuvių 
tarybinės enciklopedijos III 
tomas.

Viso “Mokslo" leidykla iš
leis 1 milijoną 800 tūkst. 
egzempliorių knygų.

RAMUTĖ SKUČAITĖ

Pradžia
Sausmedžius vėtra išlaužo... 
Vienatve —- 
Visu sunkumu.
Ieško rusenančio laužo 
Tie, kurie be namu.

Skujos žiežirbom virsta. — 
Gerai, kad paklydai — ne tu. 
į dūmų aitrumą tirštą 
Savo kartėlį metu.

Šiltas gyvybė*; pradas 
Ant lūpų ir ant delnu 
Viską praradus 
Ir viską iŠ naujo atradus, — 
Vėl ateinu.
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KANADOS ŽINIOS
KAIP VALDO PROVINCIJĄ 

MILIJONIERIAI
Praėjo tik metai laiko, kaip 

j British Columbia provinci
jos parlamentą buvo išrinkti 
Social Credit Party žmonės. 
Tai partija, kuri iš anksto 
pažadėjo ginti biznierių rei
kalus. Parlamente, suside
dančiame iš 52 narių, 38 yra 
Social Credit Partijos atsto
vai, kurių tarpe vienuolika 
yra milijonierių, septyni senų 
ir naujų automobilių parda
vėjai, likusieji taip pat biznie
riai.

Pirmiausia jie pakėlė ap- 
draudą ant automobilių, pa
kėlė dvigubai ir trigubai! 
Kaip kuriems jaunuoliams, 
nesulaukusiems 25-ių metų, 
prisiėjo mokėti po $900 vien 
apdraudos. Taip, kad dauge
lis studentų ir mažiau uždir
bančiu turėjo automobilius 
parduoti, ir pigiai, nes parda
vėjų buvo daug.

Kadangi šios provincijos 
sostinė yra Vancouver saloje, 
gi sala 56 kilometrai nuo 
Vancouver miesto, tai susi
siekti galima tik laivais. Čia 
irgi pervažiavimą pakėlė dvi
gubai. To pasėkoje, buvo 
apie 800,000 keleivių mažiau, 
kaip pirmesniais metais.

Buvo pakelta ir taip vadi
nama “Sales Tax” nuo 5% ligi 
7% — už kiekvieną perka
mą daiktą jau reikia primokė
ti 2% daugiau. Net, ir ligoni
nėse pakėlė mokestį, irgi 
dvigubai, nuo vieno liki dvie
jų dolerių į dieną (Čia, mat, 
turime vadinamą “Medi
care,” tą ir pakėlė 50%, 
dirbantiems nuo $50 ligi $75 į 
metus)

Ligoninėse uždaryta ištisos- 
palatos: Chilliwack ligoninėje 
22 lovos tuščios, Vancouver 
General iš 1,960 lovų apie 600 
nenaudojamos, kad sutaupy
tų pinigus. Gi Richmond ligo
ninės administracija pataria 
ligoniams atsivežti savo mui
lo, nes ligoninė neturi už ką 
nupirkti. Jei reikia šauktis 
greitosios pagalbos, tai dabar 
už nuvežimą “Ambulance 
Service” jau ima $15, o buvo 
tik penki doleriai.

Naujųjų Demokratų Parti
ja, būdama valdžioje tris 
metus, išleido kelioliką pa
žangių įstatymų. Vienas iš jų, 
kad Pensijonieriai (nuo 65 
m.), gavę gydytojo receptą, 
gaudavo vaistus nemokamai. 
Dabartinė gi valdžia sako 
praplosianti tą įstatymą, kad 
daugiau žmonių gautų vais
tus nemokamai, bet už patar
navimą turės primokėti po du 
ar tris dolerius, ir turtingi ir 
bienduomenė. Kadangi mažai 

VERDUN, QUE., CANADA

Mirus

Adolfui Lapinskui
Reiškiame širdingiausią užuojautą žmonai Elzbie

tai, sūnui Allan, broliui ir sesutei Lietuvoje, taipgi
visiems liūdesio paliestėms 
JAV ir Tarybų Lietuvoje.

S. B. Balčiūnai
M. O. Martusevičiai
J. Milaknis
T. Bernotas
R. M. Karalevičiai
A. Blažienė
E. Kličienė
A. M. Simijonai
A. Naubarienė
J. M. Valašimai
J. A. Brakniai
E. Aleksandravičjus
J. E. Urbanavičiai
J. R. Jurkštai
C. Žekonis
M. T. Žaveckai
P. Meškinis
B. L. Papurėliai

uždirbančių yra dauguma, o 
biednuomenė ir seneliai daž
niau serga, tai iš šios grupės 
ir ištrauks daugiausia už 
receptus.

Ekonominėms sąlygoms 
blogėjant, auga ir nusikalti
mų skaičius. Teismai nespėja 
susidoroti. Yra tokių, kurie 
laukia teismo jau beveik porą 
metų. Dabartinė valdžia pri
žadėjo paleisti be teismo 
visus, kurių nusikaltimo ver
tė neviršija $200, o laukia 
teismo 180 dienų ar ilgiau. 
Spauda rašo, kad tokių yra 
420 asmenų. Jie tuoj bus 
laisvi ir galės skriausti kitus 
piliečius be baimės.

A. Grinkus

Montreal, Que.
IS MOTERŲ SUSIRINKIMO

Sausio 16 dieną Montrealio 
Moterų Klubas turėjo susi
rinkimą draugų Skripkų rezi
dencijoje. Nors ir šaltoka 
buvo, bet narių susirinko 
nemažai. A. Suplevičienė 
pravedė susirinkimą. Minu
tės tyla nulenkėme galvas, 
pagerbdamos nares, kurios iš 
mūsų tarpo atsiskyrė ant 
visados. Tai buvo liūdnas 
momentas.

Toliau, O. Viržinskienė pa
teikė raportą apie finansinį 
stovį. Labai džiugu girdėti, 
kad mes ne biednos esame. 
Tai dėka visų mūsų narių 
kooperavimo.

Klubo valdyba pasiliko ta 
pati. Mūsų Klubas nutarė 
palikti tą patį narystės mo
kestį — metams vienas dole
ris. Kada narė suserga, eina
me ją lankyti, arba pasiunčia- 
me atvirutę, ir būdavo siun
čiame gėlių, bet dėl to kilo 
tokių nemalonumų, kad vė
liau nutarėm siųsti tiktai 
atvirutę ir penkinę. Bet šia
me susirinkime draugė Ta- 
ruškienė davė pasiūlymą tų 
menkniekių nesiųsti, o tik 
atvirutę ir sergančią draugę 
aplankyti, o mirus narei, 
nupirkti vainiką. Pasiūlymas 
buvo leistas narėms nubal
suoti. Vienbalsiai nutarėme 
draugės Taruškienės pasiūly
mą priimti.

Mūsų susirinkime turėjome 
viešnią iš Lietuvos, tai Spai- 
čio Felekso sesutę Anelę. 
Malonu buvo pasikalbėti. Ži
noma, mes visos klausėme, 
kaip dabar Lietuvoje. Viešnia 
sako: Per karą tai vargome, 
vargome, o dabar džiaugia
mės gyvenimu. Ačiū broliui 
ir brolienei, kad galėjau pa
matyti Kanadą. Bet nenorė- 

draugams Kanadoje,

P. Jakubka
E. G. Kušleikai 
J. J. Vilkeliai 
T. S. Južilaičiai 
P. M. Barždeniai 
A. A. Liokaičiai 
A. J. Vaitekūnai 
A. Vermanski 
A. Sadauskas 
P. A. Kau lakiai 
M. M. Gudai 
J. E. Petrauskai 
J. N. Noris
R. Adakuskenė
E. Vilkis 
P. Bendžaitienė 
E. Manstaučienė 
G. P. Taruškai 

čiau čia gyventi.
Su viešnia besikalbant, mū

sų šeimininkė draugė Skrip- 
kienė išvirė kavutės, o Ele- 
nutė Yraitienė ir Petrė Kisie
lienė paskui visus pavaišino 
kavute ir užkandžiais.

Reikia pasidžiaugti, kad į 
mūsų susirinkimus ateina ir 
gražių berniukų. Vieni ateina 
su žmonomis, kiti su mylimo
mis, o kiti vieni pasigrožėti 
jaunuolėmis. Taip ir pralei
džiame laiką linksmai.

Mūsų narių pareiga steng
tis gauti į Klubą naujų narių. 
Mes su meile priimame viso
kių įsitikinimų moteris. Visos 
mums lygiai brangios. Todėl 
visos ateikite ir būti su 
mumis kartu. Mes viena kitai 
reikale atjauskime, paguoski- 
me ir pagelbėkime. Juk mes 
— moterys . . .

P. B. Grandma

Winnipeg, Man.
NAUJŲ METŲ BANKETAS

Čia, Winnipege, Lietuvių 
Klube Naujų Metų banketas 
atsibuvo naujų metų dieną, 
tai yra sausio 1 d., 2 vai. po 
pietų, nes Naujų Metų vaka
re Klubo salė buvo išnuomuo- 
ta svetimtaučiams už $185. 
Už tuos pinigus klubiečiai 
Naujų Metų dieną gerai pa- 
baliavojo.

Draugė F. Steponavičienė 
rūpestingai pasidarbavo — 
supirko maistą ir pagamino 
skanius pietus. Draugės Vi- 
durkienė, Zavadskienė ir Gu- 
džiūnienė atnešė po gražų 
tortą ir padovanojo Klubo 
banketui paįvairinti ir padėjo 
draugei Steponavičienei prie 
stalų patarnauti. O jeigu dar 
kokios draugės nepastebėjęs 
nepaminėjau, prašau man do
vanoti.

Kaip man atrodė, tai sve
čiai buvo labai patenkinti 
skaniais valgiais ir geromis 
vaišėmis. Žodžiu, Naujų Me
tų pradėjimas Vinnipego Lie
tuvių Klube puikiai pavyko.

Klubietis
STAIGA APSIRGO

Su apgailestavimu pranešu 
liūdną žinią, kad darbščioji 
Winnipego Lietuvių Klubo 
šeimininkė, mano kaiminka 
Pranusė Steponavičienė tuoj 
po Naujų Metų banketo stai
ga apsirgo ir išvyko į St. 
Boniface ligoninę.

Draugai ir draugės, ku
riems aplinkybės leidžia, ap
lankykite ją.

Nuo savęs draugei ligonei 
linkiu greitai pasveikti ir 
sugrįžti prie draugiško orga
nizacinės veiklos. Kaimynas

Lietuvos žuvies 
pramonės darbuo
tojų užmojai

Vilnius. — Lietuvos žuvies 
pramonės darbuotojai dešim
tojo penkmečio pirmuosius 
metus paženklino svariais ga
mybiniais laimėjimais, padė
jo gerą pamatą 1977 metų ir 
visb penkmečio užduotims 
įvykdyti. Šauniai dirbo Ban
domojo pavyzdinio jūrų žve
jybos uosto, “Progreso” taros 
gamyklos, Žūklės priemonių 
fabriko, “Baltijos” žvejų ko
lūkio kolektyvai. Gerų rezul
tatų pasiekė Okeaninės žve
jybos laivyno bazės jūreiviai.

Apie tai buvo kalbama 
Klaipėdoje įvykusiame res- 
publikęs žuvies pramonės 
darbuotojų partinio ir ūkinio 
aktyvo susirinkime.

Šlovė žalgirietėms!
Varšuvoje pasibaigė tarp

tautinis moterų rankinio ko
mandų turnyras, kuriame da
lyvavo vietos klubo “Iskrą,” 
Prahos “Slavijos” ir Kauno 
“Žalgirio” rankininkės. Pir
mąją vietą laimėjo kaunietės, 
nugalėjusios lenkes — 21:15 
ir Čekoslovakijos sportinin
kes — 19:13.

Maloni buvo proga dalyvauti 
K. Pečiulio gimimo 100-ųjų 

metinių minėjime
Sausio 9 dieną Beaumont, 

Cal., Cherry Valley Gronge 
salėje Karolis Pečiulis at
šventė savo šimto metų am
žiaus sukaktį. Su nemaža

Karolis Pečiulis 
jubiliato šeima ir sukviestais 
jo gausiais bičiuliais bei drau
gais, garbingose pagerbtuvė- 
se dalyvavo apie du šimtai, o 
gal daugiau, asmenų.

Šimtmetinės žmogaus gy
venimo sukaktuvės yra labai 
retos. Džiugu, kad mūsų 
jubiliatas Karolis Pečiulis, 
pasiekęs šimto metų garbin
gą amžių, dar randasi geroje

Mokslininkai ir liaudies ūkis 
Tarybų Lietuvoje šiandien

Vilniuje įvyko Geologijos 
valdybos partinio ir ūkinio 
aktyvo pasitarimas, kuriame 
apsvarstyti praėjusių metų 
darbo rezultatai ir numatytos 
gairės šiems metams.

Pranešėjas — Geologijos 
valdybos viršininkas V. Mi
kalauskas, kiti kalbėjusieji 
pažymėjo, kad geologinės 
tarnybos atliekami darbai la
bai svarbūs respublikos liau
dies ūkiui. Daug dirbama, 
aprūpinant statybinių me
džiagų pramonę smėliu ir 
žvyru, dolomito skalda, mo
liu, žaliava cementui ir kito
mis medžiagomis, centrali
zuotai aprūpinant vandeniu 
miestus, žemės ūkio ir pra
monės objektus. Pernai, pa
vyzdžiui, išžvalgyti ir per 
duoti pramonei įsisavinti 31 
milijono kubinių metrų smė
lio ir žvyro mišinio, 25 milijo
nų kubinių metrų dolomito, 
14 milijonų kubinių metrų 
molio plytoms telkiniai. Ruo
šiama mineralinių išteklių ra
cionalaus naudojimo didelei 
perspekty vai prognozė.

Šiemet respublikos gelmių 
žvalgų laukia dar didesni 
darbai. Be respublikos mine
ralinių medžiagų bazės stipri
nimo, geležies, retųjų ele
mentų, naftos paieškų, bus 
toliau ruošiama požeminio 

STAMFORD, CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaitė]
Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutei ir švogeriui 

Amelia ir Walter Yuskovic ir visiems kitiems 
artimiesiems.

IEVA MIZARIENĖ
Jackson Heights, N. Y.

STAMFORD, CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaite]
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei ir švogeriui

Amelia ir Walter Yuskovic, 
artimiesiems.

taipgi visiems kitiems

W. A. Malin P. N. Ventai
W. B. Keršuliai N. Buknienė
J. W eiss A. Čepulienė
A. Babarskienė v J. Lazauskienė
A. Rainienė G. S. Stasiukaičiai
G. Wareson A. Mitchell
K. Bender J. Grybas

sveikatoje ir puikioje nuotai
koje. Žymėtina, kad ir šian
dien mūsų jubiliato veide 
netrūksta jaunatviškos šyp
senos, ir kad atmintis jam 
tebetarnauja kuo puikiausiai.

Karolis Pečiulis yra savo 
paties pastangomis prisilavi- 
nęs ir apsišvietęs žmogus. 
Per visus 60 metų yra buvęs 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos narys ir pažangiosios 
spaudos skaitytojas ir geras 
jos rėmėjas. Tad pradedant 
Karoliui antrą šimtą metų 
gyventi, ne tik nuo savęs, bet 
ir bendrai nuo visų jubiliato 
bičiulių ir draugų, visų ge
riausios Jam sveikatos ir dar 
daug, daug saulėtų dienelių 
sulaukti!

Nuo Redakcijos: Kadangi 
L-ma sausio 21 d. “Laisvėje” 
draugo P. Žilinskio korespon
dencijoje iš Beaumont buvo 
plačiai apibūdinta šio garbin
go renginio eiga ir jubiliato 
nueitas gyvenimo kelias, pra
šome atleisti, kad jūsų raši
nyje apie tai apleidome. La
bai ačiū už parašymą.

vandens racionalaus naudo
jimo ir saugojimo iki 2000-ųjų 
metų generalinė schema. La
bai svarbūs liaudies ūkiui ir 
darbai naujoje srityje — 
melioracinėje hidrogeologijo
je. Spręsdami geologines 
problemas, tobulindami dar
bo metodus, didindami žval
gymo darbų elektyvumą, 
geologai praktikai dar glau
džiau bendradarbiaus su 
mokslininkais.

Pasitarime buvo pateikta 
nemaža pasiūlymų, kaip to
liau didinti darbo našumą, 
ekonomiškiau naudoti mate 
rialinius išteklius, gerinti 
paieškų ir žvalgymo darbų 
metodiką.

ELTA

« Pagal nacionalinių pajamų 
prieaugio tempus ESPT šalys 
(kartu paėmus) 1971-1975 m. 
pralenkė Europos Ekonomi
nės Bendrijos šalis maždaug 
3 kartus. Per praėjusį penk
metį socialistinės sandrau- 
guos šalių industrija vystėsi 4 
kartus sparčiau, ne^u išsi
vysčiusių kapitalistinių val
stybių pramonė. 1975 m. 
socialistinės sandraugos ša
lys pagamino pramonės pro
dukcijos per 2 kartus dau
giau, negu Bendrosios rinkos 
šalys.

OAKLAND, CAL.
LLD 189 kuopos metiniam 

susirinkime, laikytam sausio 
14 d., kuopos valdybos narių 
ir veikiančių komisijų rapor
tai buvo įdomūs ir pamokina
mi, kad sumaniai veikiant, 
galima ir vyresnio amžiaus 
žmonėms auklėti savo drau
giją, paremti laikraščius, ap
rūpinti pažangia literatūra 
savo narius ir artimus darbi
ninkus.

Susirinkime išklausytas fi
nansinis raportas už buvusius 
metus, pateiktas Daratėlės 
Machulienės ir Violet Taras 
kienės.

Laikraščių užrašinėtojos, 
patarnautojos su sveikini
mais mūsų laikraščiuose Nau
jų metų ir kitomis progomis 
Violet Taraškienės raportas 
buvo išsamus, akstinantis 
darbininką žmogų artėti link 
pažangiosios spaudos.

Ks. Karosienės raportas 
lietė visos kuopos veiklą. Ji 
sakė, kad kuopa visuomeni
niam veikime dirba sykiu su 
San Francisco 53 kuopa ir 
finansiškai dalinasi lygiai. Vi
suomeniškų parengimų buvo 
suruošta per metus — vie
nuolika. Mūsų kuopai liko 
virš $700. Pasekmingas pa
rengimas priėmimui turistų 
iš Tarybų Lietuvos su pietu
mis ir gražiu koncertu. To 
parengimo uždarbis buvo 
skirtas American-Russian In
stitutui. Kuopos uždarbiai,

NORWOOD, MASS.

MIRUS

Nellei Grybienei
Mes, Norwoodo ir apylinkės draugai ir draugės, 

reiškiame gilią užuojautą dukrelei Olgai, žentui A. 
Strapponi ir visiems artimiems giminėms bei 
draugams čionai Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

P. Žukauskienė
M. Krool

A. ir Olga Zarubos 
Eliz. Repšienė
J. ir M. Sadauskai 
J. Stonis
A. ir S. Rakučiai 
Anna Ustupienė 
Ada White
A. Markevičienė
S. Rainard
Cil. Tarailienė
EI Kurulienė
M. Trakimavičienė
S. Družas

/ DETROIT, MICHIGAN

Mirus

J onui K. Alvinui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnums Alfred ir 

Ernest Alvin, dukroms Alvira Burke, Edna Atkins 
ir Leona Hoppen, marčioms, žentams, 13 anūkų, 12 
pro-anukių, taipgi gerai draugei Anna Kairaitis ir 
jos visai šeimai, visiems artimiesiems, draugams ir 
pažįstamiems.

Linkime Jums ištermingai pergyventi šią liūdną 
valandą jūsų gyvenime.

Ir mes liūdime kartu su Jumis.
B. ir A. Wardo 
M. ir U. Yusko' 
Z. Danta 
(Trenton, Mich.) 
A. Daskus 
M. Tvaska 
M. Basevich 
M. Povilaitis 
(Warren, Mich.) 
F. ir V. Adams 
(Warren, Mich.) 
A. ir A. Litvin 
J. ir P. Stakvila
F. Ulinskas
G. Janionis 
S. Sawchuk 
R. Jeske
M. Rudzevich 
A. ir C. Mack 
E. ir F. Jocionis 
A. Sharka
G. ir S. Nausėda 
J. Lakomskis 
J. Umaras 

H. Umaras 
A. ir A. Stas 
W. Gugas 
L. Gugas 
J. Smith
S. Smith 
J. Shruga 
V. Kirvela 
E. Rye
A. Rye
L. ir A. Turzak 
A. Giffin
G. Giffin
T. Masis 
A. Daukus
A. ir M. Vasaris
M. Norush 
P. Tvaska 
J. Shruga
S. ir R. Gugas

E. Ulinskas
D. Bogus
J. Bogus

veik pilnai, tenka mūsų laik
raščiams.

Mūsų veikimas apribotas 
maždaug valgių gaminimu ir 
pateikimu publikai. Sykį mė
nesyje pasimatome, pasi 
spaudžiame dešinėmis, pasi
vaišiname, pasikalbame. Bū
dinga, kad jaunosios kartos 
darbininkai, ypač kilę iš kitų 
tautų, pamėgsta mūsų pobū
vius. Nuopelnas valgių ruošė
joms — Mozuraičiams, D. 
Machulienei, V. Taraškienei 
ir K. Karosienei. Iš jaunosios 
kartos — Raymond Machu- 
lis suranda visada darbą 
kiekviename pobūvyje Ignas 
Kamarauskas irgi padėdavo, 
bet jo sveikatai sušlubavus, 
metiniame susirinkime ir po 
to pobūvyje jau nepasirodė.

Mūsų kuopos nariai neri
mauja dėl negavimo LLD 
almanacho “šeši dešimtme
čiai pažangos keliu.” Girdėjo
me, kad kitos kuopos seniai 
gavo. Centro sekretorė dar 
prieš išspausdinimą almana
cho “Šviesoje” rašė, kad al
manachas bus siunčiamas tie
siai iš Lietuvos Floridos ir 
Californijos kuopoms. Mūsų 
kuopos nariai įpareigojo mū
sų raštininkę parašyti Centro 
sekretorei laišką Centro se
kretorė, gavusį tokį laišką, 
rašė, kad almanachas buvo 
išsiųstas, ir kad siuntėjai 
ieško siuntinio, gal užkliuvo 
paštuose. Turėkime kantry
bės, gal atsiras. T.

A. Vasiliauskienė
M. Grigunienė
F. ir B. Preibai
J. Družienė
John Šastavickas
P. Bobihenė
Helen Bond
Wil. Bond
S. ir Anna Janus
M. Valmienė
M. Uždavinis

R. Steponkevicienė 
V. Sakalauskas
P. ir M. Stunskas 
D. Mikalojūnas 
(St. Petersburg, Fla.) 
A. Paulauskas 
J. ir A.Klimavich 
J. ir F. Terza 
(Ida, Mich.) 
A. Garelis 
C. Garelis 
A. Dočkus 
(Baltimore, Md.) 
J. Račiūnas 
P. Stasukaitis
A. Cotton
T. Cotton
B. Klimas 
A. Tarnui 
J. Bagdon
F. ir S. Nakas
A. Bubnelis
S. Bubnelis
F. ir A. Masteikis
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DETROIT, MICH. Iš nepaprastai gražios
Sausio 15 d. į Lietuvių 

Piliečių salę susirinko skait
linga publika. Organizacijų 
nariai ir svečiai iš tolesnių 
vietų užpildė salę.

Mūsų šeimininkės visuo
met, pagamina valgio ir pavai
šina visus.

Po pietų buvo paminėta 
LLD 45 kp. 30 metų gyvavi
mo sukaktis. Kuopos pirmi
ninkas Jonas Mileris pasakė 
įžanginę kalbą apie kuopos 
organizavimą ir veiklą. Pri
minė, kad pirmieji kuopos 
organizatoriai yra mirę. Ta
čiau dar gyvena pirmoji kuo
pos protokolų sekretorė Na
talija Lenigienė ir iždininkė 
Adelė Pakalniškienė. N. Le
nigienė buvo pristatyta tarti 
žodį. Ji sakė: “Gaila, kad 
nebėrą gyvųjų tarpę pirmųjų 
kuopos organizatorių, su ku
riais teko dirbti sunkiose 
sąlygose. Kuomet nutardavo
me suruošti kokią sueigėlę, 
moterys pagamindavo maistą 
savo namuose, suvažiuoda- 
vom į parką, posėdžiauda- 
vom, kalbėdavom kaip palai
kyti organizaciją ir mūsų 
spaudą."

Toliau kalbėjo Adelė Pakal
niškienė. Ji pakalbėjo plačiau 
apie kuopos organizavimą 
1947 metais. Keletas veikles
nių draugų-gių nutarėm suor
ganizuoti LLD 45 kuopą. 
Pradžioje susirinkdavome 
mažas būrelis. Susirinkimus 
turėdavome parkuose ir pri
vačiuose namuose. Vėliau į 
St. Petersburgą atvyko dau
giau lietuvių, ir mūsų kuopa 
sparčiai padaugėjo narių 
skaičiumi. Tuomet jau mes 
galėjome išsinuomuoti salę 
mūsų pobūviams. Dabar gali
me pasididžiuoti, kad 45 kuo
pa yra skaitlingiausia visoje 
organizacijoje.

1965 metais veiklesni kuo
pos nariai suorganizavo Dai
nos Mylėtojų chorą. Jam 
vadovauja Adelė Pakalniš
kienė.

Siame pobūvyje dalyvavo 
sesutės Amelija Young ir 
Helena Jaskevičiutės. Helena 
buvo pakviesta pakalbėti. Ji 
kalbėjo apie* LLD sakė:"Jūs 
laimingi, nes j St. Petersbur
gą suvažiavo pažangiečių vei
kėjų. Dėka nuoširdžių pažan
gos rėmėjų, įsigijote gražų 
namą, esate gerai susitvarkę. 
Jūsų kultūrinė veikla pavyz
dinga. Jūsų skaitlingas choras 
su vadove Adele Pakalniškie
nė yra organizacijų pažiba?

Baigdama, kalbėtoja primi
nė: “Nors esame pensininkai, 
tačiau turime žinoti, kad karo 
pavojus dar nepalaidotas. 
Mūsų vyriausybė, vieton pa
gerinti žmonių ir šalies gyve
nimą, skiria didžiausias su
mas pinigų ginklų gamybai, 
ypač atominių. Mes turime 
kovoti už ramų ir geresnį 
žmonių gyvenimą ir pasauli
nę taiką.'

Toliau sekė dainų progra
ma. Buvo pristatyta solistė 
Amelia Young. Ji padainavo 
šias dainas: “Pas močiutę 
augau,” iš operos “Porgi and 
Bess,” “Aš bijau pasakyt,” 
“Vasaros naktis,” “Baltų žie
dų pūga.” Pabaigai padaina
vo Dainos mylėtojų choras. 
Vadovavo Adelė Pakalniškie
nė, pijanmu akomponavo He 
Iena Janulis.

Toliau sekė šokiai.
Publika popietę praleido 

geroje nuotaikoje.
KLUBO VEIKLA

Sausio 22 dieną įvyko klubo

pobūvis. Susirinko vietinė 
publika ir svečiai iš tolimes
nių kolonijų. Ypatingai daug 
svečių turime iš Kanados. Jie 
atvyksta praleisti atostogas 
Floridos gražioje gamtoje. 
Taip pat užsuka į mūsų klubą 
praleisti linksmai laiką ir 
papietauti. Čia susitinka se
nus pažįstamus ir naujų įsi
gyju

Mūsų klubo salėje kiekvie
ną šeštadienį įvyksta pobū
viai. Visuomet groja muzika, 
mėgėjai gali pasišokti. Atvy
kę nenuobodžiausite. Prašom 
visus atsilankyti.
PRANEŠIMAI

Vasario 5 d. LLD 45 kp. 
susirinkimas.

Vasario 12 d. klubo susirin
kimas, pradžia 10:30 valandą 
ryto, pietūs 12 vai.

Vasario 19 dieną Dainos 
Mylėtojų choro 12 metu gy
vavimo paminėjimas.
PRISIMINIMAS

Prieš tris mėnesius slaugy
mo namuose St. Petersburge 
mirė Leonas Valančius, eida
mas 82-rus metus amžiaus.

L. Valančius, kaip ir dauge
lis to meto Lietuvos jaunuo
lių, skurdo verčiamas ryžosi 
surasti geresnį gyvenimą. 
1913 metais paliko savo gim
tąjį Žadžiūnų kaimą, Šiaulių 
apylinkėje, atvyko į JAV. 
Jam čia teko gyventi keliose 
vietovėse, ir norėdamas pra-

Leonas Valančius
gyventi, dirbo įvairius dar
bus.

Gyvendamas Binghamton, 
N. Y.,. Leonas buvo veiklus 
pažangiam judėjime. Daina
vo choruose.

Mėgiamiausia jam buvo1 
vaidyba. Leonas buvo gero 
būdo, draugiškas. Jis turėjo 
daug draugų.

Gyvendamas Chicago, Ill., 
buvo susirgęs ir ilgesnį laiką 
praleido ligoninėje. Chicagos 
Lietuvių moterų kultūros 
klubas suruošė pobūvį, kad 
sukeltu finansinės paramos 
ligoniui. Jis visuomet buvo 
joms dėkingas. L. Valančius 
prieš 20 metų kartą su savo 
ilgamečiu draugu dailininku 
Pranų Mockapetriu persikėlė 
gyventi į Floridą. Čia Gulf- 
porte įsigijo namelį ir tikėjosi 
ramiai gyventi. Tačiau 1953 
m. susirgo sąnariu uždegimu 
ir nuo to laiko paliko invalidu.

Paskutinius 5 metus Leo
nas praleido Nursing Home. 
Ten ir mirė.

Pagal Leono pageidavimą, 
jo palaikai buvo sudeginti be 
jokiu laidotuvinių apeigų.

Šių metų sausio 18 dieną 
velionio draugas Pranas Moc- 
kapetris Lietuvių piliečių klu
bo salėje surengė prisimini
mo pietus. Susirinko virš 
šimto žmonių pagerbti tau
raus lietuvio atminimą.

Reikia priminti, kad šiame 
pagerbime dalyvavo P. Moc- 
kapetrio sesutė Ona Klimienė 
ir jos dukra Biruta su vyru 
Allison Capp iš Stoughton, 
Mass. V. Bunkienė

MIRĖ MUSŲ VAJININKAS
Per pastaruosius porą mė

nesių iš mūsų tarpo Detroite 
išsiskyrė net keturi pažangūs 
lietuviai: George Shruga, Jo
nas Saulėnas ir Pelicina Pe- 
trushonis. O Sausio 21 d. 
mirė visiems gerai žinomas 
progresyvis, laikraščių vaji- 
ninkas Jonas Alvinas. Jis 
buvo 86 metų amžiaus ir už 
mėnesio laiko būtų buvęs 87 
metų. Jis mirė Beaumont 
Ligoninėje. Buvo pašarvotas 
Yolanda Bauža Laidotuvių 
Direktorės Šermenynėje, 
1930 — 25th Street, De
troite, netoli Detroito Lietu
vių Klubo. Jo laidotuves su
tvarkė jo draugė Anna Kai
raitis. Kūnas buvo sukre- 
muotas sausio 24 d.

Dar prieš vienuoliktą va
landą į Bauža Laidotuvių 
Koplyčią susirinko daug jo 
draugų ir pažįstamų bei gimi
nės. Nepaprastai gerą atsi
sveikinimo kalbą, lietuviškai 
ir angliškai, pateikė Alfons 
Rye. Laidotuvių direktorė, 
Yolanda Bauža, labai gražiai 
perstatė Alfonsą Rye ir vė
liau užbaigė atsisveikinimą, 
pakviesdama visus dalyvius į 
Detroito Lietuvių Klubą prie 
pietų. Klube skanius pietus 
prirengė Pat ir Mike Stuns- 
kai. Jiems pagelbėjo su sve
čiais ir virtuvėje Emma Rye, 
Minnie Tvaska ir Elizabeth 
Ulinskas. Al Stacey sutvarkė 
stalus ir kėdes ir patarnavo 
prie baro.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime tris dukras ir jų 
vyrus: Alvira Burke, gyv. 
Dearborn, Michigan; Leona 
Hoppen, gyv. New Yorke; 
Edna Atkins, gyv. Oregon 
valstijoje; sūnus ir jų žmo
nes: Alfred Alvin, gyv. Kali
fornijoj, ir Ernest Alvin, 
gyv. Detroite; 13 anūkų ir 12 
proanūkių; draugę Anna Kai
raitis ir jos šeimą, ir daug 
draugų.

Velionio pirmoji žmona, 
Konstancija mirė Detroite 
1939 metais, o Jonas vėliau 
išvažiavo į Kaliforniją, kur 
gyveno apie 25 metus. Gyve
no San Francisco, San Diego 
ir Yucaipa.

Visą savo gyvenimą velio
nis priklausė ir darbavosi

tarpe pažangių žmonių. Su
grįžęs į Detroitą iš Kaliforni
jos prieš septynerius metus, 
vėl buvo narys LDS 21 kp., 
LLD 52 kp. ir Detroito 
Lietuvių Klubo. Visose orga
nizacijose netingėjo dirbt ir 
užimdavo vietą valdybose bei 
komitetuose. O svarbiausia, 
tai buvo “Laisvės” ir “Vil
nies” bei “Liaudies Balso” 
vajininkas. Nors turėjo daug 
metų, bet visur su savo 
mašina važinėdavo pas lietu
vius į namus ir ne tik rasdavo 
naujų skaitytojų, bet atnau
jindavo ir senuosius. Dabar 
mes Detroite pasigesime va- 
jininko , kuris su pagalba 
Frank Nako laikydavo De
troito vardą vajuose ant vir
šaus.

Velionis atliko savo kelio
nę. Giminėms ir draugams 
reiškiame didelę užuojautą.

Stefanija

Mirė 
Alekas Velička

Antradienio rytą, vasario 1 
d., po sunkios ir ilgos ligos 
mirė buvęs aidietis, solistas, 
menininkas Alekas Velička.

Alekas pašarvotas August 
Kodis Funeral Home, 63-06 
Flushing Ave., Maspeth, N. 
Y., bus laidojamas penkta
dienį, vasario 4 d. 10 vai. 
ryto, Pine Lawn kapinėse, 
Long Island. r

Mūsų visų laisviečių vardu 
reiškiu giliausią užuojautą jo 
žmonai Domicėlei, sūnui Jus
tinui ir jo šeimai.

Ieva Mizarienė

NORWOOD, MASS.

Mirus

Nellie Grybienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą dukrelei Gigai ir 

žentui A. Strapponi, visiems artimiesiems, gimi
nėms, draugams ir draugėms Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. Mes liūdime netekę nuoširdžios draugės.

ADAM ir STELLA RAKUČIAI

STAMFORD, CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaitė]
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei ir švogeriui 

Amelia ir Walter Yuskovic, taipgi visiems artimie
siems.

HELEN ir JOSEPH DOBROW 
ELENA JESKEVICIUTĖ 
AMELIA YOUNG

St. Petersburg, Fla.

STAMFORD, CONN.

Mirus

Mary Zoubra [Burbaitei |
Reiškiu nuoširdžią užuojautą seserei ir švogeriui, 

Amelijai ir Walter Yuskovic.

J. SIURBA

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva

Undertaker and Embahner

HAVEN HILL FUNERAL HOME, INC.
104-38 Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418 

Telefonas: 846-1970

Povilas ir Ona Aleknai iš Miami, Fla., .pas Onutę Babarskie- 
nę laisviečių tarpe New Yorke, išlydint savo giminaitę Pau
liną Civienę [II eil. antra iš k.l į Lietuvą.

Praeitą šeštadienį pas 
draugę Onutę Babarskienę 
įvyko puikios sutiktuvės ir 
išleistuvės. Prie jos pateiktų 
skanių valgių ir vaišių grupe
lė susirinkusių laisviečių pra
leidome popietę kuo malo
niausioje nuotaikoje.

Susitikome su iš St. Pe- 
tersburgo atvykusiais buvu
siais niujorkiečiais Povilu ir 
Aldona Aleknais, kurie atly
dėjo Aldonos sesutę Pauliną 
Civienę, pas juos virš mėne
sio vėšėjusią, ir tą patį šešta
dienio vakarą išlydėjo atgal į 
Lietuvą. Na, ir atsisveikino
me su draugės Babarskienės 
artima giminaite, jos brolio 
dukra vilniete Ona Petraus
kiene, kurį ant rytojaus grįžo 
į gimtinę. Taigi, kaip sakyta, 
buvo sutiktuvės ir išleistu
vės. Didelis, nuoširdus ačiū, 
draugei Onai už pakvietimą

Onutė Babarskienė su savo 
giminaite Onute Petrauskie
ne iš Vilniaus
jose dalyvauti.

Kitame “L.” numeryje gal 
bus plačiai mūsų korespon
dento. Rep.

CLEVELAND, OHIO
Dideli šalčiai apgulė Ohio 

valstiją ir Clevelandą, ir su 
dideliu sniegu. Sninga beveik 
kasdien — mažiau ar dau
giau, bet sniego krūvos auga 
ant kelių ir gatvių. Negana 
to, energiją teikiančios įstai
gos taipgi buvo pagautos su 
apribotu kiekiu žaliavos, su 
mažais rezervais. Na, ir pa
sekmė: dėl dujų stokos be
veik visos mokyklos, dirbtu
vės ir krautuvės laikomos 
šaltos arba visai uždaromos. 
Mokyklų pastatai šildomi tik 
dujomis. Tik senesni pastatai 
turi užsilikusius prietaisus 
dėl aliejaus arba net anglies. 
Bet, žinoma, tas šiandien ne 
madoje . . .

Beje, Ohio upė užšalo ir 
lavai negali pristatyti anglies 
net eletrinėms. Valdžia nesi
skubina daryti kokias nors 
išvadas, o mūsų išrinkti at
stovai nemato jokios krizės. 
Mat, rinkimai bus tik rudenį, 
tai nėra jokio strioko!

* * * į
Jaunas advokatas L. Salzer 

aną dieną buvo rastas kaltu 
šmugeliavime. Mat, jis su 
sėbrais — daktarais, advoka
tais ir darbininkais, turėjo 
išvystęs planą apgauti Work
men’s Compensation — gauti 
pinigų už susižeidimus darbe, 
vartojant darbo įstaigas bei 
fabrikus, kurių nėra. Aišku, 
gerai pasipelnė virš 100 as
menų. Bet teisėjas Lloyd 
Brown pasigailėjo ir jį nubau
dė tiktai šešių mėnesių kalėji
mu. Bet iš jo atėmė $90,000 
vertės namą, rakandus, auto
mobilį. Vadinasi, smarkuolis 
turės pradėti gyvenimą iš 
naujo, ir nebebus advokatu 
—- atėmė teisę. Gera pamo
ka. . .

* * *
Episkopalų diocezija įsigy

veno pirmą kunigą moteriško 
stono — Rev. Mary Ander
son. Ji laikinai eina kunigo 
pareigas Christ Church 
Shakes Htv.

Katalikų bažnyčiai, kaip 
žinia, moteris — nežmogus. 
Ji negali būti kunigu.

* * * ,
Įdomūs kongresmano Ron 

Mott nuomonės atsiklausimo 
(opinion poll) rezultatai. At- .

sakymai gauti nuo 18,594 
balsuotojų.

Už krašto apsaugai mažinti 
išlaidas, balsavo taip — 39.2 
proc., nė — 60.8 proc.

Sumažinti karo jėgas — 
taip 57.5, ne 42.5.

Nesuvaržyti reporteriams 
teisės, kur ir nuo ko jie gauna 
medžiagą — taip 66.4, ne 
33.6.

Vartoti visuomenės fondus 
kongresiniuose rinkimuose
— taip 58.9, ne 41.1.

Nebusinti vaikų nevežioti 
busais vaikų į mokyklas, 
kurie gyvena arti mokyklos)
— taip 94.3, ne 5.7.

Neimportuoti (nepirkti) 
prekių iš kitų valstybių, kai 
toks importas kenkia mūsų 
darbininkų reikalams — taip 
74.3, ne 25.7.

Šautuvų kontrolė — asme
nis, sugautus vartojant šau
tuvui "apiplėšimuose, įkalinti 
ir nepaleisti ant išbandymo 
(on probation) — taip 95.1, 
ne 4.9.

Tai tokie apklausinėjimo 
rezultatai. J. Petraus

Philadelphia, Pa.
AR TEKS MIRTI DĖL 
PERŠALIMO?

Esu seniokas, priartėjęs 
prie 90 metų. Buvau susir
gęs. Iš ligoninės paleistas 
gyvenau pas saviškius tolokai 
nuo miesto. Sniegui ir šalčiui 
užėjus, maniškiai išvyko į 
Floridą “pasišildyti.” Parvy
kau į miestą į savo namą. 
Stubai šildyti aliejaus veik 
nebebuvo. Pradėjau šauktis į 
parduotuvę, kad atvežtų alie
jaus. Pasakė “atvešim, atve
šim, nors jo trūksta.” Tris 
paras teko laukti, kol įpylė 
pusę tankos. Dvi naktis teko 
nakvoti apsirengusiam, kam
bario temperatūroj žemiau 
60.

Sausio 26 dieną Penn. gu
bernatorius paskelbė, kad dėl 
didelio trukumo degalų per 
penkias dienas visos mokyk
los bus uždarytos. Daugelis 
dirbtuvių jau užsidarė. Tūk
stančiai žmonių neteko dar
bo. Štai tau bagočiausioje 
šalyje ir “geriausioje” kapito- 
lo sistemoje! R. Merkis

Pramogų kalendorius

SAUSIO 30 D.
Hartfordo Namo Bendro

vės šėrininkų suvažiavimas 
įvyks sausio mėnesio paskuti
nį sekmadienį, sausio 30 d. 
Pradžia 1:30 popiet. Prašome 
dalyvauti, nes labai svarbu 
išklausyti raportus iš visų 
metų veiklos ir pasitarti apie 
tolimesnę veiklą. Taipgi bus 
duodami dividentai.

Bus ir skanūs pietūs. Juos 
paruoš J. DeCarli ir Helen 
Carlson.

Vieta: 157 Hungerford St., 
Hartford, Conn.

Kviečia Komisija

KOVO 6
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas minės Kovo-Aštuntą- 
ją-Moters Dieną, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y.

U. Bernotienė 
ligoninėje

Uršulė Bernotienė sausio 
19 d. puolė ir lūžo jos dubens 
kaulas. Ji dabar randasi Ja
maica Hospital, kambaryje 
384-A; lankymo valandos nuo 
1 iki 8 vakare. Manoma, kad 
reiks draugei išbūti ligoninė
je mažiausia mėnesį laiko.

Mūsų mielai Niujorko Lie
tuvių Moterų Klubo narei 
linkime tvirtos valios pergy
venti šią nelaimę. L M-nė

Women in the News
Take a coffee break — a

long one. Boycott is on
against high coffee prices. 
Join it! It wouldn’t hurt you 
to stop drinking coffee for a 
while. In fact, it may do you a 
lot of good. 

* * *
If you are looking for a 

husband, Alaska is the place 
to go. Unmarried men, 18-29, 
outnumber unmarried wom
en, 16-24, in Alaska by more 
than two to one. Another 
happy hunting ground for 
single women is Hawaii 
where there are 146 men to 
each 100 women.

* * ♦
Women police officers are 

patrolling the streets of Phi
ladelphia for the first time. 
The 56 women who gradua
ted from the police academy 
recently are walking beats 
and driving police cars like 

, their male counterparts. 
♦ * ♦

Although more worpen will 
be working as school bus 
drivers, bank officials and 
medical technicians 10 years 
from now, the vast majority 
of working women will still 
be employed in traditionally 
“female’ ’ low-paying jobs, 
according to an analysis re
leased by The Conference 
Board. 

♦ * *

Demonstrators from the 
Coahjion for A People’s Bu
dget protested budget cuts in 
front of Governor Carey’s 
New York City office. Gov. 
Hugh Carey has balanced the 
budget at the expense of the 
poor, it was charged. Use




