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KRISLAI
Jau esame įpratę
Naudinga abiem rasėm 
Tik turčių vaikams 
Jau prieš palikimus 
Ta “elektrinė akis”

A. BIMBA
Ir be jokio pranešimo iš 

Washingtono mes visi puikiai 
žinome, kad kainos tebekyla 
ir kad plačiosios liaudies eko
nominė padėtis tebesunkėja. 
Bet vis tiek Darbo departa
mento pranešimas apie kainų 
padėtį sausio mėnesį dauge
liui buvo pusėtinai didelė 
naujiena ta prasme, kad pa
kilimas buvo toks didelis, net 
dvigubai didesnis, negu 
praeitų metų vėliausiais ke
liais mėnesiais. Jeigu paimsi
me maisto produktų kainas 
atskirai, tai jos tik per tą 
mėnesį pakilo 1.2 procento!

Žinoma, kad ir toks pakili
mas mažai ką tereiškia tur
čiams. Betgi darbo liaudžiai, 
betgi milijonams ir milijo
nams amerikiečių, gyvenan
čių iš algos, o ypač iš pensi
jos arba iš pašalpos, tai la
bai, labai didelis smūgis.

Dar ir šiandien baltųjų ra
sistų tebėra plačiai vartoja
mas argumentas prieš pradi
nių mokyklų rasinę integra
ciją girdi, integracija pa
kenktų baltųjų vaikų moky
muisi, kad maišytos klasės jų 
išsilavinimo lygį žymiai nu
muštų. Bet kaip tik šį klausi
mą plačiai, nuodugniai išstu
dijavo iš Rand Corp, veikėjai 
Dr. Robert Crain ir Dr. Rita 
Mahard ir surado, kad jau 
senokai integruotose mokyk
lose nieko panašaus neatsiti
ko. Jie surado, kad juodųjų 
vaikų išsilavinimo lygis žy
miai pakilo, o baltųjų vaikų 
nė mažiausiai nesumažėjo. Iš 
integracijos buvo didelė nau
da abiejų rasių vaikams. Jie 
susipažino, susidraugavo, 
juose buvę rasiniai nesusi
pratimai jeigu visai ir neiš
nyko, bet labai sumažėjo.

Yale ir Harvard universi
tetai laikomi šioje šalyje ge
riausiomis aukščiausio lygio 
aukštosiomis mokyklomis. 
Bet jų durys kietai uždarytos 
darbininkiškų šeimų sūnums 
ir dukroms. Pav., vien tik už 
mokslą Yale universitete 
jaunuolis turi per metus su
mokėti $5,150. O kur dar 
butas ir maistas? Visas lėšas 
sudėjus į daiktą, į metus pa
sidaro mažiausiai $7,500!

Kiek rasi tokių darbinin
kiškų šeimų, kurios pajėgtų 
savo vaikus mokslinti šiose 
mokyklose? Jų durys atdaros 
tiktai turčių jaunuoliams.

Pastebėjau, kad menševi
kų spaudos (“Keleivio” ir 
“Naujienų”) redaktoriai savo 
ilgus liežuvius jau paleido 
darban prieš Amerikos lietu
vių palikimus savo artimie
siems Lietuvoje. Mat, nese
niai šioje šalyje lankėsi In- 
jurkolegijos vedėja advokatė 
Genovaitė Valinskienė ir ke
liuose miestuose kalbėdama 
aiškino, kaip palikimus reikia 
sutvarkyti, kad kuo trum
piausiu laiku jie pasiektų 
Lietuvoje tuos, kuriems jie 
yra skiriami.

Amerikiečių palikimus 
siųsti Lietuvon!

Kaip ir paprastai, Marty
nas Gudelis ir Jackus Sonda 
iškepė didelį, piktą melą ir

Pribuvo ir liudija Valdžia jau laužo angliakasių streiką

Tongsun Park
Washingtonas. — Pietų 

Korėjos milijonierius biznie
rius Park šiuo laiku Kongre
so Atstovų Rūmų Etnikinėje 
Komisijoje pasakoja, kaip jis 
Pietų Korėjos valdžios vardu 
papirkinėjo mūsų kongres- 
manus. Jis tam išleidęs dide
les sumas dolerių.

Park atvyko ir liudija ta 
sąlyga, kad jis čia nebus per
sekiojamas arba baudžiamas 
už tą jo nelegališką veiklą.

3,000 darbininkų 
laukė 10 valandų!

Dearborn, Mich. — Kas 
nors vasario 26 d., sekmadie
nį, šiame mieste paleido gan
dus, kad pirmadienį Ford 
Fouge įmonė gal samdys 
darbininkus. Jau iš vakaro 
sugužėjo 3,000 bedarbių, ti
kėdamiesi gauti darbo. Jų 
tarpe buvo daugiau kaip 100 
mažų vaikų, kurių tėvai ne
galėjo vienų palikti namie. 
Visą naktį, net 10 valandų 
minia bedarbių budėjo ir lau
kė ryto atvirame ir šaltame 
ore.

O pasekmės? Jokių! Bedar
biai gavo tik aplikacijas jas 
parsinešti namo ir išpildyti! 
Nė vienas negavo darbo.

Tas tik dar kartą pade
monstruoja daugelio bedar
bių desperatišką padėtį.

Londonas. — Torių partija 
laimėjo geroką daugumą bal
sų rinkimus Ilford North dis- 
trikte. Jų kandidatas gavo 
22,548 balsus, o darbiečių 
tiktai 17,501. Jų supratimu, 
Anglijos piliečiai pradeda nu
sisukti nuo Darbo Partijos.

juomi vaišina savo nelaimin
gus skaitytojus. Girdi, jūsų 
palikimus suvalgys rusai. 
Lietuvoje jūsiškių jie nepa
sieks!

Jungtinė Farmų Darbinin
kų Unija skundžiasi, kad 
mokslo atradimai yra plačiai 
panaudojami atėmimui dar
bininkams darbo. Antai per
nai Kalifornijoje 7,500 algi- 
nių farmų darbininkų, pomi
dorų sortuotojų (rūšiuotojų) 
atsidūrė bedarbių eilėse. 
Mat, jų darbą “paglemžė” 
naujai išrasta “elektrikinė 
akis.” Ji jų darbą atlieka dar 
efektingiau!
. Jau esanti išrasta “maši
na,” kuri kokių ten “gamma 
spindulių” pagalba padeda 
nustatyti daržovės “letuce” 
kiekybę. Ją būsią galima pla
čiai panaudoti žemdirbystėje 
ir atimsianti darbą iš tūks
tančių darbininkų.

Kapitalistinėje santvarkoje 
mokslas paverčiamas darbo 
žmogaus didžiausiu priešu. 
To nėra ir negali būti socia
listinėje santvarkoje.

Milžiniška streikuojančių 
angliakasių dauguma giliau
siu pasipiktinimu atmetė ir 
antrąją unijos vadų su prezi
dentu Arnold Milleriu prie
šakyje ir minkštosios anglies 
savininkų sudarytą sutartį. 
Kaip žinia, ši sutartis buvo 
padaryta valdžiai griežtai 
reikalaujant. Deryboms va
dovavo pats Darbo sekreto
rius Mr. Marshall.

Prezidentas Carter jau 
pradėjo streiko laužymo pro
cesą. Jis iš archyvo ištraukė 
jau seną streiklaužišką Taft- 
Hartley įstatymą įr jį prieš 
angliakasius naudoja. Jau 
išimtas indžionkšinas (už
draudimas) prieš streikie- 
rius. Griežtai įsakoma jiems 
grįžti į kasyklas ir kasti ang
lį. Nors kažin kaip jiems ne
patiktų, nors kažin kaip būtų 
priešinga jų interesams pa
daryta sutartis, jie privalo 
jos laikytis.

Dabar visų lūpose ir min
tyse klausimas: O ką valdžia 
darys, jeigu angliakasiai ne- 
siskaitys su uždraudimu 
streikuoti ir nepildys įsaky
mo grįžti į darbą? Argi 
160,000 darbininkų sume
džiosi ir sukiši į kalėjimus!

Spėjama, kad tokiu atveju 
sekamas valdžios žygis būtų 
paimti kasyklas laikinon val
džios kontrolėn ir panaudoti 
militarines jėgas apsaugoti 
tuos angliakasius, kurie su
tiktų grįžti į darbą ir skebau- 
ti. O jeigu tokių angliakasių 
neatsirastų pakankamai, val
džia galėtų panaudoti karei
vius angliai kasti. Juk kasti 
anglį didelio išsilavinimo ne
reikia ...

Šiuos žodžius rašant dar 
negalima numatyti, kaip to
liau dalykai vystysis. Padėtis 
tikrai kritiška.

Kaltina unijos 
prezidentą

Shirley Chisholm
Ji buvo kandidatė į New 

Yorko miesto mokyklų siste
mos reikalų vedėjos postą. 
Bet kadangi jos kandidatūrai 
pasipriešino Jungtinės Mo
kytojų Federacijos preziden
tas Albert Shanker, ji savo 
kandidatūrą ištraukė.

Kongresmanė Shirley 
Chisholm yra viena veikliau
sių Kongreso narių. Ji yra 
demokratė Brooklyne ir pri
klauso taip vadinamai libera
linei frakcijai. Manoma, kad 
tik dėl to unijos prezidentas, 
kuris neslepia savo konser
vatizmo, jos kandidatūrai pa
sipriešino.

Damascus. — Sirijos gin
kluotų jėgų štabo pirminin
kas gen. Hikmat Shehabi iš
vyko į Maskvą. Vizito misija 
--gauti Sirijai paramos.

Bulpitt, Ill., unijos lokalo 9819 nariai, nubalsavę sutartį 
atmesti, jos nuorašą [kopiją] suplėšo, kad parodytų savo ja 
nepasitenkinimą.

Panaudojimas elektros
gydy II ui sulaužytų kaulų!

Pranešama, kad orthopedi- 
kui chirurgui Sr. C. Andrew 
L. Bassett iš Columbia-Pres- 
byįęrįan Medical Center 
New Yorke pavyko padaryti 
tiesiog stebuklingą atradimą 
gydymui sulaužytų kaulų. 
Tai esanti tam tikra “lazde
lė,” kurios pagalba panaudo
jama elektros srovė. Kai vi-

Ruošiamasi Vilniaus 
universiteto 
jubiliejui

Vilnius. — Įvyko Vilniaus 
Darbo raudonosios vėliavos 
ordino V. Kapsuko universi
teto 400 metų minėjimo jubi
liejinio komiteto posėdis, ku
rį vedė šio komiteto pirmi
ninkas. Lietuvos KP Centro 
Komiteto sekretorius L. Še
petys.

Komitetas išklausė Uni
versiteto rektoriaus, jubilie
jinio komiteto pirmininko pa
vaduotojo prof. J. Kubiliaus 
ir prorektoriaus ūkio reika
lams P. Eigmino informaci
jas apie ruošimosi jubiliejui 
eigą.

Jubiliejinis komitetas tei
giamai įvertino vykdomą to
lesnį materialinės bazės stip
rinimą politines masines ju
biliejines priemones bei ren
ginius. Kartu aptartos pro
blemos, kurias, ruošiantis ju
biliejui, dar teks spręsti ati
tinkamoms žinyboms, įstai
goms bei organizacijoms.

ELTA

IŠKASTAS IR PAVOGTAS 
CHAPLINO LAVONAS!

Iš Ženevos praneša, kad 
Šveicarijoje kovo 2 d. kas 
nors pavogė Charlie Chapli- 
no lavoną. Išėmę lavoną iš 
kapo net ir duobės neužkasė. 
Kas nors, matyt, sumanė žy
miojo aktoriaus palaikais pa- 
sipinigaut.

Washingtonas. — Penta
gonas yra užsakęs už $100 
milijonų militarinių sunkve
žimių, busų ir kitų įrengimų 
Vakarų Vokietijoje.

sos kitos iki šiol medicinos 
mokslui žinomos priemonės 
nedavė pageidaujamų rezul
tatų, toji “magiška lazdelė” 
nulaužtą kaulą sugydė.

Elektros srovė pasiunčia
ma į nulaužto kaulo vietą iš 
lauko pusės per gipsą. Dr. 
Bassetto išradimas dabar 
studijuojamas įvairiuose me
dicinos centruose. Sveikatos 
Statistikų Biuras apskaito, 
kad daugiau kaip du milijo
nai amerikiečių kasmet susi
laužo ypač kojų bei rankų 
kaulus.

Jai proga sugrįžti 
prie Indijos vairo

Indira Gandhi
Buvusi Indijos premjerė ir 

Kongreso Partijos vadovė 
drąsiai skina sau kelią sugrį
žimui prie Indijos vadovy
bės. Jos neseniai suorgani
zuota nauja partija “Kongre- 
so-I” partija labai gerai pasi
rodė įvykusiuose valstijų rin
kimuose. Jinai didele daugu
mą laimėjo pietinėje Kinijos 
dalyje dviejose didelėse val
stijose. Dabar vis daugiau 
senosios Kongreso Partijos 
narių pasitraukia ir stojo po 
Mrs. Gandhi partijos vėlia
va. Visi stebėtojai sako, kad 
jai laimėti būsimuose parla
mento rinkimuose perspek
tyvos yra labai geros . . .

Seniai toks didelis kainų
as bebuvo jaustas

Washingtonas. — Federa
linis Darbo Statistikų Biuras 
tik dabar paskelbė savo ra
portą apie kainų padėtį šių 
metų sausio mėnesį. Iš ra
porto sužinome, kad kainos 
pakilo net .8 procento. Tai 
dvigubai didesnis kainų mė
nesinis pakilimas, negu 
praeityje. Pirmiau vidutiniai 
mėnesinis kainų pakilimas 
tesiekdavo apie .4 procento. 
Jeigu turėsime tokio pat ly
gio mėnesinį kainų pakilimą 
per visus kitus šių metų mė
nesius, tai metinis pakilimas 
pasieks 10 procentų!

Ir dar kas labai svarbu, tai 
kad aukščiausia pakilo kaip

Managua. — Vasario 27 d. 
Nikaragvos fašistinės val
džios kariuomenė užpuolė 
darbininkų demonstraciją ir 
10 demonstracijos dalyvių 
užmušė, o apie 50 sužeidė.

SIRIJA NEPRIĖMĖ 
JAV PASIUNTINIO

Iš Sirijos sostinės Damas
cus pranešta, kad Sirijos val
džia atsisakė priimti specialų 
Jungtinių Valstijų pasiuntinį 
Mr. L Atherton su oficialiu 
vizitu. Jo misija buvusi tai
kos reikalui. Bet kitaip mano 
Sirijos vadovybė. Ji sako, 
kad Mr. Athertono vizitas 
tiktai pakenktų “teisingai ir 
pastovei taikai Vidurio Ry
tuose.” Tai labai retas atsiti
kimas tarptautiniuose santy
kiuose, kad viena valstybė 
nepriimtų pasiuntinio kitos 
valstybės su vizitu.

PENTAGONAS NORI 
MOTERIMS LYGIŲ TEISIŲ

Tik dabar Prekybos depar
tamentas paskelbė, kad ir 
sausio mėnesį Jungtinių Val
stijų užsieninė prekyba davė 
labai didelį deficitą, dar net 
didesnį už deficitą gruodžio 
mėnesį. Antai gruodžio mė
nesį deficitas siekė $2.12 bili
jono, o sausio mėnesį $2.38 
bilijono.

Už tokį didelį deficitą val
džia kaltina padidėjusį iš už
sienio aliejaus importą ir 
pernai laiv-akrovių unijos 
vestą streiką rytinių valstijų 
uostuose. Žinoma, prie to 
prisidėjęs ir nepalankus oras 
sausio mėnesį.

Santiago De Compostela. 
—Kovo 3 dieną nusileisda
mas lėktuvas su 203 kelei
viais užsidegė. 10 keleivių 
tapo sunkiai sužeisti.

NEW JERSEY VALST. 
MIRTIES BAUSMĖS 
NEBUS

Trenton. — N. J. valstijos 
gubernatorius Byrne seime
lio priimto įstatymo sugra
žinti mirties bausmę už 
žmogžudystę nepasirašė ir 
tuo būdu seimelio nutarimas 
nieko nereiškia. Gub. Byrne 
mano, kad mirties bausmė 
nepadeda kovoti su krimina- 
lystėmis. Todėl jis neleido 
seimelio nutarimui tapti įsta
tymu. Vyriausias mirties 
bausmės sugrąžinimo propa
guotojas yra valstijos sena
torius John J. Russo, demo
kratas. Jis jau panašų bilių 
pasiūlė seimeliui ir šioje sesi
joje.

tik liaudies plačiausia naudo
jami maisto produktai. Jau 
net ir Darbo Statistikų Ko- 
misionierius Julius Shiskin 
sako, kad šiuo kainų pakili
mu tenka visiems susirūpin
ti. Nesulaikomas, dar padi
dėjęs kainų kilimas reiškia 
infliacijos kilimą ir skurdžių 
armijos gausėjimą.

Stebėjo branduo
linius bandymus 
ir gavo vėžį

Washingtonas. — Penta
gonas praneša, kad tarpe 
1946-1963 m. nuo 250,000 iki 
300,000 amerikiečių, militari
nių ir civilinių, stebėjo įvai
rius branduolinius erdvėje 
bandymus Nevadoje. Iš apie 
13,000 per telefoną atsiliepu
sių į užklausimą, kaip jie jau
čiasi, net 241 pranešė, kad 
jie gavo vėžį ir laukia mir
ties!

Kaip žinoma, tik 1963 me
tais tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos buvo su
sitarta uždrausti branduoli
nius bandymus atmosferoje. 
Kaip matome, tas susitari
mas išgelbėjo daug amerikie
čių nuo belaikės mirties.

Prezidentas padės 
New Yorkui

Prezidentas Carteris žada 
padėti New Yorko miestui 
dviem bilijonais dolerių. Jis 
siūlo Kongresui užgirti nu
pirkimą ilgamečių New Yor
ko miesto bondsų už tokia 
sumą. Pinigai būtų paimti iš 
pensijų fondo. Meras Koch 
labai džiaugiasi okia prezi
dento “dovana.”

Atvyko Amerikon

Prezidentas Tito
Šią savaitę su oficialiu vizi

tu į Washingtoną atvyks Ju
goslavijos prezidentas Tito. 
Jis esąs labai susirūpinęs pa
blogėjusiais santykiais tarp 
Jungtinių Valstijų ir Tarybų 
Sąjungos. Atvyksta tuo rei
kalu tartis su prezidentu 
Carteriu. Jis norįs tuos san
tykius pagerinti, nes nuo jų 
juk priklauso pasaulinės tai
kos likimas.

Egiptas vėl 
protestuoja

Cairo. — Egipto Užsienių 
reikalų ministras Kamei sa
ko, kad jo valdžia protestuo
ja prieš Izraelio kabineto nu
tarimą plėsti steigimą oku
puotose arabų žemėse naujų 
sodybų. Toks Izraelio ėjimas 
trukdo pasiekimui taikos Vi
durio Rytuose.

i
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Ką žada Prancūzijos 
rinkimai?

Pirmieji rinkimai arba balsavimai į Prancūzijos parla
mentą įvyks jau šį sekmadienį, kovo 12 dieną. Kaip atrodo, 
tai šiems balsavimams socialistai ir komunistai neturės 
bendro kandidatų sąrašo. Labai galimas daiktas, kad ir 
dešiniosios, buržuazinės partijos nesudarys jokios koalici
jos. Bet laimės tiktai tie kandidatai, kurie sekmadienį gaus 
absoliutę balsų daugumą. O kaip žinoma iš praeities 
rinkimų, tokių laimingųjų būna nedaug.

Antrieji balsavimai arba perbalsavimai įvyks kitą sekma
dienį, kovo 19 dieną. Kaip praeityje, taip ir dabar ideologi
niai, ar klasiniai artimos partijos sudarys koalicinius kandi
datų sąrašus. Manoma, kad taip padarys socialistai ir 
komunistai, būtent: komunistai ištrauks savo kandidatus ir 
rems tuos socialistų kandidatus, kurie bus pirmuosiuose 
balsavimuose gavę daugiau balsų už komunistų kandidatus, 
o socialistai rems komunistų kandidatus, kurie bus gavę 
daugiau balsų už jų kandidatus.

Vėliausi pranešimai iš Paryžiaus kalba apie gerą progą 
komunistų-socialistų koalicijai naujame parlamente turėti 
daugumą. Bet turėjimas daugumos dar nereiškia, jog 
automatiškai susidarys koalicinė liaudies vyriausybė. Būtų 
klausimas, ar šios dvi partijos pajėgs susitarti dėl bendros 
programos, kuria tokia vyriausybė turėtų vadovautis. Juk 
kaip tik dėl nesusitarimo programos klausimu nebus socia- 
listų-komunistų koalicinio kandidatų sąrašo šio sekmadie
nio balsavimuose. Klausimas, ar geriau sektųsi susitarti, 
jeigu naujajame parlamente šios dvi partijos turėtų daugu
mą. ‘

Kaip ten bebūtų, su dideliu susidomėjimu pasaulis laukia 
šių Prancūzijos parlamento rinkimų rezultatų.

Mirtis ant geležinkelių
Vargiai bebūna tokia savaitė, kurioje neišgirstumėm, jog 

ten ir ten traukinys nusirito nuo bėgių ir tiek ir tiek 
žmonių buvo užmušta, o kelis kartus daugiau sužeista. Po 
kiekvienos tokios nelaimės vedamas ieškojimas jos priežas
čių, bet apie tyrinėjimo atradimus nieko nesakoma.

Reikalinga storai pabrėžti, kad mes tegirdime tik apie 
pačias didžiausias ant geležinkelių nelaimes, kurių nebega
lima paslėpti. Sunku net ir tikėti, bet tai faktas, jog tik 
vieneriais praeitais (1977) metais tokių traukinių nusiriti- 
mų buvę 7,858! Ir tų nelaimių priežastys yra aiškios ir 
visiems žinomos. Iš jų apie 4,500 davė geležinkelių nuseni- 
mas, nusidėvėjimas, o traukinių ir kitų įrengimų sugedi
mas. •

Geležinkeliai priklauso kapitalistinėms kompanijoms, ku
rioms pirmoje vietoje ne geležinkelių saugumas, bet kuo 
didžiausi pelnai. Vietoje pajamas praleisti sugedusių, nusi
nešiojusių bėgių bei įrengimų pataisymui, jos sudedamos į 
kompanijų šėrininkų kišenes. Štai kur visa nelaimė. Štai 
kas kaltas!

Pamirštas darbininkų 
sveikatos žalotojas

Neseniai Washingtone įvyko bene tik pirmoji Amerikoje 
tokios rūšies iš automobilių, plieno, chemikalų ir kitų 
pramonių darbo unijų atstovų konferencija pasitarimui, ką 
daryti, kaip kovoti su didžiuoju mūsų fabrikuose darbinin
kų sveikatos žalotoju—triukšmu. Kai kuriose įmonėse 
tarškėjimas, barškėjimas, ūžimas tiesiog neapsakomas.

Antai Jungtinės Automobilių Pramonės Darbininkų Uni
jos vicepresidentas Marc Stepp sako: “Lygiai taip, kaip 
kad jeigu šalia tavęs kas nors iš kanuolės šaudytų kasdien 
po aštuonias valandas.” O vienas automobilių įmonės eilinis 
darbininkas rašo: “Įsivaizduok, kad tu užsidedi kibirą ant 
savo galvos, o kas nors plaktuku į jį daužo per visą dieną!”

Tiesa, triukšmas tavęs ant vietos neužmuš, tuoj neap
kurtins, bet su laiku, jis į savo sveikatą labai skaudžiai 
atsilieps ir tavo gyvenimą žymiai sutrumpins.

Iki šiol šiam darbininko sveikatos naikintojui karas 
nebuvo skelbiamas. Galgi ši unijistų konferencija Washing
tone ir bus jo pradžia.

Izraelio savižudiška politika
Izraelio dabartinės vadovybės su premjeru Begin prieša

kyje politika negrąžinti arabams per 1967 metų karą 
užgrobtų žemių ir steigti jose izraeliečių sodybas su tikslu 
tas žemes bei didelę jų dalį aneksuoti yra pavojinga, 
savižudiška politika. Į ją taip žiūri ne tik Izraelio Komunis
tų Partija, bet ir kelios kitos politinės grupuotės. Ją 
smerkia Izraelio Darbo Partijos vadovybė. Ją kritikuoja 
net pažangiųjų sionistų judėjimas, smerkia Mapam Partija 
ir daugelis kitų žydų sąjūdžių Izraelyje ir užsieniuose.

Premjeras Begin ir Izraelio ambasadorius Jungtinėse 
Tautose Chaim Herzog bando šią savo politiką pateisinti 
reikalingumų Izraeliui saugių sienų. Bet šios politikos 
oponentai ir kritikai jiems atsako, kad Izraeliui saugios 
sienos galimos tiktai taikoje su visais jo kaimynais, o kelias 
į pastovią ir teisingą taiką veda per Ženevos atnaujintą 
konferenciją, kurioje Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjun
gos vadovybėje dalyvautų visos Vidurio Rytų valstybės. 
Jie sako, kad dabartinė Izraelio vadovybės politika užtikri
na jam ne saugumą, bet savižudystę.

Kas ką rašo ir sako
AIRIJOS LIAUDIES VADO 
LAIŠKAS “TIESAI”

Vilniaus dienraštis “Tiesa” 
(vas. 21 d.) paskelbė iš Airi
jos sostinės Dublino gautą 
Airijos Komunistų Partijos 
generalinio sekretoriaus M. 
O‘Riordan laišką. Airijos 
liaudies vadas, trumpai per
žvelgęs jo tėvynės nueitą il
gą ir sunkų kelią kovoje 
prieš Anglijos imperializmą, 
rašo:

“Nuo seno Airija buvo pi
gaus maisto ir pigios darbo 
jėgos tiekėja imperialistinei 
Anglijai. Airija ir šiandien 
kenčia skaudžias žaizdas, ku
rias paliko britų valdymas 
visoje saloje.

Visiškai kitu keliu tuo tar
pu nužengė Lietuva. Šių 
eilučių autorius buvo jūsų 
respublikoje ir turėjo gali
mybę viską pamatyti savo 
akimis ir palyginti pats.

Vienas didžiausių įspūdžių, 
kurį man paliko bendradar
biavimas su Tarybų Lietuvos 
žmonėmis—pagarba liaudies 
tradicijoms, pabrėžiant, kad 
ji nėra atskiras mažas kraš
tas, o galingos Tarybų Są
jungos dalis. Visi tie laimėji
mai, pažymi respublikos pi
liečiai, pasiekti tik tvirtos 
broliškų tarybinių tautų bei 
nacijų vienybės ir tarpusavio 
paramos dėka.

Šiandien įkyrūs tulžingi 
balsai, varantys antitarybinę 
propagandą, gali sukelti tik 
ironišką šypsnį. Ypač šmeiži
kai pučia burbulą, kad katali
kų bažnyčia Lietuvoje esą 
persekiojama. Tuo Vakarų 
propaganda mėgina nukreip
ti žmonių dėmesį nuo tikro 
skirtumo tarp mažo krašto, 
kuris yra laisvas socialistinių 
respublikų sudėtyje, ir kraš
to, kurį iki šiol išnaudoja mo
nopolinis kapitalas.”
KAS IŠ TIKRŲJŲ ĮVYKO 
PO TŲ FUTBOLO 
ŽAIDYNIŲ VILNIUJE?

Kaip žinia, pernai vienu 
laiku staiga visa lietuviškų 
reakcininkų (“vaduotojų”) 
spauda buvo užpildyta “ži
niomis,” kad Tarybų Lietu
vos sostinėje garsiajame 
Vilniuje po futbolo žaidynių, 
kurias laimėjo “Žalgirio” ko
manda prieš Smolensko ko
mandą “Iskrą,” įvykusios 
milžiniškos riaušės, tiesiog 
sukilimas prieš visą socialis
tinę santvarką, už atsteigimą 
mūsų Lietuvoje senosios 
buržuazinės sistemos ir taip 
toliau. Tas nebesuvaldomas 
mūsų nelaimingų “vaduoto
jų” džiūgavimas tęsėsi net 
keletą savaičių. Laikas nuo 
laiko dar ir dabar toje spau
doje tas “vilniečių sukilimas” 
yra prisimenamas.

Šiomis dienomis gautame 
šių metų 6-tame “Literatūra 
ir menas” numeryje kaip tik 
tuo klausimu skaitome Domo 
Šniuko, kuris tuo laiku lan
kėsi Jungtinėse Valstijose ir 
Kanadoje ir gerai susipažino 
su tais “vaduotojų” spaudos 
sapaliojimais apie “vilniečių 
sukilimą,” straipsnį “Kreivi 
‘vadavimo’ varpininkai,” ku
riame jis trumpai apibūdinęs 
“Drauge,” “Naujienose” bei 
“Keleivyje” kai kurių reakci
ninkų žaidynių Vilniuje įvy
ko. Domas Šniukas rašo:

. . Žalgirio komandai 
sėkmingai finišuojant šalies 
antrosios lygos pirmenybėse, 
kai kurie jų gerbėjai užsikrė
tė teliuko džiaugsmu. Šį 
džiaugsmą sustiprinę net 
pusbuteliu, po žalgiriečių su
sitikimo su Smolensko “Isk
ra” ne vienas pamanė, kad 
ne žaidėjai, o jie patys tie 
didvyriai, kad jiems, o ne 
transportui turi priklausyti 
gatvės. Triukšmavo, nesi
skaitydami su kitu vilniečių 
kitokiais pomėgiais. Pavyz
džiui, nė karto po puikios 
operos premjeros jos klausy
tojai mieste netriukšmavo ir 
negėrė. Nė karto filharmoni-' 

jos lankytojai net ne po an
tros lygos, bet po pasaulinio 
garso kolektyvų koncertų 
netrukdė transportui. Su
prantama, liaudies milicija, 
draugovininkai, primindami, 
kad Vilniaus gyventojai yra 
įsijungę į sąjūdį už pavyzdin
gą viešąją tvarką ir kultūrin
gą elgesį, ramino įsiaudrinu
sius jaunuolius, daugiausia 
paauglius, o tuos, kurie ne
klausė ir pradėjo įžeidinėti 
tvarkos darbuotojus, prista
tė į milicijos būstines. Aršes
nieji buvo nubausti—kai kas 
pinigine bauda, o kam ir pa
rų daboklėj atsėdėti teko. 
(Visų baudų suma sudarė 245 
rublius, t. y. kiek mažiau, 
negu Amerikoj sumoka du 
mašinų savininkai už gatvėj 
per ilgai pastatytas maši
nas.) Niekas jų nemušė laz
domis, kaip Amerikoje. Nie
kas į juose nemetė ašarinan
čių bombų, kaip Amerikoje. 
Niekas nėnukreipė vandens 
čiurkšlių, (kaip Amerikoje. 
Apskritai jaunikliai net ne
sapnavo, kad jų to vakaro 
išdaigos virs Niagaros kriok
liu ant “vaduotojų” propa
gandos malūno.

Grįžęs iš kelionės, nutariau 
aplankyti keletą “aukų,” pa
siteirauti, ar jie ne Sibire, ar 
jau sugijo adatomis subady
tos panagės . . . Beje, čia 
dar vienu aspektu tenka nu
liūdinti “vadavimo varpinin
kus,” kurie bandė triukšmą, 
kilusį stadione, pavaizduoti 
kaip lietuvių išsišokimą prieš 
nelietuvius—tiek “Žalgirio” 
komandoje, tiek nubaustųjų 
tarpe yra ne tik lietuvių, bet 
ir rusų, lenkų ir kt.

Janas Jurgelevičius—liek
nas, jaunas vaikinas. Vil
niaus pakrašty, prie žalio pu
šyno, su būriu draugų stato 
pensionatą. Jisai už nesuval- 
dytą charakterį atsėdėjo 10 
parų. Kiek įsižeidęs, girdi, 
tokia džiaugsmo proga gali
ma buvę leisti truputį ir pa
siausti. Dar labiau jis įsižei
dė, kai aš naiviai paklausiau, 
ar jis tą vakarą nenorėjęs 
atstatyti Pilsudskio ar Sme
tonos tipo režimų . . .

Vilniaus politechnikume 
susitikau su būsimu ryšinin
ku, moksleiviu Sergejum Ba- 
rancovu. Nors vaikinui ne
malonu prisiminti tą nelemtą 
vakarą ir 10 rublių baudą, 
pedagogų ir draugų priekaiš
tus, tačiau jis pradėjo juok
tis, sužinojęs, kad už jį— 
“kankinį”—anapus Atlanto ir 
mišios atlaikytos, ir aukos 
renkamos. Jis čia pat buvo 
pasišovęs nusiauti kojas ir 
parodyti, kad panagėse nėra 
adatų, tačiau aš sulaikiau. 
Man aišku buvo ir taip, o, 
antra—nusprendžiau palikti 
“Naujienoms” tam tikrų iliu
zijų . . .

Arūnė Taunytė viename 
sostinės institute projektuo
ja etnografinio stiliaus lietu
viškus baldus (‘Kremliaus 
nurodymui”—sušuks “Kelei
vio” Maikis arba Tėvas). Ji
nai vienintelė mergina, kuri 
užsimokėjo 10 rublių.

— Kaipgi tai atsitiko?— 
Arūnė valiūkiškai nusišypso. 
—Matyt, per energinga esu, 
berniuku man reikėjo gimti. 
Mėgstu futbolą, mėgstu mo
tosportą. Štai vakar išlaikiau 
automobilių vairavimo tei
ses, bandysime su drauge ra
li varžybose palenktyniauti. 
Kaip tai atsitiko? Minios 
kamšaty kažką nemandagiai 
pastūmiau. Pasirodo, tai bu
vo draugovininkas. Supran
tama, man, kaip merginai, 
nemalonu buvo atsidurti vie
noj kompanijoj su tikrais pa
daužom, tačiau visiškai kok
tu, kai ūžatlantės žurnalistai 
į mūsų klaidas bruka savas 
politines idėjas. Gerbiu gra
fiką Vytautą Jonyną—ir už 
jo kūrybą, ir už jo pagarbą 
tėvų žemei. Tie, kurie jį 
smerkia, ir netgi mano vardu

—jam į papades vargu ar 
tinka.

Taigi tokia yra “Antverpe
no varpų-77” istorija. Man 
atrodo, kad varpų šerdimis 
šį kartą komiškai žemyn gal
va pakibo kreivi “vaduotojų” 
redaktoriai. Vaizdas—ark
liams pasijuokti.”

“MES GYVENAME 
NAUJAME
PASAULYJE . .

Savo įdomų straipsnį “Su 
meile gyvam gyvenimui” 
praeitų metų žurnalo “Per
galė” 11-tam numeryje Lie
tuvos Rašytojų Sąjungos val
dybos pirmininkas Alfonsas 
Maldonis pradeda:

“Gyvenimas, darbas, kūry
ba—paprasti, kasdieniški žo
džiai, natūralūs kaip oras, 
kuriuo, veik to nejausdami, 
vėpuojame. Geri, šilti žodžiai 
—be šiurpaus netikrumo at
spalvio, jaukūs kaip namai, 
kuriuose ilgai ir gražiai gy
vename ir tikimės gyventi. 
Tokie jie mums visiems. 
Darbas—ne prievarta, o gy- 
vybinas poveikis, tampantis 
mūsuose jau savaimingu kū
rybiniu aktu. Kūryba—pačių 
šviesausių asmenybės galių 
pasireiškimas, žmogaus ir jį 
supančio pasaulio supratimas 
ir įprasminimas. Gyvenimas 
—laikas ir erdvė veiklai, ma
terialinių ir dvasinių verty
bių kūrimui, vidinės harmo
nijos, gėrio ir grožio kūri
mui. Kaip didžiai ir turinin
gai šiandien mums skamba 
J. V. Gėtės geniali mintis: 
“Mąstyti ir veikti, veikti ir 
mąstyti.” Viskas vardan vie
no, mus visus jungiančio 
tikslo—tobulesnio, gražesnio 
žmogaus ir tam būtinų jo 
gyvenimo sąlygų. Šiandien 
vien teoretiškai, vieni prisi
minę praeitį, kieno atmintis 
dar ją siekia, ar susidūrę su 
kita, nesocialistine tikrove, 
įsitikinsime, jog gali būti ir 
kitaip, kad gyvenimas gali 
luošinti, kad darbas gali būti 
pavergimo priemonė, kad 
kūryba gali tapti prakeiksmo 
žyme jos kūrėjui. Ant to pa
ties, tiek sukrėtimu mačiusio 
žemės rutulio tą patį šimt
metį, tą pąčią dieną, kovoda
mi, kurdami, žvelgdami į 
rytdieną, mes gyvename 
naujame, nugalėjusio socia
lizmo pasaulyje, esame Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos pakeisto ir at
naujinto likimo žmonės.”

ALGIMANTAS BALTAKIS

Kasdienybės 
tiltas

Išdžiūvo didvyrių kraujas, 
Žolėm apžėlė jų kapas.
Ir prasidėjo naujas 
Gyvenimo etapas.

Be šūvių, be sprogimų— 
Darbe, kovoj kasdieninėj 
Mes sprendžiam savo likimą 
Ir meilę reiškiam Tėvynei.

Jau Velnio Tiltas nedunda, 
Seniai jo poliai supuvo.
Ir buvęs herojus atbunda, 
Pažadintas žadintuvo.

Ne vieną šis lūžis apvylė. 
Kur dingo kovų romantikai 
Tarnyba. Šeimos idilė. 
Besparnė, smulki

nesantaika.

Kai proza žmogų apninka, 
Sakykit, ką veikt herojui! 
Drąsa ne vienam pradingo— 
Pasidavė geruoju.

O reikia ir čia narsumo— 
Praeit Kasdienybės Tiltu, 
Kad jaustum dienų

didingumą, 
Kad niekad širdis neaptiltų.

Be šūvių, be sprogimų— 
Darbe, kovoj kasdieninėj 
Mes sprendžiam savo likimą 
Ir meilę reiškiam Tėvynei,

Mokslo lopšys
V. LADYGA

Tūlas praeivis, kad ir rū
pesčių vedinas, o visgi atėjęs 
prie Vilniaus Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordino val
stybinio V. Kapsuko univer
siteto, sulėtina žingsnį ir ge
ra, atvira šypsena pasitinka 
gausiai bebūriuojantį jauni
mą. Šis visuomet pasinėręs 
nerūpestingame, jaunatviška 
nuotaika trykštančiame šur-‘ 
mulyje.

Taigi, čia visuomet gyva ir 
judru. Merginos ir vaikinai 
grupėmis ir po vieną skuba į 
auditorijas, kur kiekviena 
diena žada ką tai naujo, ne
patirto. Kiti ilgiau užtrunka 
bibliotekose, kur ties knygo
mis žingeidžiai degančios 
akys ieško atsakymų į begalę 
klausimų ir problemų. Gal 
didieji žmonijos protai, iš lai
ko glūdumos prabilę knygų 
puslapiais, padės susiorien
tuoti painiuose klausimų— 
atsakymų labirintuose?

Dar kiti, jau paaukoję gerą 
dalį akademinių valandų pa
žinimo labui, neskubėdami 
išsibarsto paklaidžioti painio
mis senamiesčio gatvelėmis, 
kurios taip pat galėtų daug 
ką papasakoti, daug kuo pa
sidalinti ir nustebinti, bet jos 
tyli, tik atkartoja praeinan
čių žmonių žingsnius, atkar
toja dusliai ir atrodo, kad tie 
žingsniai vaikšto namų sieno
mis.

Universiteto fasadai dvel
kia ramybe ir didingumu. 
Statūs mūrai, apjuosiantys 
ištisą senamiesčio kvartalą, 
apraizgyti siaurų gatvelių 
tinklu, čia rymo ištisus šimt
mečius, kaip ir iš tolimos 
praeities iškilę akmeniniai 
sfinksai.

Žaismingas nerūpestingu
mas liko ten—triukšmingose 
gatvelėse, gausiuose kiemuo
se ir aikštėse, o čia, po seno
viškų skliautų kupolais—tik 
rimtis ir susikaupimas. Kiek
vienas, pravėręs ornamen
tuotas ąžuolines duris, neju
čiomis pasitempia visa savo 
esybe, pakyla aukščiau savo 
žemiškų rūpesčių ir atsiduo
da bendrai rimties nuotaikai.

Šiuose rūmuose akademi
nis Lietuvos jaunimas semia
si gyvenimo patirties, moko
si dirbti ir gyventi komunis
tiškai, gerbti ir saugoti tai, 
kas pasiekta titaniškų tėvų ir 
vyresniųjų brolių triūsu. Čia 
gimsta ryžtas nesitenkinti 
tuo, kas jau padaryta, čia 
įsižiebia troškimas siekti 
naujų pergalių ir laimėjimų 
visuose žmogaus kūrybinės 
veiklos baruose. Jaunimas, 
jis kaip visuomet neramus, 
tačiau jam priklauso ateitis.

Nuolat kylant liaudies ge
rovei susidaro vis palankes
nės sąlygos tarybinio jauni
mo estetiniam auklėjimui, vi
sapusiškam asmenybės vys
tymuisi, kultūrinio lygio kėli
mui. Naujoje Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjungos 

Konstitucijoje (pagrindinia
me įstatyme) pažymima: 
“TSR Sąjungoje egzistuoja 
ir tobulinama vieninga liau
dies švietimo sistema, kuri 
užtikrina piliečių bendrąjį la
vinimą ir profesinį parengi
mą, tarnauja jaunimo komu
nistiniam auklėjimui, dvasi
niam ir fiziniam vystymuisi, 
rengia jį darbui ir visuomeni
nei veiklai.”

Vilniaus universitete pir
muosius studijų žingsnius 
žengia busimieji filologai ir 
istorikai, kiekvienais metais 
mūsų Alma mater į savaran
kiško darbo kelią palydi gau
sų būrį teisininkų ir medikų, 
kasmet vis naujos laidos che
mikų, fizikų, matematikų ir 
daugelio kitų profiliu jaunųjų 
specialistų gauna kelialapius 
į plačius mokslinio ir kūrybi
nio darbo laukus.

Ateinančios studentų kar
tos, perimdamos iš savo 
pirmtakų daug kuo įpareigo
jančią estafetę, sėkmingu 
mokymusi ir aukštais pažan
gumo rodikliais bei veiks
mingu visuomeniniu darbu 
tęsia gražias akademinio jau
nimo tradicijas.

1979 metais Vilniaus Dar
bo Raudonosios Vėliavos or
dino valstybinis V. Kapsuko 
universitetas švęs 400 metų 
sukaktį. Šis garbingas se
niausios šalyje aukštosios 
mokyklos jubiliejus jau da
bar įgavo platų atgarsį Tary
bų Sąjungoje ir užsienio ša
lyse. Vilniaus universitetas 
nuo pat savo įkūrimo pelny
tai didžiuojasi giliomis įvai
rių tautų mokslininkų bend
radarbiavimo tradicijomis. 
Universiteto auklėtinių ir 
profesorių nuopelnai dideli 
visai Lietuvos kultūrai, jos 
mokslui. Tikrasis universite
to pakilimas ir suklestėjimas 
siejasi su Tarybų valdžios 
įkūrimu Lietuvoje, kai pla
čioms darbo žmonių masėms 
buvo atverti visi keliai ve
dantys į mokslą.

Galima be abejonės teigti, 
jog senasis Vilniaus universi
tetas buvo ir ateityje bus 
šviesios minties lopšys, 
gimstančių idėjų pradas ir 
naujų siekių įkvėpėjas.

SU DIDELIU 
PASISEKIMU

Lisbon. — Portugalijos 
Komunistų Partija pernai tu
rėjo penkių mėnesių naujų 
narių gavimo vajų. Tikslas 
buvo gauti 10,000 naujų na
rių. Bet vajus davė 27,000 
naujų narių! To nesitikėjusi 
nė partijos vadovybė. Šalies 
sostinėje įrašyti 7,216 nauji 
nariai.

Chicago, Ill. — Illinos val
džios pranešimas parodo, 
kad šioje valstijoje nedarbas 
pasiekė 7.5 procento visų 
darbo jėgų. Bedarbių armijoj 
396,000 darbininkų!
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LIETUVOS KULTŪRINIO GYVENIMO VAIZDAI

Naujai prabilęs poetas
LIETUVOS KNYGŲ LENTYNOJE

Revoliucionieriaus, kovotojo paveikslas
Neseniai pažymėjome “lie

tuvių poeto, rašiusio prancū- 
.ziškai” Oskaro Milašiaus gi
mimo šimtąsias metines. Tai 
paskatino giliau ir išsamiau 
pažvelgti į jo kūrybą daugelį 
Lietuvos meno žmonių—tiek 
poetus vertėjus, tiek inter
pretatorius aktorius.

Nors ir gyvename techni
kos amžiuje, bet susidomėji
mas poezija didžiulis. Net 
statistika rodo, kad tarp 
įvairiausio pobūdžio leidinių 
—poezijos knygos bene pa
čios populiariausios.

Matyt, emocinė atasvara 
žmogui būtina ir didžiausių 
technikęs atradimų laikotar
pyje. Suprantamas susido
mėjimas ir Milašiaus kūryba. 
Tas nuolatinis skverbimasis į 
naujas pažinimo galaktikas, 
tas amžinas žmogiškasis 
klausimas—kas aš esu, tobu
lumo siekimas, pagaliau—ly
rinių vaizdų sugestyvioji ga
lia,—visa tai artima ir 
mums, kosminio amžiaus 
žmonėms. O kad Milašius iš 
tikrųjų tapo naujai atrastas 
ir pamėgtas liudija vis gau
sėjantis pluoštas vertimų pe
riodinėje spaudoje, “Vagos” 
leidyklos renkama medžiaga 
jo poezijos knygai, dažnai 
rengiamos radijo valandėlės, 
Lietuvos televizijos laidos.

Ilgai ir su didele meile ruo
šėsi “prakalbinti” Milašių 
respublikos nusipelniusi ar
tistė Stefa Nosevičiūtė, pasi
telkusi nemažą aktorių būrį, 
nors ir sunkiai pasiduoda in
terpretacijai poeto kūryba,- 
—tokia ji sudėtinga. Neleng
va išrišti jos tragiškąją domi
nantę, pajusti “vizijų šlamė
jimo sugestyviąją galią” min
ties gelmės. Ir štai neseniai 
Meno darbuotojų rūmuose, 
kur paprastai vilniečiai ren
kasi pažymėti ar aptarti 
svarbiausius kultūrinio gyve
nimo reiškinius, įvyko susiti
kimas su įstabiu Milašiaus 
poezijos pasauliu. Žvakių nu
šviestoje scenoje skambėjo 
jo Simfonijos “Lemiuelio iš
pažintis,” lyrika, “Migelio 
Manjaros” fragmentai, įdo
mios poeto biografijos faktai, 
kuriuos, pasak vakaro rengė
jos, sujungė Lietuvos tema, 
tapusi poeto likimo tema.

— Norėjome, —sako S. 
Nosevičiūtė,—kad ji susi
šauktų su šia diena ir prabil
tų nelauktai, kaip nelauktai 
Milašiaus kūryboje Lietuva 
tapo didžiuoju žmogiškosios 
laimės ir prarasto rojaus mi
tu. Akcentuodami šį likimo 
motyvą, būdingiausius Mila
šiaus poetinio mąstymo 
bruožus vakaro rengėjai rė
mėsi LTSR MA Lietuvių k. 
ir literatūros instituto moks
linio bendradarbio filologijos 
kandidato V. Kubiliaus dos
niai pateikta medžiaga. Šis 
mokslininkas laikomas mūsų 
šalyje giliausiu Milašiaus kū
rybos žinovu. Pasak jo, išsi
skyrimas su gimtąja žeme 
užgriuvo besiformuojančio 
poeto sąmonę kaip sunkus 
praradimas. Vakaro rengėjai 
akcentavo mintį, kad išrauti 
medžiai iš savo gimtos žemės 
sunkiai prigyja svetimoj, te
gu ir didelės kultūros šalyje, 

Nauji metai
Švinta rytas, naujas rytas, 
Nauji metai vėl pas mus— 
Šviečia džiaugsmas, naujas ryžtas, 
Puiki nuotaika veiduos!

Naują metų mes sutinkam
Kupini naujų vilčių,
Mes, pasaulio darbininkai 
Žengiam draugišku keliu.

Nauji metai, nauja laimė
Ir nauji mieli draugai, j
Tegul liejas džiaugsmas kaime 
Miestas džiūgauja ilgai!

Kęstutis Balčiūnas

Kasmet Lietuvoje vis daugiau išleidžiąma naujų liaudies 
vartojimo prekių. Vilniaus elektrinio suvirinimo įrengimų 
gamykla serijiniu būdu pradėjo gaminti naujus buitinius 
dulkių siurblius. NUOTRAUKOJE: pamainos meistrė V. 
Vosak fdešinėjei ir pakuotoja S. Žilionienė ruošia produkci 
ją vartotojams. G. Svitojaus nuotr.

tokioj, kokia buvo Prancūzi
ja. Milašius vis dėlto gyveno 
tik praeitim, ir savo krašto— 
Gėrėjos, savo vaikystės pri
siminimais. Pro tą vaikystės 
kristalą jis ir žiūrėjo į pasau
lį. Interpretuojantiems Mila
šiaus poeziją teko daug pa
dirbėti, kad organiškai susi
lydytų į vieną visumą tas 
keistai besijungiantis klasi
nės formos aiškumas ir lyri
nės vizijos virpantys kontū
rai. Čia reikėjo išlaikyti, pa
sak V. Kubiliaus, lėtai ban
guojančią ritminę ir pasikar
tojimų simetriją, o drauge 
perteikti ir tą vidinį intensy
vumą, gilų dramatizmą.

Dar vakaro rengėjams pa
dėjo Vilniaus kraštotyrinin
kai, pateikę medžiagą iš jų 
apsilankymo Cerėjoje praė
jusiais metais, kurią susuma
vo ir gražiai aprašė Algis 
Patackas. Vakaro epizodas 
su Ksenija Ani—Šimtamete 
senute, tebegyvenančia Ce
rėjoje ir pažinojusia Milašių, 
—kaip tik sukurtas remian
tis šia medžiaga. Be to, žiū
rovų ir pačių aktorių many
mu, labai daug prisidėjo prie 
šio savito naujo traktavimo, 
—ypač “Lemiuelio išpažinty
je”—kompozitoriams A. 
Martinaičio muzika. Na, o 
nelengvos Milašiaus kūrybos 
interpretacijos mielai ėmėsi 
LTSR liaudies artistė K. Ky
mantaitė, aktoriai V. Širka, 
G. Urbonaitė, L. Žadeikytė, 
J. Valančienė, D. Jakševičiū- 
tė, A. Gregotauskaitė, pati 
vakaro rengėja S. Nosevičiū
tė, R. Rimeikis, J. Kisielius, 
kuris atliko Migelio Manja
ros vaidmenį.

Vienas įdomiausių Mila
šiaus poetinių kūrinių yra 
neabejotinai “Lemiuelio išpa
žintis.” Šis sunkus krūvis te
ko aktoriui V. Širkai, kurio 
nuomone kūrinys visų pirma 
jaudina savo daugiašake 
minties plėtote ir tuo jutimi
niu virpėjimu, kuris “srove
na minčių tinkle,” kaip pats 
Milašius yra pasakęs. Jaudi
na jo minties kosmiškumas, 
platuma. Žmogaus pokalbis 
su choru, aktoriaus nuomo
ne, yra savotiškas pokalbis 
su savim. Čia tiek daug gali
mybių aktoriaus fantazijai ir 
minčiai pasireikšti. Tai savo
tiška autoanalizė, vidinis mo
nologas, parašytas kaip sa
votiškas poetinis filosofijos 
traktatas.

— Poetas, pasiekęs kosmi
nės ramybės kraštą, negali 
pamiršti žmogaus. Šiandieni
nį žmogų, besiveržiantį į kos
mines erdves, ieškantį atsa
kymo—kas aš esu visatoje, 
norintį ją pažint, visa tai jau
dina, priverčia mąstyti, ieš
kot.

— Poeto vizijų padedami 
mes tampame subtilesniais, 
gilesniais mąstytojais,—sako 
aktorius.

Oskaro Milašiaus kūrybos 
vakaras pareikalavo iš ren
gėjų labai daug pastangų, 
susilaukė didžiulio dėmesio. 
O tai, jau gera proga visiems 
dar giliau pažvelgti į tokį 
sudėtingą ir įstabų Milašiaus 
kūrybos pasaulį.

Laima Radaitė

JAUNIEJI SVEČIAI IS
NORVEGIJOS VILNIUJE

Vilnius. — Neseniai čia lankėsi Norvegijos komunistinio 
jaunimo organizacijos delegacija. Jaunieji svečiai buvo 
gražiai priimti LLKJS Centro Komitete. Sekretorius V. 
Vitkevičius svečius supažindino su Lietuvos istorija, su 
didžiuliais ekonominiais ir kultūriniais laimėjimais, kuriuos 
Lietuva pasiekė tarybinio gyvenimo metais. O Norvegijos 
komjaunimo pasiuntiniai papasakojo apie problemas, ku
rios dabar labiausiai jaudina jų šalies jaunimą.

Paminėjo Juozo Banaičio 
sukaktį

Tarybų Lietuvoje plačiai 
paminėtos Valstybės ir Kul
tūros veikėjo, ilgamečio Kul
tūros Ministro Juozo Banai
čio gimimo 70 metines.

Didelis šiai progai skirtas 
vakaras įvyko kovo 1 dieną 
Vilniuje. Jame kalbėjęs Lie
tuvos TSR Kultūros Minis
tras Jonas Bielinis pabrėžė, 
kad Juozas Banaitis daugiau 
kaip du dešimtmečius akty
viai dalyvavo Respublikos 
meno ir kultūros gyvenime. 
Jo intensyvi veikla kultūros 
baruose sutapo su tuo nepa
prastai reikšmingu istoriniu 
periodu, kada respublikoje, 
vadovaujant Lietuvos Komu
nistų Partijai, buvo kuriami 
naujos lietuvių socialistinės 
kultūros pamatai. Su Juozo 
Banaičio vardu neatskiriamai 
yra susiję pirmoji tarybinė 
Lietuviška radijo laida, pir
mieji valstybiniai ansambliai, 
pirmieji Lietuvių tarybinių 
rašytojų, kompozitorių, daili
ninkų suvažiavimai, pirmasis 
tarybinis lietuviškos dramos 
spektaklis, pirmoji Tarybinė 
lietuviška opera, pirmasis ta
rybinis lietuviškas meninis 
filmas.

Į plačią valstybinę ir visuo
meninę veiklą Juozas Banai
tis aktyviai įsijungė istoriniai 
1940 metais. Atlikdamas Ko
munistų Partijos pavestas 
pareigas, jis pasireiškė kaip 
sumanus organizatorius, ta
lentingas vadovas, sugeban
tis jautriai atsiliepti į gyveni

mo keliamus reikalavimus. 
Banaičio pradėtą darbą da
bar sėkmingai tęsia didelis jo 
mokinių, kultūros darbuoto
jų būrys.

Apie Juozą Banaitį—savo 
buvusį mokytoją, apie jo 
darbą didžiojo Tėvynės karo 
metais papasakojo Lenino 
Premijos laureatas, Lietuvos 
TSR Liaudies poetas Eduar
das Mieželaitis.

Prisiminimais apie Juozą 
Banaitį pasidalijo menotyros 
daktaras akademikas Juozas 
Gaudrimas, Lietuvos TSR 
Dailininkų Sąjungos valdy
bos pirmininkas, Liaudies 
dailininkas Jonas Kuzmins- 
kis, Panevėžio Dramos vy
riausiasis režisierius, TSRS 
Liaudies artistas Juozas Mil
tinis.

Respublikinėje bibliotękoje 
surengta Juozui Banaičiui 
skirta knygų ir iliustracijų 
paroda.

JAV GENERALINIO 
KONSULO VIZITAS

Vasario 26—kovo 1 dieno
mis Vilniuje su oficialiu vizi
tu lankėsi JAV generalinis 
konsulas Leningrade Tomp- 
sonas Buchananas su žmona.

Svečiai pabuvojo Lietuvos 
TSR Užsienio Reikalų Minis
terijoje, parodų rūmuose, 
valstybiniame operos ir bale
to teatre žiūrėjo spektaklį, 
susipažino su Vilniaus miesto 
įžymybėmis, Trakais.

V. Petkevičienė

Sąjunginėje grožinėje lite
ratūroje vis daugiau knygų, 
kuriose piešiami įžymių re
voliucionierių paveikslai. Šių 
dienų jaunimas tarp daugelio 
knygų personažų ieško tvir
tų, principingų ir gyvenimo 
tikslą žinančių herojų. Susi
domėjęs jis vers ir naujos L. 
Inio knygos puslapius apie 
“revoliucijos riterio” F. 
Dzeržinskio gyvenimą.

Nuo ko pradedama knyga? 
Nuo F. Dzeržinskio jaunys
tės, nuo jo ryšio su Kauno 
darbininkais. Taip, čia jis šo
ko į kovos ugnį. Jam norėjo
si, kad ir platesnės proletarų 
masės suprastų kovos būti
nybę. Kuo jas paveikti, už
degti? Rašo atsišaukimus. 
Juos platina. Tos eilutės dar
bo žmones jaudino, žavėjo 
tartum vaizdingiausias eilė
raštis, nes jos kalbėjo apie 
didelę tiesą.

Tatai džiugino jauną Felik
są. Jis susipažino su Tilman- 
sų ir Rekošo fabrikų darbi
ninkais. Juos gyvu žodžiu ti
kino, organizavo. Jis tvirti
no: “Kovosime visi drauge— 
lietuviai, lenkai, rusai, balta
rusiai . . .” Vadovavo strei
kui.

Streikas grūdino kovų da
lyvius, įtikino, kad istoriją, 
gyvenimą gali pakeisti tik 
revoliucija. Tačiau šio kil
naus tikslo ūmai nepasieksi. 
Todėl F. Dzeržinskis pabrėž
davo: klasinis mūšis—tai 
gaisras, kuris laikui bėgant 
turi sudeginti išnaudotojišką 
santvarką ligi pamatų . . . 
Tik taip ir tik taip galima 
sukurti naują, socialistinį pa
saulį . . .

Tokie užmojai gąsdino caro 
valdžią. Ji nepaleido F. 
Dzeržinskio iš savo akių. Pa
galiau suėmė. Apie tai pri
mena knygos eilutės: “Išsė
dėjęs Kauno kalėjime beveik 
dešimt mėnesių,1 jis sužinojo 
teismo nuosprendį: už socia
listinės revoliucijos propa
gandą ir streikų organizavi
mą trejiems metams ištre
miamas už Lietuvos ribų.” 

. Bet revoliucionierius ir iš
trėmime buvo aras: ėmė ir 
išskrido . . . Slapta atsidūrė 
Vilniuje. Dabar jis užsidegė 
dar platesniam žingsniui—

Lietuvos mokslininkų užmojai ir lai II II

Vilnius. — Respublikinę 
tyrinėjimų programą, numa
tančią įdiegti kompleksą 
mokslinių-techninių priemo
nių ryšium su Ignalinos ato
minės elektrinės statyba, pa
ruošė Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Fizikos, techni
kos ir matematikos mokslų 
skyrius. Apie tai pranešta 
šio skyriaus visuotiniame su
sirinkime. Ataskaitinį prane
šimą skaitęs skyriaus akade
mikas sekretorius V. Statu- 
levičius, institutų vadovai, 
kiti žinomi mokslininkai pa
žymėjo, kad panašaus pobū
džio kompleksinių programų 
ruošimas dabar—tyrinėtojų 
dėmesio centre. Problemos, 
gvildenamos atskiruose insti
tutuose, perauga į plataus 
masto, daugelio žinybų vyk
domas programas. Jų tar
pe—darbų kompleksas, skir
tas oro baseino apsaugai nuo 
užteršimo, programa “Elek
troninių skaičiavimo mašinų 
kolektyvinio naudojimo si
stemos sukūrimas ir jos įdie
gimas moksliniams eksperi
mentams automatizuoti.”

Visa eilė fizikų ir matema
tikų darbų susilaukė aukšto 
įvertinimo, o vienas jų—aka
demiko J* Požėlos ir jo bend
radarbių, atskleidusių naują 
puslaidininkių savybę, pripa
žintas atradimu. Tai—pirma
sis atradimas Lietuvos moks
lo istorijoje.

Ataskaitiniais metais su
kurti du savarankiški institu
tai—Fizikos bei Matematikos 
ir kibernetikos.

Viduryje rašytojas A. Liepsnoms literatūros vakare Zara
suose. Skaitė romano ištrauką “Pasimatymas su motina.” 
Pasakojo apie rašytojus.

sutelkti darbininkus į revo
liucinio tipo partiją. Kuo 
remtis? “Rusijos socialdemo
kratų programa”! Taip gimė 
Lenkijos ir Lietuvos social
demokratijos partija. Gimė ji 
F. Dzeržinskio iniciatyva . . .

Persekiojamas jis persikė
lė į Varšuvą. Ir čia buvo 
šviesuliu—apie F. Dzeržinskį 
telkėsi priešakiniai žmonės. 
Juos būrė jo sumanumas, 
drąsa, įtaigus žodis. Džiau
gėsi pogrindžio kovos vadas: 
lyg miškas tankėjo organi
zuotų darbininkų gretos. Ta
tai baugino policiją. Vėl jį 
įgrūdo už grotų. Ir taip-ne 
kartą.

Dar laisvėje Feliksas pami
lo Sofiją. Sofija jį lankė, So
fija pogrindyje tęsė jo žygį. 
F. Dzeržinskio jausmai jai 
taurūs, šviesūs. Ši detalė 
knygoje atskleidžia revoliu
cionieriaus sielos, charakte
rio subtilumą. Jis mokėjo pa
traukti žmogų. Mokėjo visur 
—pogrindyje, ištrėmime ir 
net kalėjime. Jis ir čia sura
do puikių bičiulių—savo idė
jos šalininkų. Su jais išvien 
gynė žmogaus orumą, garbę, 
ruošėsi ateities grumtynėms.

Kai F. Dzeržinskis susirgo, 
1910 metais išvyko gydytis į 
Italiją, Kaprio salą, ten susi

Plačios apimties mokslinių 
programų formavimui daug 
dėmesio taip pat skyrė Che
mijos ir biologijos mokslų 
skyrius bei jo padaliniai. Šio 
skyriaus visuotiniame susi
rinkime kalbėję akademikas 
sekretorius L. Kairiūkštis, 
kiti žinomi mokslininkai pa
žymėjo, kad 1977 metais 
baigta formuoti programa 
“Technologinių procesų, 
priemonių ir automatizuotų 
įrengimų metalų apsaugai 
nuo korozijos parengimas.” 
Iš esmės paruoštos molekuli
nės biologijos ir molekulinės 
genetikos išvystymo kom
pleksinių paieškų kryptys. 
Daug pasidarbuota realizuo
jant bei tobulinant jau seniau 
sudarytą respublikinę pro
gramą “Žmogus ir biosfera.”

Mokslininkai pažymėjo di
delius chemikų laimėjimus. 
Buvo pasiūlyti originalūs 
elektrolitai padidinto grynu
mo metalo dangoms gauti. 
Vertingų eksperimentinių 
duomenų gavo biologai, tyri
nėdami ląstelės funkcionavi
mo biocheminius ir geneti
nius pagrindus bei sintetin
dami gyvybiškai aktyvius 
junginius. Zoologai paruošė 
rekomendacijas respublikos 
žuvininkystei intensyvinti 
panaudojant energetikos 
įmonių pašildytus vandenis.

Visuomenės mokslų sky
riaus visuotiniame susirinki
me ataskaitą pateikęs moks
linis sekretorius P. Dičius, 

tiko su M. Gorkiu. Pokalbis 
su rašytoju atskleidė F. 
Dzeržinskio akiračio platu
mą, mokėjimą subtiliai su
prasti kūrėją. Epizodai, kur 
vaizduojamas susitikimas su 
Gorkiu, gerokai paryškina F. 
Dzeržinskio portretą.

Pro rūką labai sunku pa
matyti krantą. O. F. Dzer
žinskis jį pamatė, pamatė 
pro grotas, pamatė, kai dar 
tolokai buvo ligi Spalio revo
liucijos aušros. Jaudina jo 
susitikimas (po ilgos petrau- 
kos( su Vladimiru Leninu 
Razlive. Jis ne tik žavėjosi 
Lenino paprastumu, demo
kratiškumu, bet ir pats sten
gėsi tokiu būti.

Šie ir kiti knygos pusla
piai, pasakojantys apie toli
mesnį F. Dzeržinskio gyveni
mą ir veiklą, atskleidžia nar
saus revoliucionieriaus tau

pumą ir stiprybę, jo žygius ir 
darbus. Rašytojas, pasitel
kęs amžininkų pasakojimus, 
laiškus, dienoraščius, apke
liavęs daugelį vietų, kur gy
veno ir dirbo F. Dzeržinskis, 
sukūrė jaudinantį paveikslą 
revoliucionieriaus, iš kurio 
mokėsi, mokosi ir mokysis 
kartų kartos.

Alpas Liepsnoms
Rašytojas

diskusijose kalbėję akademi
jos partinio komiteto sekre
torius akademikas A. Bura- 
čas ir kiti pažymėjo, kad 
istoriniai mūsų šalies gyveni
mo įvykiai—Didžiojo Spalio 
60-metis, naujosios TSRS 
Konstitucijos paruošimas ir 
priėmimas—labai suaktyvino 
mokslininkų kūrybinę veiklą. 
Skaitytojai gavo visą eilę ju
biliejui skirtų leidinių: “Di
dysis Spalis ir Lietuva,” 
“Lietuvos Tarybų valdžios 
dekretai” ir kitus.

Pasiūlymus, turinčius ne
mažą reikšmę respublikos 
liaudies ūkio bei jo atskirų 
šakų vystymui, įmonių val
dymui bei gamybos planavi
mui tobulinti, darbo našumui 
didinti, paruošė Ekonomikos 
institutas. Naujai įsteigto Fi
losofijos, sociologijos ir tei
sės instituto bendradarbiai 
užbaigė Vilniaus miesto so
cialinės ekonominės raidos 
kompleksinį planą. Iš spau
dos išėjo istorikų paruoštas 
rinkinys apie baltarusių ir 
lietuvių kovinę draugystę 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais, akademinis K. Donelai
čio raštų leidinys, lietuvių 
literatūros istorija rusų kal
ba ir daug kitų veikalų.

Visų akademijos mokslų 
skyrių susirinkimuose akcen
tuota, kad dar labiau susti
prėjo kūrybinis bendradar
biavimas su TSRS Mokslų 
akademijos institutais, Bal
tarusijos, kitų broliškų res
publikų mokslininkais.

Eltos koresp.



4-TAS PUSLAPIS LAISVĖ PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 10, 1978

Plungės parko antifašistus prisi II imis
PROF. J. PETRAITIS

1921-1934 metais Žemaičių 
veislės arklių valstybinis žir
gynas buvo Plungės parke. 
Tame pačiame parke buvo ir 
Žemės ūkio mokyklos bei 
Plungės gimnazijos rūmai. 
Abiejų mokyklų mokytojų 
dauguma ir vadovybė (Že
mės ūkio mokyklos—iki 1929 
metų spalio mėn. 1 d., o 
gimnazijos—visą laiką) buvo 
tautininkų partijos nariai. 
Vyriausybė ir policija visai 
pasitikėjo visoms toms įstai
goms.

Žirgyne dirbo vyresnysis 
žirgis Deržinskis ir žirgiai 
Ruginis, Lučinskis bei Drak-i 
šas (generolo Plechavičiaus 
sušaudyto bolševikuojančio 
liaudininko-laisvamanio 
Drakšos brolis). Žirgis Drak- 
šas ir Lietuvos steigiamojo 
sėimo liaudininkų fracijos na
rys—Plungės laisvamanių 
pirmininkas Šakys (1941 me
tais užėjus vokiečiams sušau
dytas fašistų) suagitavo liku
sius 2 žirgius, ir jie tapo 
laisvamaniais-antifašistais.

Drakšas, Lučinskis ir Ru
ginis buvo Laisvamanių są
jungos ir nelegalių partijų 
ryšininkai, nors patys nebu
vo nariai. Gelžkelį per Plun
gę pravedė tik 1933 metais. 
Iki tol plungiškių vienintelė 
susisiekimo priemonė buvo 
žemaitukas. Gi su žemaitu
kais kasdien turėjo važinėti 
1,2, net 3 žirgiai (dėl žemai
tukų treniruotės). Važiuoda
vo įvairiomis kryptimis ir 
pasiekdavo Telšius, Kretingą 
ir net Klaipėdą. Tuo važinė
jimu naudojosi įvairūs ponai: 
miškų urėdas—tautininkų 
partijos apskrities pirminin
kas, gimnazijos direktorius, 
policijos nuovados viršinin
kas ir kiti: nori kur važiuoti, 
paprašo žirgyno vedėją ir 
žirgis su pora žemaitukų nu
veža kur nori ir parveža . . . 
Kol atvežtas ponas atlieka 
mieste reikalus, žirgis su 
arkliais laukia sutartoje vie
toje. Ten ateina žirgio pažįs
tamas ir įduoda parvežti ne
legalią literatūrą, laišką, pa
sako žodžiu kas reikia. Ryt
dieną, vaikščiodamas parke 
“bedievis-parmazonas” užei
na į žirgyną (prieš tai įsitiki
nęs, kad nėra vyr. žirgio 
Deržinskio) ir pasiima par
vežtą “bedievybę” arba įduo
da nuvežti. Nebuvo jokio pa
vojaus, kad pakeliui gali pa
kratyti policija: kam užeis į 
galvą kratyti, kuomet va
žiuoja pats Telšių apskrities 
tautininkų partijos pirmi
ninkas arba policijos nuova
dos viršininkas. Apart to, 
žirgyno vedėjas, veterinari
jos gydytojas Šniukšta buvo 
tautininkų partijos narys; 
vienas jo brolis—generolas, 
o kitas—pralotas; tad aišku, 
kad jo pavaldiniai-žirgiai ar
ba tautininkai, arba bent 
“darbo federantai,” o jų žmo
nos—“moterys katalikės.”

Rudenį 1931 metų Plungės 
parko gyventojų šeima padi
dėjo dar vienu antifašistu ir 
antiklerikalu: į Žemės ūkio 
mokyklą įstojo mokytis Jure
vičius, kuris apsigyveno Že
mės ūkio mokyklos bendra
butyje. Dar neturėdamas 20 
metų, Jurevičius įstojo sava
noriu į Lietuvos armiją, ka
riaujančią prieš lenkus; kare 
buvo sužeistas ir už narsumą 
apdovanotas Vyties kryžiu
mi. Plungėje mokinys Jure
vičius kovojo prieš klerikalus 
ir prieš fašistus. Kartą per 
tikybos pamoką kapelionas 
kun. Ruškys laisvamanius 
pavadino Lietuvos parazi
tais. Tuomet atsistojo moki
nys Jurevičius ir tarė:

— Kuomet karo su lenkais 
metu Tamsta ramiai leidai 
laiką klebonijoje, Tamstos 
vadinami parazitai kovojo už 
Lietuvą ir ne vienas padėjo 
galvą.

Kada jaunalietuviai (tauti-

nio-fašistinio jaunimo sąjun
ga) pakviesdavo Žemės ūkio 
mokyklos mokinius į susirin
kimą, ateidavo Jurevičius ir 
sukritikuodavo fašistuojan- 
čius tautininkus. Šiaulių apy
gardos policijos politinis 
agentas Aukštikalnis pavedė 
savo padėjėjui Telšių apskri
čiai Puidokui išprovokuoti 
Jurevičių. Plungės žemės 
ūkio mokykloje Puidokas tu
rėjo 2 provokatorius. Vienas 
iš jų gautą iš Puidoko bolše
vikišką literatūrą įdėjo į Ju
revičiaus lovą po šieniku. Tą 
vakarą Jurevičius susirgo ir 
vieton vakarienės nuėjo gul
ti. Taisydamas lovą, rado 
literatūrą, išnešė ją į parką 
ir paslėpė. Po vakarienės 
Puidokas su policija padarė 
kratą bendrabutyje, bet nie
ko nerado.

Steigiamojo seimo priimta
me žemesniųjų žemės ūkio 
mokyklų statute buvo pasa
kyta kad mokinių tėvams 
raštu pareikalavus, tie moki
niai atleidžiami nuo tikybos 
pamokų. Mokinės Šakytės 
tėvas Šakys (Plungės laisva
manių pirmininkas, buvęs 
Steigiamojo seimo Liaudinin
kų frakcijos narys) ir suaugę 
mokiniai Jurevičiaus bei Si- 
monauskas padavė pareiški
mus atleisti juos nuo tikybos 
pamokų ir buvo atleisti. Ka
pelionas kun. Ruškys apie tą 
slaptai parašė vyskupui 
Staugaičiui (kuris savo laiku 
buvo Steigiamojo seimo pir
mininku, pasirašė ir paskel
bė minėtą įstatymą). Vysku
pas paskyrė slaptam tardy
mui komisiją iš vieno praloto 
ir dviejų kanauninkų. Komi
sija smulkiai susipažino su 
kapeliono darbu ir pripažino 
jį nebetinkamu pedagogi
niam darbui. Ruškys buvo 
atleistas iš kapeliono pareigų 
į altaristus (pasenusius kuni- 
gus-pensionierius). Bet, mo
kydamasis gimnazijoje, Ruš
kys buvo v ie no j e klasėje su 
Smetoniene. Todėl Švietimo 
ministerijos jis buvo paskir
tas Kretingos gimnazijos di
rektoriumi ir, metus padi- 
rektoriavęs, gavo direkto
riaus pensiją.

Vieton Ruškio kapelionu 
buvb paskirtas kun. Budrai
tis. Tai buvo pažangus žmo
gus, pasyvus antifašistas, 
geras pedagogas. Vieton 
“šventraščio” legendų jis pa
sakojo mokiniams žinias iš 
astronomijos, geologijos. Po 
karo metė kunigystę.

1929-1934 m. m. Plungės 
Žemės ūkio mokykloje visus 
mokslo metus du mokiniai 
(vienas II kurso ir vienas—I) 
budėdavo mokomajame ūky
je—-daugiausiai prie gyvulių: 
karvidėje arba žirgyne. Jie 
būdavo apmokomi teikti pa
galbą veršiuojantis karvei, 
kumeliuojantis kumelei, par- 
šiuojantis kiaulei, buvo ap
mokomi, kaip prižiūrėti atsi
vedusią pataitę (karvę, ku
melę, kiaulę) ir naujai atves
tą gyvulį. Todėl nebuvo nei 
vieno, baigusio Plungės že
mės ūkio mokyklą, nemačiu
sio, kaip veršiuojasi karvė, 
kumeliuojasi kumelė, par- 
šiuojasi kiaulė, nemokančio 
prižiūrėti atsivedusios patai
tės ir gyvuliuko po gimimo. 
Žemaitukų žirgyne ištisą pa
rą budėdavo iš eilės vienas 
žirgis. Jeigu buvo laukiama 
kumeliuojantis kumelei, pa
pildomai budėdavo ir tas žir
gis, kurio priežiūroje buvo 
laukiama kumelė. Pasiro
džius kumelės greito kume- 
liavimosi požymiams, budin
tis žirgis tuojau iškviesdavo 
Žemės ūkio mokyklos vedėją 
agronomą Petraitį*: esant 
komplikacijai, Petraitis 
kviesdavo veterinarijos gy
dytoją Šniukštą. 1932 metų 
balandžio mėn. 30 dieną va
kare žirgyne budėjo vyr. žir
gis Deržinskis, žirgis Drak

šas ir Žemės ūkio mokyklos 
mokiniai Jurevičius bei Sa
dauskas. Vakare, pasirodžius 
kumelės kumeliavimosi pir
miems požymiams, buvo iš
kviesti Petraitis ir Šniukšta. 
Kumeliavosi pirmdelė kume
lė. Kumeliuko padėtis kume
lės gimdoje buvo nenormali, 
prisėjo kumeliuko padėtį ku
melės gimdoje atitaisyti. Tą 
atliko Petraitis, nes Šniukšta 
nevaldė dešinės rankos. Ku
meliuojantis kumelei, buvo 
surinkti į kibirą kumelės ap- 
linkvaisiniai skysčiai, pa
sverti; paimtas pavyzdys jų 
analizei. Apsikumeliavus, 
buvo pasverta placente, iš
matuotas placentos dydis, 
placentos ir bambelės virše- 
viršelio storumas ir paimti jų 
pavyzdžiai analizei. Pasver
tas kumeliukas. Tą darbą 
atliko Petraičio vadovaujami 
mokiniai. Gimė labai silpna 
kumelaitė, todėl budintieji 
nutarė visi pasilikti prie ku
melės iki ryto 10 valandos 
(dabar iki 12 valandos, nes 
tuomet prisilaikėme ne 
Maskvos laiko). Gal but bū
tume buvę ilgiau, bet į žirgy
ną atėjo policininkas ir parei
kalavo, kad agronomas Pe
traitis tuojau eitų į raštinę, 
kur jo laukia ponas nuovados 
viršininkas.

— Jeigu aš reikalingas po
nui viršininkui, tegul jis 
ateina į žirgyną. Aš išeiti 
negaliu, nes gimė labai silp
nas kumeliukas, aš turiu jį 
pažindyti,—atsakė Petraitis 
ir tęsė savo darbą.

— Reikalas labai rimtas,— 
tarė policininkas,—ant rūmų 
stogo bolševikai iškabino 
raudoną vėliavą.

— Jums labai rimtas rei
kalas—raudona vėliava, o 
mums su ponu daktaru—dar 
rimtesnis reikalas—kumelia- 
vimasis,—atsakė Petraitis 
policininkui, laikydamas ku
meliuko nosį prie kumelės 
tešmens. Jurevičius tuo me
tu laikė kumeliuką, o Drak
šas—pakėlęs kumelės prieki
nę koją, kad negalėtų spar
dytis.

— Tamsta nelauk: anks
čiau kaip po gero pusvalan
džio mes su ponu agronomu 
negalėsime išeiti,—kreipėsi 
Šniukšta į policininką. Polici
ninkas išėjo. Pažindę kume
liuką, mes išėjome iš žirgy
no. Ant rūmų stogo ant ilgo 
koto plevėsavo raudona vė
liava. Apie rūmus vaikščiojo 
policijos nuovados viršinin
kas, abu policininkai ir keli 
ginkluoti šauliai. Parke buvo 
daug žmonių. Mums priėjus 
nuovados viršininkas, pasi
sveikinęs, paprašė rakto nuo 
rūmų palėpių, kad galėtų 
nuimti raudoną vėliavą. Pe
traitis atsakė, kad pagal su
tartį Žemės ūkio ministerijos 
su Švietimo ministerija, rū
mų visas antras aukštas bei 
skėpė išnuomoti gimnazijai ir 
patarė ponui viršininkui 
kreiptis į gimnazijos direkto
rių. Kol surado direktorių, 
praėjo dar gera valanda. Ka
da atėjo gimnazijos direkto
rius ir nuėjo prie palėpio 
durų, pasirodė, kad durys į 
palėpę neužrakintos . . . Du 
šauliai užlipo ant stogo ir 
nukabino raudoną vėliavą. 
Rytdieną atvažiavo Šiaulių 
apygardos kriminalinės poli
cijos vyriausias politinis 
agentas Aukštikalnis bei 
agentas Telšių apskričiai 
Puidokas. Pradėjo tardyti. 
Įtarė mokinį Jurevičių, bet 
tas turėjo stiprų elibį: nuo 
saulės laidos iki vėliavos 
nuėmimo jis budėjo žirgyne, 
iš kurio nebuvo išėjęs: tą 
paliudijo visi praleidę tą nak
tį žirgyne: vet. gyd. Šniukš
ta, vyr. žirgis Deržinskis 
(kuriam policija labai pasiti
kėjo, mokinys Sadauskas 
(Alsėdžių policijos nuovados 
viršininko brolis), žirgis

Drakšas. Aukštikalnis kalti
ninko nesurado, bet Petraitį 
apkaltino tuo, kad jis neatėjo 
nuovados viršininko kviečia
mas ir bent valandą sutruk
dė vėliavos nuėmimą. Aukš
tikalnis apskundė Petraitį 
Vidaus reikalų ministerijai, o 
pastaroji—Žemės ūkio minis
terijai, kuri komandiravo į 
Plungę referentą švietimo 
reikalams agronomą K. Pe
truškevičių. Pastarasis smul
kiai išaiškino viską ir parašė, 
kad Petraitis ir Šniukšta pa
sielgė taip, kaip turi elgtis 
kiekvienas gyvulininkas; jei
gu jie būtų pasielgę kitaip, 
tai jie būtų buvę neverti 
dirbti žirgyne. Vienok, agro
nomas Petruškevičius rado 
agronomo Petraičio darbe 
trukumą: buvo senas nebe
naudojamas šiltnamis. Jį rei
kėjo nugriauti ir gautas ply
tas sunaudoti trobesių re
montui. Agr. K. Petruškevi
čiaus pasiūlymais tais pat 
metais^buvo įvykdytas.

Kada pasibaigė visa zava- 
rucha, Petraitis išsikvietė 
mokinį Jurevičių ir padarė 
jam pastabą, kad visiems 
miegant, o Petraičiui su 
Drakšu budint, Jurevičius 
nepasiklausęs išėjo ir bent 
valandą negrįžo.

— Jeigu aš būčiau prašęs 
leidimo, kalbant galėjo iš

girsti kiti, ir kaltė dėl vėlia
vos būtų tekusi man,—atsa
kė Jurevičius. — Jeigu 
Tamsta nebūtum leidęs man 
pasišalinti, vėliava nebūtų 
buvusi iškabinta . . .

Po 4 metų Jurevičius baigė 
Fredos aukštesniąją Sodinin- 
kystės-daržininkystės mo
kyklą. Petraitis tuo metu 
dirbo jau Gruzdžiuose ir re
komendavo Gyvulininkystės 
mokyklos direktoriui J. Že
maičiui priimti Jurevičių į 
naujai sudarytą sodininko 
statą. J. Žemaitis paskyrė 
Jurevičių sodininku. Bet po 
2-3 metų J. Žemaitis išvažia
vo iš Grazdžių. Jo vietą užė
męs Smetonienės favoritas 
Globys po kiek laiko bedievį 
Jurevičių atleido iš pareigų.

• Tai atsitiko Milane, 28 
metų italė Laura Amoroza 
išėjo į savo buto balkoną. 
Staiga jai ėmė svaigti galva. 
Laura neteko pusiausvyros 
ir nukrito žemyn iš penkto 
aukšto. Bet liko gyva. Tik 
susikrėtė smegenis ir truputį 
įsidrėskė. Mat Laura nukrito 
stačiai ant apačioje stovėju
sio lengvojo automobilio 
priekinio stiklo, pramušė jį ir 
atsidūrė vairuotojo krėsle. 
Greitoji pagalba išėmė mote
rį iš ją išgelbėjusio automo
bilio.

Kai kurie įdomus
nuotraukomis atsimini ai is
karo audros laikų Lietuvoje

[Nuotraukos iš Lietuvai Pagalbos
Teikimo Komiteto archyvo]

Vilniaus lietuvių partizanų grupė aplaiko drapanas, gautas 
iš Amerikos per Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetą. 
Dešinėje pusėje pats paskutinis yra Vytautas Senkevičius, 
partizanų grupės komandierius.

Vokiečiai susprogdino Kauno geležinkelio stotį. Geležinke
liečiai ir miesto gyventojai savo noru padeda Raudonosios 
Armijos atstatymo batalijonų kariams išvalyti griuvėsius 
ir vėl nutiesti kelią iš Kauno į Vilnių.

A II erikos filosofų ir
sociologų knyga

Tarybų Sąjungoje atidžiai 
domimasi Amerikos istorikų, 
sociologų, filosofų darbais. 
Tik pastaruoju laiku (1977 
m.) rusų kalba išleistos ke
lios knygos, sudarytos iš 
amerikiečių pažangiųjų auto
rių raštų. Pereitų metų pa
baigoje pasirodė dar vienas 
toks leidinys—“Šiuolaikinė 
pažangioji filosofinė ir socio
loginė mintis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose.”

Šiame rinkinyje skelbiami 
dvidešimties (20) amerikiečių 
filosofų ir sociologų straips
niai. Jie nagrinėja ir spren
džia įvairius klausimus ir 
problemas, kurios knygoje 
suskirstytos į tris dalis.

Pirmoji—“Visuomeninio- 
istorinio proceso sociologiniai 
aspektai”—liečia svarbius ir 
aktualius šiandieninės Ame
rikos gyvenimo socialinius 
klausimus. Antai, amerikie
čių marksistas H. Aptekeris 
(H. Aptheker) nagrinėja pro
blemą, kas kaltas dėl šiuolai
kinės miestų krizės kapitalis
tiniuose kraštuose. Betina 
Apteker ir Andžela Devis ra
šo apie politinius kalinius 
Amerikoje. Spausdinamas 
šiame skyriuje ir kitas A.

Devis straipsnis “Apie negrų 
moterų vaidmenį kovoje 
prieš vergiją.”

Antroji knygos dalis—“Fi- 
losofinės-metodologinės pro
blemos”—svarsto svarbius 
marksistinės filosofijos klau
simus ir aspektus. Jų nagri
nėjimą pratęsia ir papildo 
straipsniai, dedami skyriuje 
“Buržuazinės ideologijos kri
tika.” Čia spausdinami B. 
Dahemo, M. Vartovskio, D. 
Degrudo, H. Parsonso, K. T. 
Fano ir kitų amerikiečių filo
sofų darbai.

Ne visi knygos autoriai yra 
marksistai. Bet visi jie nuo
širdžiai gilinasi į marksisti
nės filosofijoš ir sociologijos 
problemas. Knygos autoriai 
—pažangės Amerikos visuo
menės veikėjai, taikos šali
ninkų judėjimo dalyviai, Ta
rybų Sąjungos bičiuliai.

Kai kurie iš jų (D. Somer- 
vilis, P. Kroseris, E. Par- 
sonsas) yra iniciatoriai žino
mos mokslo draugijos — 
Amerikos filosofijos draugi
jos dialektiniam materializ
mui studijuoti. H. Aptekeris 
ir P. Koenas —Amerikos 
marksistinių tyrinėjimų in
stituto vadovai. B. Vosylius

Išvaduotame Vilniuje Laikinas tiltas vietoje vokiečių su
sprogdinto tilto per Nėrį.

Kaimiečiai grįžta namo Ukmergės plentu. Džiaugiasi su
laukę pasiliuosavimo iš nacių vergijos.
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KANADOS ŽINIOS Ukrainian Airline Stewardesses Write
Pres. Carter to Extradite Hijackers

Toronto, Ont.

Justinas Kiškūnas, kurs 
neseniai, mirė sulaukęs 86 
metų amžiaus, Kanadon at
vyko po pirmo pasaulinio ka
ro. Daugiausia gyveno To
ronte. Buvo pažangių minčių 
žmogus, skaitė mūsų spaudą, 
priklausė prie Sūnų ir Duk
terų Draugijos. Buvo ramaus 
būdo, gerai sugyveno su vi
sais.

Laidotuvėmis rūpinosi gi
minės iš JAV.

Montreal, Que.,
PRISIMINTI
VERUTE VERBYLIENĖ

Mirtis yra natūralūs gam
tos dėsnys. Kai numiršta žy
mus žmogus, žino plati vi
suomenė, ir liekasi įamžin
tas. Bet kaip numiršta eilinis 
žmogus, lygiai sunkiai per
gyvena likę savieji, giminės, 
draugai. Mirusio atminčiai 
svarbu pasakyti apie velionį 
gražius žodžius. Tas lieka il
gesniam jo prisiminimui tarp, 
savųjų ir giminių. To norėjo 
ir mūsų mylima Verutė. No
rėjo, kad ji būtų palaidota be 
bažnytinių apeigų. Jos pa
geidavimas buvo išpildytas.

MONTREAL, QUE., CANADA

Mirus

Jonui Mickūnui
Reiškiame gilią užuojautą broliui Kazimierui su 

šeima, sesutėms Emilijai ir Stasei T. Lietuvoje. 
Mes taip pat liūdime netekę gero draugo ir pažįsta
mo.

J. J. Vilkeliai
A. N. Mikuliai 
J. P. Skripkai
M. M. Laurinaičiai 
J. E. Urbonavičiai
B. S. Valatkai
J. E. Baršauskai
A. Z. Juzolaičiai
B. M. Papurėliai 
H. E. Jugolavičiai 
J. A. Kaušylai
J. M. Narusevičiai 
B. M. Šalčiūnai 
J. A. Brakniai 
Ch. A. Juškai 
J. P. Taruškai 
M. M. Gudai 
S. G. Remeikiai
M. A. Paragiai 
J. A. Zenkai
J. H. Kurylai
K. A. Marteli
N. B. Graibai 
S. H. Virbalai
L. P. Kisieliai
J. E. Petrauskai

MONTREAL, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Tamkevičiaus
Jau praslinko 3 metai nuo 1975 m. vasario 14 d., 

kuomet negailestinga mirtis iš gyvųjų tarpo atsky
rė mano mylimą vyrą ir vaikų tėvelį.

Šią liūdną sukaktį prisimename su širdies skaus
mu ir ašarom vilgančias akis. Tu, brangus Antanai, 
ilsėkis ramiai šaltoj žemelėj, o mes tave visuomet 
laikysime mintyse ir širdyse, kol tik mūsų krūtinė
je širdys plaks.

Žmona—MARIA TAMKEVlClENE 
Dukra—ALDONA su šeima

Ona Veršinskienė pasakė at
sisveikinimo jaudinančią kal
bą prie karsto.

Ji priminį kad šiandieną 
paskutinį kartą atsisveikina
me su Verute, kuri jau palie
ka šį neramų pasaulį ir į jį 
jau nebesugrįš. Ji palieka sa
vo artimuosius, gimines, 
draugus. Ji mylėjo visus 
žmones ir visada mėgo būti 
su draugais. Ji buvo pamilusi 
Moterų Klubą, ji jame dar
bavosi ir visuomet jį rėmė, 
kad jis gerai gyvuotų. Kol 
sveikata leido, buvo komite- 
ro narė. Kad ir smarkiai li
gos paveikta, visada daly
vaudavo susirinkimuose.

Verute, tu buvai mūs visų 
mylima ir mes tavo mirtį 
sunkiai pergyvename!

Bet kas šioje žemėje gims
ta, tas ir miršta. Sakome, 
tebūna tau, Verute, lengva 
Kanados žemelė!

P. B. ( randma

DĖKOJAME

Mirus mūsų mylimai Veru
tei Verbylienei, susilaukėme 
daug užuojautos ir pagarbos. 
Reiškiame širdingą padėką 
visiems skaitlingai atsilan
kiusiems šermeninėje, už gė
les velionės giminėm ir drau
gam, o Veršinskienei už pa
sakytą jaudinančią kalbą prie 
karsto, už palydėjimą į pa
skutinę kelionę ir visiems, 
kurie kaip nors prisidėjo prie 
palengvinimo mums pernešti 
šią liūdną valandą.

Didelis ačiū geriems J. D. 
Skripkams už suteikimą vie
tos dėl užkandžių.

Esame visiems giliai dėkin
gi.
Giminės: Aida, Edis Matiukai

Ona, Viktoras Verbylai

J. M. Skinkiai
L. O. Ceskauskai
N. Venskaitienė su Dukra
T. Matiukas
A. Girnienė
A. Žilinskaitė
J. Virbickas
W. Bilskis
J. Stukas
J. Paplauskas
J. Girdžius
M. Matusevičiene
Ed. Vilkis
K. Lukošas
B. Kvietinskas
V. Vekterienė
F. Tautkus
M. Cekaitienė
M. Danusevičienė
M. Smetonienė
J. Graibienė
A. Požerienė
E. Juraitienė
J. Puzinas
S. Pečiulaitis
G. Marteli

M. Meištiene

Tvirti jauno kritiko žingsniai

Mr. President:
On October 15, 1970 aboard 

the AN-24 * Soviet airplane 
which was flying from Batumi 
to Sukhumi, a grave crime was 
committed: Mr. Bražinskas and 
his son killed stewardess Nadya 
Kurchenko, 19, wounded three 
crew members and seized the 
aircraft. To save rhe lives of 
the passengers, the pilot Suliko 
Shavidze complied with the 
demand of the killers to land in 
Turkey.

To combat air piracy, as you 
are aware, international con
ventions were signed in Decem
ber 1970 in Prague, and in 
September 1971 in Montreal. In 
the 27th session of the UN 
General Assembly (1972), a res
olution against air piracy was 
also adopted to prevent inter
national terrorism threatening 
the lives of innocent people.

Both our countries are now 
bound by these international 
laws, as these documents were 
also signed by representatives 
of the United States. Statesmen 
and political figures of your 
country spared no words in 
public statements and appealed 
to put an end to piratical at
tacks in the air, characterizing 
them as one of the evils of our 
century. Meanwhile, the two 
killers are free.

On June 25, 1976 Turkish 
newspapers reported the escape 
of the Brazinskases from Yoz- 
gate camp in Turkey and a few 
days later the world learned 
that the “runaways” requested 
US authorities to grant them 
asylum. According to Western 
press reports they were offi
cially denied entry, so they flew 
from Turkey “towards South 
America.” Suddenly they found 
themselves in a New York air
port and “got lost in the crowd” 
(?) and are staying in the Un
ited States.

On July 15, 1976 the Soviet 
government issued an official 
statement that the criminals 
Brazinskases, wherever they 
might be, should be extradited 
to the Soviet Union which re
garded their sheltering as an 
unfriendly act against the 
USSR. But even after this offi
cial complaint, the killers and 
pirates, who also violated US 
immigration laws, were not ex- 
tradited^

The elder Bražinskas settled 
in New York and, his son, who 
is now married, in Worcester, 
Massachusetts. As events show, 
they made no secret about the 
fact that they resided in your 
country and have repeatedly 
visited offices of the immigra
tion service seeking a job.•

Last March 28, former surviv

Mokantis su Alfredu Gus- 
čiumi viename kurse Vil
niaus Valstybiniame V. Kap
suko universitete, labiausiai 
visus patraukdavo jo drau
giškumas, nuoširdumas ir .. . 
gražus balsas. Su Alfredu 
buvo linksma, visuomet galė
jai pasikalbėti “nuo dūšios.” 
Tačiau niekam tada į galvą 
neateidavo mintis, kad Al
fredas taps rimtu literatūros 
kritiku.

Baigęs studijas ir dirbda-

LAISVĖ

ing members of the crew of 
AN-24 who suffered the attack, 
S. Shavidze and O. Babayan, 
sent you a letter with a request 
through the US Embassy in 
Moscow, to extradite the crim
inals to Soviet law authorities. 
The White House replied that 
the Brazinskases were refused 
political asylum in the United 
States as they committed a 
“serious non-political crime,” 
and that the pirates would be 
sent to Venezuela.

■Such a reply discouraged not 
only us, Soviet citizens and 
friends and colleagues of those 
who suffered, but also Interpol’s 
chief in Caracas, C. Quero Mor
ales, who said to correspond
ents that he had no knowledge 
of the intended extradition 
which he regarded as impos
sible as the Brazinskases were 
not Venezuelan citizens.

The reply of the White House 
officials could not but raise 
doubts in our minds whether 
you had been informed about 
the crimes of the Brazinskases, 
or had read the letter of S. Sha
vidze and O. Babayan and seen 
the reply sent in your name. 
That reply does not at all tally 
with the passionate words of 
youi' colleagues about the press
ing need to put an end to air 
piracy.

In 1976 Senator Mike Mans
field called for resolute mea
sures against those who com
mitted piratical attacks in the 
air. He said that the time had 
come to take steps so that not 
a single participant in attempts 
to hijack planes was left un
punished. Democrat Mansfield 
(editor’s note: Mansfield is now 
US ambassador to Japan) de
mands, and quite justly, to pun
ish even attempts to hijack 
planes. And he is not alone in 
his demands. According to press 
reports, the Democratic Party 
Convention applauded a speaker 
who said: “We reject the 
thought that our country must 
do nothing while terrorists kill 
and maim innocent men, women 
and children.” The Republicans 
shared the same view on this 
issue with the Democrats.

The delay with the extradi
tion of the Brazinskases to So
viet law authorities looks espe
cially suspicious in the light5 of 
the fact that the immigration 
authorities are apparently re
strained from taking legal ac
tions against Bishop Vinsentas 
Brizgis, active collaborator with 
the hitlerites. In August 1941 
he organized the massacre of 
Jews in a township of Krakes, 
Kodiask Region of the Lithu
anian Soviet Socialist Republic

mas universiteto Rankraščių 
skyriuje, “Literatūros ir me
no” redakcijoje, Rašytojų są
jungoje ir dabar “Komjauni
mo tiesos” kultūros skyriaus 
vedėju,—Alfredas Gusčius 
sugebėjo kaip reikiant įsigi
linti į bendrąjį lietuvių litera
tūros raidos procesą. Jis ne 
tiktai recenzuoja knygas per 
radiją, rašo ir spausdina kri
tikos straipsnius periodikoje. 
Praeitų metų pabaigoje jau
nasis kritikas išleido knygą 
“Tiesės ir zigzagai.” Knyga 

and was nicknamed the “Ges
tapo Bishop.” This crime alone 
is enough for the US immigra
tion service to deal with the 
person of Brizgis. We don’t 
want to think that this is the 
implementation of “human 
rights,” American style; or, 
how the principles of Christian 
morality are understood.

These are, Mr. President, the 
details of the Brazinskases case. 
As you see, attempts to turn 
them into “good pirates” who 
are “worthy” of patronage of 
US authorities are inconsistent.

At the inauguration cere
mony you and your family, con
trary to usual procedure, walk
ed from the Capitol to the White 
House demonstrating your de
sire not to be removed from 
the people, to stress your close
ness to them. On the example 
of the Brazinskases, please 
come to a just conclusion as 
to’ what is beneficial for the 
American people. Use your 
authority to stop the arbitrari
ness of the enemies of detente 
who make the United States a 
source of ridicule in the world 
which contradicts the interests 
of the American and other peo
ples.

In a Sukhumi park a monu
ment was erected to Nadya 
Kurchenko, wonderful daugh
ter of the Ukrainian people 
who performed to the end of 
her days, her patriotic and of
ficial duty. From her high ped
estal she asks you and the liv
ing: will the crime be left un
punished?

Reading these lines, please 
remember that Nadya Kurchen
ko was only beginning her life. 
She was of the same age as 
your son James. As a father 
you must understand how in
human are the people who help 
the Brazinskases, contrary to 
rules of criminal and interna
tional law.

In ending this letter, we stew
ardesses of the Ukrainian De
partment of civil aviation ap
peal to you to extradite to our 
country the hijackers Brazin
skases who must be made to 
pay for their crimes.

This letter was discussed and 
adopted at meetings of the 
Ukrainian stewardesses of Bor- 
ispol, Kiev, Odessa and Lviv 
airports. It has 344 signatures.

Stewardesses of the
Ukrainian Department of 
Civil Aviation, 44 Kres- 
chatik Street, Kiev, 
Ukrainian S.S.R.

susideda iš trijų skyrių, ku
riuose aptariama daugiausia 
jaunesnės kartos prozininkų 
S. Šaltenio, L. Jacinevičiaus, 
R. Granausko, R. Šavelio, J. 
Marcinkevičiaus, J. Apučio, 
E. Ignatavičiaus bei kitų kū
ryba. Atskirame skyriuje ap
žvelgiami R. Kašausko apsa
kymai bei apysakos.

Knygoje nagrinėjama mi
nėtų autorių tematika, cha
rakterių kūrimas ir kitos for
mos bei turinio meninės ypa
tybės. A. Gusčius pats ne
blogai žino klasikinę-pasauli- 
nę literatūra, susipažinęs 
tiek su anksčiau gyvenusių, 
tiek su dabartinių tarybinių 
kritikų darbais. Tai leidžia 
autoriui nagrinėti lietuvių ta
rybinės prozos bruožus ben
drame visos šalies, o atski
rais atvejais—ir pasaulinės 
literatūros kontekste.

A. Gusčius reiklus kriti
kas. Iškeldamas jaunesnės 
kartos prozininkų kūrinių 
teigiamus bruožus: emocio
nalumą, tam tikra prasme 
revoliucingumą, jis smerkia 
kartais pasitaikantį nutolimą 
nuo objektyvios tikrovės, su
panašėjimą vieno rašytojo su 
kitu, idėjiškumo bei socialu
mo stoką.

Pažymėtina A. Gusčiaus 
kritikos darbų savybė — 
sklandumas, graži kalba. Jo 
knygą, straipsnius periodiko
je perskaitai susidomėjęs.

Tiek “Tiesės ir zigzagai,” 
tiek straipsniai periodikoje 
akivaizdžiai rodo, jog į tary
binę lietuvių literatūrą atėjo 
rimtas, mąstantis kritikas.

Rimantas Šinkūnas

5 TAS PUSLAPIS

Kupiškio rajono Šimonių Jos sąžiningas, puikus dar- 
kolūkio kiaulių augintoja Ja- bas įvertintas Garbės ženklo 
nina Domžienė. ordinu ir TSRS LUPP meda

liu. P. Skardžiaus nuotr.

Socializmo pranašumas
akivaizdus

Praha. — Prieš kelias die
nas Čekoslovakijos liaudis iš
kilmingai atšventė socialisti
nės statybos 30 metų sukak
tį.

Bendroje parlamento sesi
joje Komunistų Partijos sek
retorius Gustav Husak pla
čiai apibūdino Čekoslovakijos 
pasiekimus ir laimėjimus po 
socializmo vėliava. Socializ
mo pranašumo įrodymui, ly
ginant su kapitalizmu, jis sa
kė, užtenka jau to vieno fak
to, kad Čekoslovakijoje mes 
neturime nedarbo proble
mos, neturime ekonominės 
krizės. Tuo tarpu, kaip žino
ma, visose šalyse su kapita
listinėmis santvarkomis siau
tėja giliausia ekonominė kri
zė ir nedarbo rykštė darbo 
liaudį plaka be jokio pasigai
lėjimo.

Husak pabrėžė didelę svar

bą Čekoslovakijos gerų san
tykių ir bendradarbiavimo su 
Tarybų Sąjungą ir kitais so
cialistiniais kr aš tai s.

GUST AV4WSAM

CHICAGO, ILL.

Liūdnas vienų metų mirties prisiminimas

Alex S a II uolis
mirė

1977 m. kovo 11 d.
Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko vieneri metai 

nuo tos skaudžios dienos, kuomet sustojo plakusi 
musų mylimo vyro ir tėvo Alexo Samuolio širdis. 
Nors laikas bėga, bet palikta širdyje žaizda nei 
kiek nesumažėjo. Todėl, atėjus tai dienai, kuomet 
prieš metus jis užmigo amžinu miegu, norisi gar
siau sudejuoti ir priminti draugams apie jo pasišali
nimą. Jį prisimename su meile, gilia pagarba ir 
liūdesiu širdyje.

Liūdinti, Žmona-VALERIA SAMUOLIS
Sūnus—ADOLPH

[MIKE MASYS]

Mirė 1973 Metų Kovo 7 Dieną
Kiekvieną dieną jo ilgimės ir mintyse kartojame 

šiuos žodžius:
“Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis,
Amžinu miegu ramiai užmigai, 
Nustojo tau plakusi pailsusi širdis 
Savo mylimą dukrą Stefaniją ir Žmoną Teofilę 
Liūdėt palikai..................”

Ilsėkis ramiai, brangusis, savo nameliuose Wood
lawn kapinių įsienyje. Mes Tave nuolat lankysime, 
liūdėsime ir niekad nepamiršime.

Liūdinti dukra STEFANIJ A
ir žmona TEOFILĖ

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jau penkeri metai, kai mirė mūsų mylimiausias

Mikas Detroitietis
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Tarptautinės Moters Dienos 
minėjimas New Yorke

G rank Bražinskas su dukra Tamara

Praėjusį sekmadienį Tarp
tautinės Moters Dienos—Ko
vo Aštuntosios—minėjimas, 
suruoštas New Yorko Lietu
vių Moterų Klubo, ypatingai 
smagiai pakeltu ūpu praėjo, 
nepaisant, kad oras buvo la
bai nepalankus. Penktadie
nio naktį dar daugiau sniego 
nukrito ir uždengė visą jau 
seniau nukritusį sniegą. Gat
vės buvo slidžios, automobi
liais beveik neįmanoma va
žiuoti . . . Tiesa, susirinko 
ne tiek, kiek paprastai į šią 
šventę sueina žmonių, bet 
vis vien turėjome gerą, ūpin
gą, gerai nusiteikusią publi
ką.

Programa buvo turininga, 
neilga. Kalbėtojai apibūdino 
Moters Dienos reikšmę. Klu
bo pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė, atidarydama programą, 
pakalbėjo, kaip šis minėji
mas atsirado pačiame New 
Yorke 1908 metais ir aiškino, 
kaip ši šventė pasauliniai įsi
gyveno.

Banga Lukoševičienė

' Žurnalistė Banga Lukoše
vičienė labai įdomiai pakal
bėjo apie moterų pažangą so
cialistinėse šalyse.

Pabaigoje “Laisvės” redak
torius Antanas Bimba trum
pai pakalbėjo apie pažangių
jų lietuvių moterų veiklą 
Amerikoje.

Meninė programa buvo 
tikrai puiki. Laimė, kad at
vyko Sofijos Stasiukaitienės 
sūnus muzikas Frank Bra
žinskas su žmona ir dviem 
dukrelėm. Frank Bražinskas 
su dukrele Tamara progra
moje gražiai pasirodė. Jam 
akompanuojant pianinu, Ta
mara grojo solo Prancūzišku 
rageliu (French horn). Frank 
paskiau padainavo solo, 
akompanuodamas sau piani
nu. Jis taipgi akomponavo 
Aido Chorui ir beveik vi
siems solistams.

Solistais buvo Viktoras
Becker ir Nelė Ventienė. 
Duetą dainavo Nelė Ventie
nė ir Tęsė Stočkienė. O pas
kiausiai pasirodė Aido Cho
ras, mokytojos Mildred Sten- 
sler vadovybėje ir ypatingai 
gražiai sudainavo tris daine
les, nepaisant, kad dalyvavo 
ne visi dainininkai—trūko 
dviejų gerų dainininkių 
(Onos Čepulienės ir Nastės 
Buknienės), kurios negalėjo 
su mums dalyvauti dėl ligos. 
Taipgi trūko Choro pirminin
ko Povilo Ventos, kuris yra 

išvykęs į Floridą, ir Mečisla- 
vo Hacinkevičiaus, kuris gy
dosi ligoninėje.

Pietus labai skaniai paruo
šė Nelė Ventienė ir Ona Ba- 
barskienė. Joms prie stalų 
patarnauti padėjo mūsų mie
losios draugės iš Aido Choro. 
Prie baro pagelbėjo Alekas 
Mitchell ir Karolis Bender. 
Karolis taipgi atėjęs penkta
dienį priruošė stalus. Bilie
tus pardavinėjo Sofija Sta
siukaitienė. Sofija taipgi pa
dovanojo puikų tortą su už
rašu: “Sveikiname su Kovo 
8.”

Aukomis prisidėjo O. Ba- 
barskienė, kuri ne tik dirbo 
per kelias dienas, ruošdama 
maistą, bet paaukojo $13; po 
$10 aukojo F. Maželienė ir 
Jurgis su Sofija Stasiukai- 
čiais; po $5: M. Šukaitienė, 
Mary Adams iš Great Neck, 
N. Y., ir Natalija lešm antie- 
nė iš Ft. Lauderdale, Fla. 
Maistu prisidėjo: Julia La
zauskienė, G. Danilevičienė 
ir Sofija Stasiukaitienė.

Klubietė Emilija Liepienė, 
kuri negalėjo su mums daly
vauti dėl ligos, prisiuntė per 
N. Ventienę apsčiai dovanų. 
Dalį mes išpardavėme per 
pobūvį. Ačiū Mildred Stens- 
ler ir dovanų komisijos narei 
Juliai Lazauskienei už pasi
darbavimą.

Moterų Klubas širdingai 
dėkoja visiems už dalyvavi
mą su mumis mūsų šventėje, 
už aukas, už prisidėjimą dar
bu, menininkams už puikią 
programą ir kalbėtojams už 
gražias kalbas. I. M.

Sveikinimas:
Mielos draugės:

Sveikinu jus visas su Kovo 
8-tąją Tarptautine Moters 
Diena. Linkiu kuogeriausios 
kloties jūsų asmeniniame gy
venime, stiprios sveikatos ir 
sėkmės pažangiame veikime.

Natalija lešmantienė

“LAISVĖS” MOTERIMS
Širdingiausi linkėjimai ko

vo 8 proga.
Daug laimės, sėkmės, bū

kit amžinai jaunos ir sveikos, 
dirbkite su dar didesne ener
gija.
Kapsukas V. Gulmanas

• 38 metų baskas Alfredas 
Urija pasiekė ėjimo nesusto
jant rekordą. Nė kiek ne
stabtelėdamas jis nukeliavo 
pėsčias 492 kilometrus per 
76 valandas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

Waterbury, Conn.
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 28 kp. yra nutarusi su
rengti Moters Dienos minėji
mą balandžio 23 d.

Kovo mėnesį mes negalime 
surengti, nes pas mus labai 
bloga žiema šiemet. Labai 
daug sniego buvo ir dabar to 
sniego visur kalnai stovi. 
Miestas tik išvalo sniegą cen
tre, kur didelės krautuvės, 
yra, kad žmonės galėtų priei
ti prie krautuvių biznį daryti 
vertelgoms. Gatvės, kurios 
yra toliau nuo centro, pilnos 
sniego, nėra kur automobilių 
pastatyti. Kitos gatvės siau
ros, tai kaip tik vienas auto
mobilis gali važiuoti, nes ant 
šonų sniegai stovi. Mūsų pa
rengimų lankytojai* yra se
nesnio amžiaus žmonės ir 
jiems sunku iš namų išeiti, 
kada daug sniego.

Svetainė, 48 Green St., 
yra užsakyta parengimui 
š. m. balandžio 23 d. Progra
mai atlikti pakviestas Lais
vės choras iš Hartford, 
Conn, ir soliste Gertruda 
Raškauskienė (Ulinskaitė), 
vietinė.

Vėliau parašysime daugiau 
apie šį parengimą.

Žiemos laiku ir kada daug 
sniego yra, seniems žmo
nėms yra sunku iš namų išei
ti ir daugiausia laiko pralei
džia namuose. Aš patariu, 
būnant namie, geras knygas 
skaityti, tai greitai laikas 
praeina.

L. L. Draugija yra išleidu
si daug gerų knygų, ir mes, 
kada buvom jaunesni, netu
rėjome laiko jas visas per
skaityti. Dabar yra gera pro
ga, kada turime laiko jas 
skaityti.

Man teko kalbėtis su kai 
kuriais nariais, ir paklausiau, 
ar skaitėte tą ir tą knyga? 
Sako, skaičiau, o ką rašo toje 
knygoje. Pamiršau ir dabar 
neatmenu. Jei mes pamiršo
me, tai dabar turime progą 
jas vėl perskaityti, kad mes 
patys žinotume, kas jose pa
rašyta ir galėtume ir tiems 
pasakyti, kurie tų knygų ne
skaito.

Aš noriu suminėti kelias 
knygas. Dr. St. Matulaitis, 
“Religija ir Jos Sociali Reikš
mė,” Tomas I ir Tomas II.

Ernesto Hekelio, “Pasaulio 
Stebuklai,” išdėstė dr. J. J. 
Kaškiaučius.

J. Jurginis, “Lietuvos Me
no Istorijos Bruožai.”

Antanas Bimba, “Istorija 
Klasių Kovos Amerikoje” ir 
Antanas Bimba, “Klesti Ne
muno Kraštas.”

Stasys J. Jokubka, “Tėvų 
Žeme, įspūdžiai.”

L. L. Draugija yra išleidu
si daug gerų knygų, bet čia 
visų negalima suminėti.

M. Svinkūnienė

• Stokholmo policija suėmė 
grupę neįprasto šantažo 
meistrų, kaltinamų . . . 
kraujo vagyste. Mat buvo 
įsibrauta į valstybinę kraujo 
analizių laboratoriją ir pa
vogta pavyzdžiai kraujo, im
to iš vairuotojų, įtariamų, 
kad jie prie vairo buvo ne
blaivūs. Iš pradžių policija 
manė, kad tuos pavyzdžius 
pavogė kas nors iš vairuoto
jų. Tačiau viskas paaiškėjo, 
kai vagys ėmė skambinti 
automobilių savininkams, 
siūlydami išpirkti savo krau
jo pavyzdžius, sumokant nuo 
100 iki 450 dolerių.

Seki adienį, balandžio 16 d., Lietuvių Koo
peratyvinės Bendrovės [“Laisvės”] dalinin
kų suvažiavimas 10 vai. ryto, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, New 
York. Po suvažiavimo 2 vai. bus pietūs.
Kviečiame visus apylinkės lietuvius daly
vauti. Auka $7.

Binghamton, N. Y.
VASARIO 27 D. BUVAU
APIPLĖŠTAS ✓ /

Prieš porą savaičių atėjp 
pas mane jaunas vyras nuoy 
muoti krautuvę (štorą). Ap- 
žiūri vietą ir sutinka mokėti 
mano nustatytą nuomą. Tik 
sako, kad tuo tarpu pinigų 
neturi, ateis vėliau, ir klau
sia, ar aš būsiu namie. Aš 
pasakiau, kad po pietų aš 
nebūsiu namie, nes aš einu į 
Seniors’ Club papietauti ir 
pakortuoti.

Tai pirmadienį popiet par
vykęs namo 3-čią valandą, 
randu duris atdaras, o ant 
grindų guli “crow bar,” kuris 
buvo mano garažiuje. Jo pa
galba plėšikas atplėšė mano 
“seifą”. Bet jame pinigų ne
rado, o bankines knygutės 
neėmė. Bet paėmė tris laik
rodėlius, kurie buvo ant ka- 
modės. Mano laimė, kad po
pierinių pinigų nerado.

Pranešiau policijai, kuri 
dabar ieško plėšiko.

Vardan geros sėkmės 
aukoju “Laisvei” $6.

J. Vaicekauskas

KUR DAUGIAUSIA ŽYDŲ 
ŠIANDIEN GYVENA?

Amerikinis Žydų Komite
tas skelbia tokius duominis: 
Jungtinėse Valstijose turime 
5,700,000 žydų, Izraelyje 
3,006,000, Tarybų Sąjungoje 
2,600,000. Šiuose trijuose 
kraštuose žydų gyventojų 
skaičius pernai paauko 
115,000.

Žinoma, žydų gyvena ir ki
tose pasaulio šalyse, bet po 
daug mažiau, negu šiose tri
jose.

DIDELĖ NELAIMĖ
ANT GELEŽINKELIO

Waverly, Tenn. — Prie šio 
nedidelio miestelio vasario 
23 d. vakare traukinys, kuris 
gabeno labai pavojingą skys
tą chemikalą, vadinamą 
“profane,” nusirito nuo bė
gių. Ant rytojaus pribuvę 
ugniagesiai bandė chemikalą 
išleisti iš vienos tankos ir 
įvyko didelis sprogimas. Ne
laimėje 7 žmonės užmušti ir 
virš 50 sužeista. Kai kurie jų 
taip apdegę, jog jeigu ir gy
vens, visą amžių bus invali
dai!

JUSTINAS 
MARCINKEVIČIUS

Himnas
Aš šlovinu tekančią saulę, 
Iš miego prabudusį žmogų, 
Ir duoną, kurią jis kramto, 
Ir vandenį, kurį jis geria, 
Ir orą, kuriuo alsuoja.

Aš šlovinu juodą žemę.
Ir dirvon įsmeigtą plūgą, 
Ir kviečio žydinčią varpą, 
Ir pradalgį, platų ir ligą, 
kaip Paukščių Kelias per 

dangų.

Aš šlovinu ieškančią mintį 
Ir muskulus, įtemptus

> darbui,
aš šlovinu prakaito lašą 
ir poilsį trumpą, bet saldų, 
kaip kūdikiui motinos pienas.

Aš šlovinu darbą— 
neišniekintą, šventą darbą, 
tą, kuris viską gali, 
tą, kuris žmogui leidžiaą 
vadintis Žmogum.

MIAMI, FLA.
Vasario 22 įvyko sėkmin

gas LLD 75 kuopos bazaras 
. LSK patalpose. Į šį nepa- 
prast^renginį atsilankė daug 
"tautiečių iš apylinkės ir iš 
toliau atvykusių svečių.

Stalus puošė gausiai drau
gių suneštos dovanos bei na
mie gaminti įvairūs tortai ir 
vaisiai, kurie vėliau buvo 
parduoti bei išleisti iš laimė
jimo.

Šis renginys pavyko ge
riau negu buvo tikėtasi. Liko 
ir gražios finansinės paramos 
spaudai bei kitoms progresy
vių organizacijoms.

Apie 12 vai. buvo pateikti 
pietus, kuriuos pagamino 
draugės Uršulė Daugirdienė 
ir Olga Šimkienė. Joms pa
dėjo maistą suvežti E. Alek
sandra ir J. Nevins. Prie 
stalų patarnavo Mary Bru- 
šienė ir Stella Dennis. Baza- 
ro komisijoje—M. Novickį,
N. Ješmantienė, Jonas Dau
girda, J. J. Urevich, J. Smo
lenskas. Bilietus pardavė F. 
Mankauskas. Aukomis gau
ta: Mary Kvietkas—$30.60, 
S. Dennis $10, M. J. Krupp 
$10, Mr. & Mrs. R. Chuladas 
$10, Chas. Aimantas $5, Ve
ra Urbon $5, J. Krasnickas 
$5, P. Pocius $5. Daigtais 
gauta nuo šių:
M. Kvietkas
A. Birštonienė
B. White
J. Jurevich
J. H. Chalkiai
V. Morosas
A. Bečiene
U. Daugirdienė

BALTIMORE, MD.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Arminaitė
Paserskienė
mirė 1964 m. kovo 10 d.

Liūdesyje likome vyras Petras Paserskis, dukros 
Birutė L. Thoma ir Katrytė J. Mattesien ir 6 
anūkai.

Ilsėkis ramiai, brangi močiute, Loudens Park 
kapinėse. Mes Tavęs niekada nepamiršime ir Tavo
kapą gėlėms puošime.

RICHMOND HILL, N. Y.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Mirė 1976 m. kovo 10 d.
Negailestingoji mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mano 

vyrą, dukros tėvą ir anūkių senelį. Praeina dienos, 
mėnesiai, metai, bet nepraeis mūsų skausmas, 
ilgesys ir nuobodumas kol būsime gyvos.

Liūdinti žmona—ONA
Duktė—IRENA ir šeima

Y. Zutra
J. Smolenskas
Mr. & Mrs. R. Chulada
M. Bovinas
Mr. & Mrs. Pempė
J. Andrus
Mališauskas
Mr. & Mrs. Stroliai 
Ch. N. Tamošiūnai 
Ukrainų org.
Mr. & Mrs. T. Koshowski
H. Žaknis
J. Krasnickas
A. Aimantienė
M. Tamošiūnas
P. Gasper
G. Witartiene
Mr. & Mrs. Becker
M. Novickį
N. Ješmantiene

Vaisiais bei tortais
N. Tamošiūnas
M. Tamošiūnas
A. Aimanta
O. Šimkus
V. Nevins
V. Venckūnienė
U. Daugirdiene
N. lešmantienė

LLD kuopa širdingai dėko
ja šeimininkėms ir visiems 
už tokį didelį pasidarbavimą. 
Taip pat širdingas ačiū vi
siems už dovanas ir tokį nuo
širdumą. Be jūsų visu pagal
bos šis renginys nebūtų bu
vęs toks sėkmingas.

Pranešimas
Kovo 22 LLD 75 kuopos 

susirinkimas ir pietūs įvyks 
L. S. K. Salėje, 12 vai. Pra
šom visus dalyvauti.

N. lešmantienė

LIŪDINTI ŠEIMA

Pramogų kalendorius

BALANDŽIO 16 D.
“Laisvės” Bendrovės dali

ninkų suvažiavimas 10 vai. 
ryto. Po suvažiavimo pietūs 
2 vai. p. p. Auka $7.

BALANDŽIO 23 D.
Liet. Literatūros Draugi

jos 28 kuopa rengia MO
TERS DIENOS minėjimą— 
48 Green Street svetainėje, 
Waterbury, Conn. Bus dainų 
programa ir pietūs.

Serga

Gavome telefonu praneši
mą, kad buvusi ilgametė mū
sų veikėja ir laikraščio “Vil
nies” redakcijos narė Alice 
Jonikienė yra susirgusi ir jau 
trečia savaitė guli Benedicto 
ligoninėje, Kingston, N. Y. 
Pastaruoju laiku čia Alice 
gyveno pas sūnų.

Linkime mielajai draugei 
greitai sustiprėti.

Jane Fonda

She is beautiful, bright, 
talented and she is a pro
gressive person—Jane Fon
da. It was really a pleasure 
to look at her and hear her 
talk on the Merv Griffin 
show the other night. The 
whole cast from the film “Co
ming Home” was on that 
show. They are brilliant ac
tors, they expressed their 
respect and admiration for 
Jane with whom they 
worked together in that anti
Vietnam war film and every 
one of them fought against 
that inhuman, unjust war.

Jane Fonda is world fa
mous not only because she is 
a very talented actress but 
more because she is a very 
progressive person. She has 
a deep concern for working ' 
people, she is striving to do 
her part in trying to correct 
or change the unjust, cor
rupt system in capitalist 
countries.

Yes, Jane Fonda is world 
famous. I have seen her pic
tures and articles about her 
in the Lithuanian magazine 
“Tarybinė Moteris” and oth
ers. There isn’t a corner in 
the world where Jane Fonda 
is not known. And yet she is 
so young. She has been in so 
many outstanding films, has 
directed films, simply she is 
incredible. I have been a fan 
of hers for years and I sent 
her a letter congratulating 
her for her ideals and out
spoken stand on political is
sues. Use




