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KRISLAI
Teisingas nusiskundimas 
Sugrįžo
Energingoji Indijos vadovė 
Taupymas biednuomenės 

sąskaita
A. BIMBA

Šios šalies Olimpinis Komi
tetas pareiškė, kad jis pildys 
prezidento Carterio reikala
vimą arba įsakymą boikotuo
ti Maskvoje įvyksiančius va
sarinius olimpinius žaidimus. 
Bet atletai skundžiasi, kad 
šiuo boikotavimu prezidentas 
nubaus ne Tarybų Sąjungą, 
o juos. Juk jie į pasiruošimą 
šiuose žaidimuose dalyvauti 
yra įdėję labai daug darbo, 
energijos ir pastangų. Ne 
vienas jų per ilgą laiką save 
maitino aukšta viltimi iš žai
dimų sugrįžti su aukso bei 
sidabro medaliu, ir kad pir
mą kartą jų vardas nuaidės 
per visą pasaulį. Uždraudi
mas bei neleidimas žaidimuo
se dalyvauti tai visą palai
dos!

Ar prezidentas Carteris 
pagalvojo apie šią, tikrąją jo 
skelbiamo boikoto reikšmę? 
Matyt, nepagalvojo . . .

Panašiai sulaužydamas su
tartį su Tarybų Sąjunga šie
met jai parduoti 17 milijonų 
tonų grūdų, jis nubaudė ne 
ją, bet šios šalies farmerius. 
Tarybų Sąjunga gali nusi
pirkti ir nusiperka kiek tik 
jai reikia grūdų kitose šaly
se. Prezidentas nesiskaitė su 
tais teisingais farmerių pro
testais ir nusiskundimais.

Kaip žinoma, prieš apie 27 
mėnesius su Amerikos Dar
bo Federacijos-Industrinių 
Organizacijų Kongreso vado
vybės su George Meany 
priešakyje pasiūlymu vyriau
sybė sutiko ir Jungtinės Val
stijos buvo ištrauktos iš 
Jungtinių Tautų Tarptauti
nės Organizacijos. Tas klai
dingas žygis buvo teisinamas 
sugalvotu mitu, kad būk 
T. D. O. esanti per daug 
sukairėjusi, kad jos vadovy
bė esanti beveik visiškai su- 
komunistėjusi ir t. t.

Dabar darbo naujoji unijų 
vadovybė ir prez. Carteris 
pakeitė nusistatymą ir nuta
rė į T. D. O. sugrįžti. Šį savo 
ėjimą dabar teisina tuomi, 
kad pasaulinė organizacija 
žymiai pasikeitusi, žymiai 
sudešinėjusi, nebešokanti 
“pagal komunistų muziką’’ ir 
t. t.

Nelabai svarbu, kaip ir 
kuomi šį savo žygį unijų 
vadovybė ir Carteris teisina, 
sugrįžimas laikomas gana di
deliu T. D. O. laimėjimu jau 
vien tik ta prasme, kad 
Jungtinės Valstijos per me
tus į jos iždą sumoka net 25 
milijonus dolerių duoklių, 
kas sudaro vieną ketvirtadalį 
visų gaunamų pajamų.

Kalbėkime, kaip norime 
apie Indijos Kongreso Parti
jos vadovę ir Indijos premje
rę Indirą Gandhį, bet negali
ma aukštai nevertinti jos 
energijos ir sumanumo. An
tai neseniai įvykusiuose vi
sos šalies parlamento rinki
muose Kongreso Partijai lai
mėjus milžinišką balsų dau
gumą ir jai sugrįžus į prem
jerės postą, ji rado, kad 
daugelyje valstijų seimelius 
(legislatūras) ir valdžias kon
troliuoja opozicinės, dešinio
sios jėgos. Ilgai nedelsus

Ginkluoja sukilėlius prieš 
Afganistano valdžią

Ruošiasi ginkluotam 
konfliktui dėl Afganistano

Štai pranešimo iš Wa- 
shingtono vasario 16 dienos 
“The N. Y. Times” antraštė: 
“United States Supplying 
Afghan Insurgents With 
Arms in a Covert Opera
tion”. Vadinasi, slaptai, nele- 
gališkai Jungtinės Valstijos 
ginkluoja Afganistano sukilė
lius prieš naująją valdžią.

Žinioje sakoma, kad taip 
šios šalies vyriausybė daro 
jau nebe šiandien.Ji slaptai

Protestuoja prieš 
grqzinimq drafto

Ann Arbor, Mich. — Čia 
sausio 30 dieną, nepaisant 
neapsakomai didelio šalčio, 
Michigano Valstijos Univer
siteto kieme susirinko 700 
žmonių užprotestuoti prieš 
prezidento Carterio užsimoji
mą grąžinti verstiną draftą 
armijon. Demonstracijos šū
kiai buvo: “Money for jobs 
and education, not for war 
and devastation”, “No draft, 
no way!”, “No more blood
shed, no more war, stop 
registration”!

Premjėrė Indira Gandhi

Mrs. Gandhi nutarė dalykus 
pakeisti, panaudodama šalies 
konstitucijos suteikiančią jai 
galią bei teisę valstijų seime
lius paleisti ir pravesti nau
jus rinkimus. Šiomis dieno
mis ji taip ir padarė: seime
lius paleido ir paskelbė nau
jus rinkimus net devyniose 
valstijose!

Premjerė tiki, kad ir šiuo
se rinkimuose jos vadovauja
ma Kongreso Partija laimės 
didelę balsų daugumą. Tu
rint, jeigu ne visų, tai nors 
daugumos valstijų vadovy
bes savo partijos įtakoje, jai 
bus daug parankiau, leng
viau savo programą įvykdyti 
gyveniman visoje šalyje. Tai 
logiškas, gerai apgalvotas 
vadovės samprotavimas.

Pranešama, kad sutaupy- 
mui lėšų, New Yorko Miesto 
Sistemų Agentūra siūlo tuo
jau miesto operuojamose li
goninėse lovų skaičių suma
žinti visu 1,000. Ir paskui 
mažinimą tęsti be sustojimo, 
taip, jog iki 1982 m. lovų 
skaičius tose ligoninėse dar 
sumažėtų net 1,200 lovų!

Tai taupymas miesto ben
druomenės sveikatos sąskai
ta. Jis neturėtų būti daro
mas. Prieš jį turėtų kilti 
protestų audra! 

kontrrevoliucionierius gin
kluojanti jau nuo sausio mė
nesio vidurio. Bet iki šiol 
apie tai buvo tylima. Apie tai 
nė žodžio nesakė ir preziden
tas Carteris savo pranešime 
Kongresui.

Svarbu ir tas, kad šiame 
pranešime iš sostinės pabrė
žiama, jog ginklavimas Afga
nistano valdžios priešų, 
kontrrevoliucionierių yra at
liekamas per Pakistaną! Va
dinasi, pasitvirtino Tarybų 
Sąjungos vyriausybės pa
reiškimas, kad Afganistano 
naujoji revoliucinė valdžia 
prašė jos pagalbos apgyni
mui savo krašto nuo imperia
listų iš užsienio agresijos 
pavojaus. Toji pagalba buvo 
suteikta legališkai, pagal Af
ganistano valdžios prašymą 
ir draugystės ir bendradar
biavimo sutartį.

Jau sudaryta 
komisija tyrinėjimui 
šacho veiklos

United Nations, N. Y. — 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Kurt Waldheim jau sudarė 
komisiją ištyrimui buvusio 
Irano karaliaus (šacho) Mo
hammad Riza Pahlevi veik
los. Kaip žinoma, to reikala
vo Irano naujoji valdžia, ku
rios prezidentu neseniai tapo 
išrinktas Bani-Sadr, kaipo 
sąlygos paleidimui 50 ameri
kiečių, laikomų įkaitomis. 
Jungtinės Valstijos komisiją 
skubiai užgyrė. Ji esanti 
pasiryžusi tuojau pradėti 
darbą.

Komisija susideda iš pen
kių narių. Joje atstovauja
mos šios šalys: Šri Lanka, 
Syrija, Prancūzija, Algerija 
ir Venezuela.

Atlanta. — Ligų Kontrolės 
Centras sako, kad per pasku
tines tris savaites nuo in- 
fluenzos ir plaučių uždegimo 
mirė 1,800 amerikiečių, tai 
yra, 300 daugiau, negu Cen
tro buvo numatyta.

New Yorkas. — Jacob K. 
Javits, senatorius iš New 
Yorko, dar nepaskelbė savo 
nutarimo, ką jis darys: kan
didatuos penktam terminui į 
senatorius, ar nekandituos. 
Jis yra vienas iš seniausių 
senatorių Washingtone.

Tarybų Lietuvos 
mokslininkų 
išradimas

Vilniaus V. Kapsuko uni
versiteto Kardiologijos kate
dros specialistai (vadovas 
prof. J. Rugienius), bendra
darbiaudami su fizikais, su
kūrė naują kardiogramų už
rašymo metodiką.

Jų sukonstruotas specialus 
kardiografo priedas turi stip
rinimo ir filtravimo sistemas, 
todėl diferencijuotai sustipri
na reikiamus širdies elektri
nius signalus.

Naujas metodas leidžia iš 
karto nustatyti gyvybei pa
vojingus širdies ritmo ir lai
dumo sutrikimus, padeda 
stebėti gydymo medikamen
tais efektyvumą. Mokslinin
kų darbas pripažintas išradi
mu.

Prieš kelias dienas Jungtinių Valstijų vyriausybė pasiun
tė į Persijos Įlanką (Persian Gulf) gerai ginkluotą, pilnai 
kariniai paruoštą marinų vienetą iš 1,800 vyrų ir keturis 
karinius laivus. Matomai, prezidentas Carteris jau pradeda 
vykdyti savo pažadėjimą, kad jeigu Tarybų Sąjunga 
neišpildys jo pagrūmojimo ir nenutrauks pagalbos Afganis
tanui, jis nesidrovės panaudoti ginkluotas jėgas “apgyni
mui Amerikos gyvybinių interesų” šiame pasaulio regione.

Moterų koalicija prieš regis
travimą militariniam draftui
Washingtonas. — Čia ne

seniai įvyko nibteriškų orga
nizacijų veikėjų konferencija 
suorganizavimui pasipriešini
mo prezidento Carterio užsi
mojimui suregistruoti jaunus 
žmones, vyrus ir moteris, 
militariniam draftui. Konfe
rencijoje buvo atstovauja
mos šios organizacijos: Gray 
Panthers, Rural American 
Women, National Women’s 
Political Caucus, National 
Council of Negro Women ir 
Women’s Rights Project.

Konferencija pasmerkė 
prezidento pastangas sugrą

Pastangos neleist vasariniams 
olimpiniams žaidimams įvykt 

Maskvoje veltui!
Lake Placid, N. Y. — 

Mūsų prezidentas Carteris 
imasi tiesiog desperatiškų 
pastangų neleisti tarptauti
niams vakariniams olimpi
niams žaidimams įvykti Ta
rybų Sąjungos sostinėje 
Maskvoje šiemet. Į Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto čia 
įvykusį susirinkimą jis net 
buvo atsiuntęs Valstijos sek
retorių Cyrus Vance įtikinti 
jo narius arba visai žaidimus 
atšaukti, arba iškelti į kurį 
nors kitą kraštą. Na, ir Mr. 
Vance prakaitavo. Pavartojo miteto padarytas vienbalsiai!

Prieš pradedant komiteto susirinkimą, susitinka ir kalbasi 
komiteto prezidentas Lord Killanin ir Tarybų Sąjungos 
Olimpinio Komiteto viceprezidentas Vitaly Smirnoff.

žinti verstiną militarinę tar
nybą, moterys priešingos re
gistravimui militariniam 
draftui ne tik jaunų moterų, 
bet ir vyrų. Konferencija 
nutarė pravesti plačiausią 
laiškų rašymo prezidentui ir 
kongresmanams kampaniją.

Washingtonas. — Prezi
dentas Carteris pasiuntė sa
vo žmoną Rosalynn į New 
Hampshire valstiją vesti 
kampaniją už jo kandidatūrą 
į prezidentus. Ji ten pada
ranti labai gerą įspūdį tarpe 
demokratų.

visus prezidento ir jo paties 
iškeptus argumentus už žai
dimų boikatavimą.

O rezultatai? Prezidentui 
Carteriui ir Sekretoriui 
Vance labai liūdni: Komite
tas jų visus reikalavimus bei 
siūlymus atmetė. Žaidimai 
įvyks Maskvoje, kaip yra 
suplanuoti.

Svarbu dar ir tas, kad 
nutarimas atmesti mūsų pre
zidento ir valstybes sekreto
riaus reikalavimus buvo ko-

Prezidentas prašo studentus
remti registravimą 
militariniam draftuiII II

II

Washingtonas. — Vasario 
15 dieną Prez. Carteris susi
šaukė iš visų šalies kampų 
aukštųjų mokyklų studentų 
vadus į Baltuosius Rumus. 
Tikslas buvo: raginti ir pra
šyti studentus remti regis
travimą jaunimo militarinei 
tarnybai. Dalyvavo 250 stu
dentų. Pasitarimas tęsėsi iš
tisą dieną. Savo apeliacijoje į 
studentus Carteris juos gąs
dino jo paties sukurtu mitu 
apie Tarybų Sąjungos milita
rinę grėsmę mūsų Amerikos 
gyvybiniams interesams.

Rezultatas? Tegu į klausi
mą atsako “The New York 
Times” korespondentas Ste
ven R. Weisman. Savo pra
nešime vasario 16 d. “The 
N. Y. Times” apie tą prezi-

Su savotiška 
misija Japonijoje

Pranešama, kad neseniai 
J ungtinės Automobilistų 
Unijos prezidentas Douglas 
Fraser buvo nuvykęs į Japo
niją. Vizito misija buvo keis
ta ir įdomi. Jis ten ragino 
kapitalistus, kad jie automo
biliams gaminti fabrikus sta
tytų pas mus, Jungtinėse 
Valstijose ir kad čia gamintų 
automobilius sau, .tai yra 
Japonijai, ir eksportavimui į 
Jungtines Valstijas ir kitus 
kraštus. Taip tūkstančiai 
Amerikos bedarbių būtų ap
rūpinti darbu.

Nieko nesigirdi, kaip šiam 
unijos vadui ši, kaip sakyta, 
gana keista misija pavyko. 
Juk gi ir kapitalistinė Japo
nija turi milijonus bedarbių. 
Kodėl Japonijos kapitalistai 
turėtų rūpintis ne tik savo 
bedarbiais, bet ir Amerikos? f .

Washingtonas. — Prieš 
kelias dienas čia lankėsi bu
vęs Vakarų Vokietijos prem
jeras ir socialdemokratų va
das Willy Brandt. Jis turėjo 
pasitarimą su Prez. Carte- 
riu. Jis sako, kad jis susidarė 
įspūdį, jog nepaisant didelio 
santykių tarp Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos 
įtempimo, Carteris tebetiki į 
detentę (taikų sugyvenimą).

AMERIKIEČIŲ 
DRAUGIŠKI 
SVEIKINIMAI 
PANAMIEČIAMS 
IR LENKAMS

Vasario 8 dieną įvyko Pa
namos Liaudies (Komunistų) 
Partijos 6-asis suvažiavimas. 
Suvažiavimas buvo skaitlin
gas ir entuziastiškas. Pana
mos komunistai didžiuojasi 
savo veiklos pasiekimais. Pa
staraisiais keleriais metais jų 
partija žymiai sustiprėjo na
riais ir įtaka liaudyje.

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos vardu jos pir
mininkas Henry Winston ir 
sekretorius Gus Hali pasiun
tė panamiečiams draugiškus 
sveikinimus. Ryšiai tarp šių 
partijų yra labai glaudūs.

Vasario 11-15 dienomis 
taipgi buvo laikytas Lenkijos 
Jungtinės Darbininkų (Ko
munistų) Partijos 8-sis suva
žiavimas. Winston ir Hali 
pasiuntė draugiškus sveikini
mus lenkams. Ryšiai tarp šių 
partijų taipgi labai geri. 

dento pasitarimą su studentų 
vadais jis sako: “Bet neatro
do, kad prezidento apeliacija 
būtų pakeitusi jų sentimen
tus prieš registraciją ir draf
tą.”

Prezidentas Carteris pui
kiai žino, kad milžiniška 
Amerikos jaunimo dauguma 
yra priešinga jo užsimojimą 
sugrąžinti verstiną militarinę 
tarnybą.

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy reikalavo 3 
televizijos stočių tinklus leis
ti atsakyti prezidentui Carte
riui už jo, Kennedžio, kriti
kavimą per spaudos konfe
rencijas. Tinklai CBS ir NBC 
tuojau reikalavimą atmetė, 
bet tinklo ABC viršininkai 
dar nepadarė nutarimo.

New Yorkas. — Miesto 
uniformuotų darbininkų koa
licija reikalauja algas pakelti 
po 16 procentų kasmet per 
ateinančius 3 metus. Valdžia 
teisinasi neturinti pinigų jų 
reikalavimą patenkinti.

Ši koalicija atstovauja 
40,000 darbininkų.

Dirbtina širdis

Hershey, Pa. — Nuotrau
koje matome žymų moksli
ninką Dr. Gershan Rosen
berg su keistai atrodančiu 
daiktu rankose. Tai gi “daik
tas” yra dirbtina širdis, kuri 
tapo išvystyta-pagaminta 
Penn. State’s Hershey Medi
cal Centre. Išbandymui ji 
šiomis dienomis bus laikinai 
įsodinta į teliuką. Pastoviai 
ją įsodinti mokslininkų nu
matoma 1981 metais. Jie 
mano, kad su 1990 metais 
jau bus galima dirbtiną širdį 
panaudoti pakeitimui ir žmo
gaus sugedusios širdies.

IR VĖL THREE ISLAND 
BRANDUOLINĖJE 
JĖGAINĖJE NELAIMĖ

Vasario 11 dieną “garsiojo
je” Three Mile Island bran
duolinėje jėgainėje prakiuro 
tankas ir iš jo ištekėjo 950 
galionų radiaciją užteršto 
vandens. Jėgainės viršinin
kai ramina apylinkės gyven
tojus, kad šis įvykis nesuda
rąs jiems jokio pavojaus.
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TARPTAUTINĖMIS TEMOMIS

Įtempimo mažinimas— 
ne tušti žodžiai

Į Washingtono paimtą avantiūristinį kursą pakirsti 
tarptautinio įtempimo mažinimą ir atgaivinti “šaltąjį karą”, 
kursą, kurį padiktavo karinio-pramoninio komplekso inte
resai, taip pat rinkiminiai paties JAV prezidento Carterio 
sumetimai, Vakarų Europoje reaguojama gana neigiamai. 
Tik Anglijos konservatoriai ir Vakarų Vokietijos “vanagai” 
besąlygiškai parėmė Carterio iškeltą militaristinę ginkluo
tės didinimo programą ir jo paskelbtas ekonomines 
“sankcijas” prieš Tarybų Sąjungą. Kaip žinoma, melaginga 
šių sankcijų dingstis buvo internacionalistinė pagalba, 
kurią Tarybų Sąjunga suteikė draugiškam Afganistanui, 
kad jis galėtų atremti užsienio imperialistinę agresiją.

Faktiškai visų Vakarų Europos šalių, išskyrus Angliją, 
vadovai pamatė, kad naujas militaristinis Carterio kursas 
kelia didelę grėsmę tarptautinio įtempimo, taip pat 
įtempimo Europoje mažinimui, kuris aštuntojo dešimtme
čio metais tvirtai įsišaknijo Europos tautų gyvenime.

Įtempimo mažinimas europiečiams—ne tušti žodžiai. 
Tai—Helsinkio Baigiamajame akte užfiksuoti valstybių 
taikių santykių principai, jų tarpe sienų nepažeidžiamumo 
principas. Tai—šimtai sutarčių ir susitarimų dėl savitarpiš- 
kai naudingo ekonominio bendradarbiavimo, kuriuos Vaka
rų Europos valstybės ir jų firmos yra sudarusios su 
socialistinėmis šalimis. Tai—vaisingi mainai mokslo, tech
nikos, kultūros ir sporto srityse. “Europiečiams,—pripažįs
ta Amerikos laikraštis “Wall Street Journal”,—įtempimo 
mažinimas davė visiškai realių gėrybių”. Ir natūralu, kad 
jie nenori savanaudiškų dėdės Šamo interesų vardan 
netekti šių gėrybių, sudėti jas ant “šaltojo karo” aukuro.

Todėl suprantama Prancūzijos, Vokiečių Federatyvines 
Respublikos, Italijos ir .kitų šalių atstovų neigimo pozicija 
Washingtono pasiūlytų ekonominių “sankcijų” prieš Tary
bų Sąjungą atžvilgiu, kurią jie užėmė šiomis dienomis 
Bruselyje įvykusiose Bendrosios rinkos ir NATO sesijose. 
Taip pat suprantama, kodėl Amerikos valstybės sekreto
riaus pavaduotojas Christopher taip ir grįžo į JAV, nieko 
nepešęs, iš kelionės po visų pagrindinių Vakarų Europos 
šalių sostines, kurios metu jis ragino remti Carterio 
“griežtą kursą”.

Ir šių šalių verslininkai anaiptol nesusižavėję Washingto
no mėginimais primesti Vakarų Europos šalims kursą, 
kurio tikslas—siaurinti prekybinius bei ekonominius santy
kius su socialistiniu pasauliu. Juk toks kursas kelia grėsmę 
visai prekybos Europoje ir pasaulyje sistemai, kuri buvo 
formuojama daug metų ir yra vienodai naudinga tiek 
Rytams, tiek ir Vakarams. Savitarpiškai naudingus 
ekonominius ryšius su socialistinėmis šalimis gina, pavyz
džiui, didžiausių Vakarų Vokietijos koncernų “Simens”, 
“Frid. Krup”, “Heš”, Anglijos firmų “Rolls-Royce”, “Davy” 
ir daugelio kitų vadovai.

Dabartinės Washingtono administracijos politika, kuria 
siekiama sabotuoti įtempimo mažinimo procesą ir plėsti 
ginklavimosi varžybas, naudinga tik siauram ginklų 
fabrikantų ir NATO militaristų ratui. Kaip tik į karo 
pramonės koncernų seifus tekės tie daugelio milijardų 
pelnai, kurie bus gaunami vykdant Carterio paskelbtą 
naujų rūšių ir sistemų ginkluotės gamybos penkerių metų 
programą, kurios sudėtinė dalis yra raketa “Pershing-”’ ir 
sparnuotųjų raketų gamyba.

Politiniai veikėjai, reiškiantys šių sluoksnių interesus, 
skuba palaidoti įtempimo mažinimą, teigia, kad jis—tik 
“iliuzija”. Tačiau priešingai “šaltojo karo” apologetų 
teigimams, tarptautinio įtempimo mažinimas—visiškai rea
lus faktas. Įtempimo mažinimo politika įleido gilias šaknis, 
ypač Europoje, ji atitinka gyvybinius tautų interesus ir 
todėl, nepaisant jos priešininkų intrigų, turi visus šansus 
likti vyriaujančia tendencija valstybių santykiuose.

V. Sereika

Baisu, kas dedasi musų šalyje
Kada povakaryje sėdame 

prie TV pasiklausyti dienos 
įvykių, dažnai einame į lažy
bas, kiek tą dieną įvyko 
kriminalysčių, žudymų ir 
saužudysčių. Paprastai laimi
me tas, kuris spėjame dides
nį skaičių. Kai kada net 
šiurpas nukrečia girdint, 
kiek tą dieną papildyta kri
minalysčių. Noroms-neno- 
roms skverbiasi mintis, kad 
svietas pradeda visiškai iš
protėti.

Šiomis dienomis žmogui 
niekur nesaugu—išėjęs į gat
vę nežinai, kur koks pamišė
lis kur tau kirviu ar pistoleto 
drūtgaliu kirs, ir nebegrįši 
savomis kojomis. Nei gatvė
je nei parke, nei traukinyje 
jau saugumo nebėra. Net ir 
savo kambaryje nėra garan
tijos, kad kas neužpuls.

United States, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months . . . $8.00

Ir tai ne vien didmiestyje 
tokia padėtis. Mano marčios 
sena teta Indiana valstijoje 
turėjo savo ūkį gan tolokai 
už miesto. Kada senelė ap
sirgo ir pateko ligoninėn, 
grįžus rado namelį veik tuš
čią—visi rakandai išnešti! 
Žmonelė laikinai apsigyveno 
kitur. Vėl atvykus pasižiūrė
ti kas dedasi jos ūkyje, rado 
tik pelenų krūvą. Prisiėjo 
pasiduoti ir eit į slaugymo 
namus, kurių bandė išvengti 
dar kiek laiko.

Lyg atsitiktinai, man bera
šant/gaunu laišką iš Kalifor
nijos nuo drg. Karosienės. Ji 
pranešė man apie tragišką 
įvykį mūsų draugų J. ir M. 
Mozūraičių namuose. Įsibro
vę į jų butą piktadariai 
plėšikai drg. J. Mozuraitį 
tiesiog nužudė, o Margaretą

Kas ką rašo ir sako
Garelį, J. Paleckį. Taip pat 
puikius kovotojus—L. Davi- 
davičių, Juozą Šarmaitį, S. 
Klipaitę.

A. Liepsnoms daug dėme
sio skiria kaip tie draugai 
gilinosi į filosofiją, istoriją. 
Pirmą sykį memuarinėje lite
ratūroje išsamiau pasakoja
ma apie kovotojų didelį susi
domėjimą P. Cvirkos, S. 
Nėries, V. Krėvės, Gorkio, 
E. Sinklerio, I. Erenburgo 
kūryba.

Autorius primena: J. Ga
relis, U. Lisienė, A. Laukai
tytė tarp grotų užmerkė 
akis. Šiltai austi pokalbiai su 
P. Cvirka, A. Vienuoliu, S. 
Nerimi. Taip pat autorius 
pasakoja, kaip jis tėviškėje 
savo širdį atidavė kovai, lite
ratūrai, Su dėkingumu jis 
primena R. Mizarą, V. Tau
rą, A. Bimbą, kurie 1930- 
1938 m. “Laisvėje” mielai 
spausdino jo kūrinius.” “O 
kur žvaigždės?” gan aukštai 
įvertino žurnale “Naujos 
knygos” 5 Nr.—A. Januške
vičius, “Švyturio” 21 Nr.— 
A. Sadauskas, “Valstiečių 
laikraštis”, “Kauno tiesa”, 
“Jonavos balsas”, “Tarybinė 
žemė” ir kt.

Knyga paryškinta fotogra
fijomis. Joje pavaizduota 
autoriaus sesuo Agota, kurią 
klasinis priešas išbraukė iš 
gyvenimo.

ESTIJA ESANTI TOLI 
PRALENKUS LIETUVĄ!

Tik gautame žurnalo “Kul
tūros barai” 1980 m. pirma
jame numeryje skaitome la
bai įdomų, bet mums, lietu
viams, nelabai malonų Anta
no Staponkos straipsnį 
“Skaitytojas ir knygą”. Jo 
pradžioje autorius lygina 
knygos padėtį Tarybų Lietu
voje su padėtimi Tarybų 
Estijoje.

“Mūsų respublika per pusę 
atsilieka nuo Estijos knygų 
leidyba ir pardavimu”, sako 
Staponka. “Knygų leidžiame 
ne kažkiek daugiau: Estijos 
TSR 14.32 milijono egzam- 
pliorių—145 milijonus spau
dos lankų, Lietuvos TSR—- 
18.12 milijono egz.—188 mi
lijonus spaudos lankų (gy
ventojų skaičius, kaip žino
me, atitinkamai—1,4 ir 3,4 
milijono). Kiekvienas Estijos 
gyventojas per metus viduti
niškai perka knygų už 10,07 
rb., mūsų respublikos tik už 
5,30 rb. Taip yra jau daugelį 
metų, ir tas mūsų atsilikimas 
didėja: dvigubai greičiau ne
gu pas mus turtėja Estijos 
bibliotekų fondai, o ypač 
gyventojų namų bibliotekos. 
Tallinno knygynuose visada 
gali rasti nemaža naujausių 
vertingų leidinių, estų litera
tūros klasikų kūrinių. Beje, 
kad tuo įsitikintum, nereikia 
ir į Estiją važiuoti. Užeikime 
Vilniuje į Sąjunginių respu
blikų knygyną Gorkio gat
vėje, ir pamatysime čia pil
nas lentynas naujausių estiš
kų knygų. O tokiame pat 
knygyne Tallinne, sakysime, 
praėjusių metų lapkričio mė
nesį (matyt, ne tik tada) 
mūsiškį skyrių reprezentavo 
vienintelė knyga lietuvių kal
ba.

Knyga estams tikrai, yra 
pagrindinė kultūrinė verty
bė. Estijos TSR Mokslų Aka
demijos vyr. mokslinė ben
dradarbė, filosofijos kandida
tė Aili Aarelaid tą aiškina 
šitaip:

— Mūsų kultūra labiausiai 
reiškėsi mintimi. Tai ateina 
iš tolimiausiu laikų. Todėl ir 
toks nepaprastas mūsų prisi
rišimas prie knygos, kaip 
naujų minčių šaltinio. Be to, 
knygą žmogus skaito vienas. 
Ar toks susikaupimas, inty
mus nebūdingas estams? Tą 
mūsų bruožą visada pastebi 
net turistai.”

APIE KNYGĄ IŠ 
GYVENIMO LIETUVOJE 
SMETONINIAIS LAIKAIS

Mes dar negavome ir ne
skaitėme, bet sakoma, kad 
neseniai Tarybų Lietuvoje 
dienos šviesą išvydo įdomi, 
didžiulė rašytojo A. Liepsno- 
nio knyga apie jo išgyveni
mus smetoninės fašistinės 
diktatūros laikais Lietuvoje.

Prieš kelias dienas gauta
me vieno mūsų skaitytojo 
Lietuvoje laiške rašoma:

— Vilniaus “Vaga” išleido 
A. Liepsnonio virš 400 pusla
pių knygą “O kur žvaigž
dės?” Skyriuje “Grotų šešė
lyje” jis išsamiai vaizduoja 
draugus, kurie leido tamsias 
dieneles KSDK. Pavaizduoja 
apie 50 vyrų ir moterų. Jie 
laužė vartus į saulę.

Pačius garsiausius—M. 
Šumauską, A. Guzevičių, J.

apkūlė pistoletų drūtgaliais. 
Kokių kitų piktadarysčių jie 
pridarė, Karosienė nemini, 
bet veikiausiai gerokai.

Draugę Margaretą Mozu- 
raitienę laikinai priglaudė 
Karosienė, dabar ilsisi. Lin
kiu jai išsilaikyti nepatekus 
ligoninėn, kol laikas bent 
kiek užgydys jai padarytas 
žaizdas.

Ta nemaloni žinia mane 
tiek sukrėtė, kad ką žadėjau 
rašyti daugiau, turės pasilik
ti kitam kartui.

Alisė Jonikienė

SUŠILĘ NUODIJA 
SKAITYTOJŲ PROTĄ 
PROKARINE 
PROPAGANDA

Štai Chicagos “Drauge” 
(vas. 6 d.) vedamasis “De- 
tentai baigiantis kyla šaltasis 
karas”. Jo autorius redakto
rius Bronius Kviklys. Jis 
baigiasi:

“Vakarų Europos spauda 
Skelbia, kad dabartinė padė
tis esanti ne mažiau pavojin
ga, kaip 1939 metais. Deten- 
tės sustiprinti Sovietai ne
paiso nusilpnintos Amerikos 
ir energingai veržiasi Irano 
ir arabų naftos laukų link. 
Padėtis, žinoma, kritiška. 
Jos sprendimas slypi fakte, 
ar Amerika yra pakankamai 
kariškai stipri.

Šiomis kritiškomis dieno
mis visų geros valios Ameri
kos gyventojų pareiga remti 
JAV prezidentą J. Carterį, 
pritarti jo konstruktyviems 
krašto gynimo veiksmam, 
reikalauti padidinti karinį 
biudžetą ir įvesti privalomą 
karinę prievolę. Ne detentė, 
bet tvirta ir gerai apsiginkla
vusi Amerika galės atremti

MUSŲ SVEIKATOS REIKALAIS

Vienplaukiai šaltyje
Spigina šaltis ai žvarbus 

vėjas, o kiek žmonių (ypač 
jaunimo) vaikšto vienplau
kiai. Dabar, sako, taip ma
dinga. Aš ne prieš madą, 
jeigu ji nekenksminga žmo
gaus sveikatai, tačiau vien
plaukiai šaltyje gali užsi
traukti sau bėdų ir netgi 
nelaimių.

Šaltą žiemą nenešiojant 
galvos^apdangalo, galima su
sirgti tokiomis ligomis, kaip 
smegenų apvalkalų uždegi
mas, kaktos ruimo, ausų 
uždegimas ir kt.

Nežinodami ankstyvo pliki
mo priežasčių, vyrai kartais 
ima plaukus “grūdinti”—ne
žiūrėdami metų laiko, vaikš
čioja be kepurių, manydami, 
kad tai sveika. Bet ar iš 
tikrųjų taip? Oras plaukams 
būtinas. Labai sveika vaikš
čioti vienplaukiams bet tik 
tada, kai oras yra palankus. 
Šaltis ir vėjas kenkia tiek 
odai, tiek plaukams. Mat 
odos paviršiuje yra gausus 
kraujagyslių tinklas, kuris 
maitina pačią odą, prakaito 
bei riebalines liaukutes, 
plaukus, raumenis, nervų 

stiprų priešą ir išsaugoti 
savo laisvę”.

O štai vasario 11 dienos 
“Drauge” to paties Kviklio 
sieksninis vedamasis “Pasu 
sakome už laisvą ir tvirtą 
Ameriką”. Jis baigiasi:

“Šiandieną Vakarų kraštai \ 
bei Amerika išgyvena kritiš j 
kas dienas. Kai kurie stebė 
tojai tvirtina, kad Sovietų . 
Sąjunga, būdama kariškai 
geriau pasiruošusi kaip vaka 
riečiai ir Kinija, gali nebe 
laukti savo priešų didesnio > 
pasiruošimo ir pradėti karą, 
kaip padarė Hitleris 1939 
metais.

Ar taip bus ar ne—galime 
tik spėlioti. Bet viena tikra, 
kad Sovietai anksčiau, ar 
vėliau Vakarų kraštus, Kini- i 
ją puls tiesioginiu ar netesio- < 
giniu būdu, sakysime, per . 
Pakistaną, Iraną. Taigi Ame- I 
rika turi nedelsdama taisyti i 
savo klaidas—stiprinti gin
kluotas pajėgas ir įvesti pri
valomą karo tarnybą. Visais 
atvejais reikia remti JAV 
prezidento pastangas krašto 
gynimą stiprinant. Kiekvie
nas geros valios Amerikos 
gyventojas turi aiškiai ir 
tvirtai pasisakyti už laisvą ir 
tvirtą Ameriką, o šį kraštą 
laisvą bus galima išlaikyti 
tiktai ginkluotas pajėgas 
stiprinant, glaudžiai ir sutar
tinai veikiant su sąjunginin
kais.”

Tai nuodijimas “Draugo” 
skaitytojų proto pikta proka- 
rine propaganda.

Jeruzalė. — Neseniai pa
skirtas Izraelio ambasado
rius Egypte Elishu Ben-Eli- 
sar kritikuoja Jungtinių Val
stijų vyriausybę už jos kriti
kavimą Izraelio vyriausybės, 
kam ji steigia naujas žydų 
sodybas arabų žemėse. Jis 
mano, kad Izraelis turi teisę 
steigti sodybas ten, kur jis 
nori..

LAIŠKAI
Gerbiamas Drauge 
Redaktoriau!

Kadangi nežinau, ar gavo
te mano naujametinį pasvei
kinimą, tai dar kartą nuošir
džiai sveikinu Jūs ir visus 
“Laisvės” bei “Šviesos” re
dakcijos ir administracijos 
darbuotojus su Naujais 1980 
metais, iš visos širdies linkiu 
Jums ir visiems kitiems 
draugams geriausios sveika
tos, ilgų ir vaisingu metų, 
nepalaužiamos valios ir dide
lės saulėtos laimės gyveni
me.

Viso labo Jums visiems,
A. Gučiimietis

Kaunas, Lietuva

galūnes. Odos nervų rezginio 
šakutės eina į plaukų šaknis, 
į riebalines ir prakaito liau
kas, į raumenis ir kraujagys
les.

Nuo nervų galūnių dirgini
mo odos kraujagyslės gali 
greitai išsiplėsti arba susi
traukti. O dirgina jas šiluma, 
šaltis, įvairios dulkės, chemi
nės medžiagos, neuropsichi- 
niai pergyvenimai—džiaugs
mas, baimė, pyktis ir kiti. 
Nuo labai žemos temperatū
ros prasideda paviršinių gal
vos kraujagyslių spazmos. 
Kai kraujagyslių spazmos ar 
susiaurėjimai dažni, sutrinka 
plaukų šaknų mityba ir jie 
pradeda sparčiai slinkti.

Suprantama, galvos ap
dangalus reikia prisitaikyti 
aplinkos sąlygoms, sezonui, 
orui. Jie turi būti minkšti, 
elastingi, gerai praleisti orą, 
sugerti prakaitą.

Žiemos sportui tinka megz
tos kepuraitės, bet jokiu 
būdų ne siauros juostelės, 
kurios nepridengia plaukų, 
neapsaugo jų nuo šalčio.

Stasys Jakučiūnas
Gydytojas

TARPTAUTININKO PASTABOS

Gyvenimas ant veikiančio 
ugnikalnio

Prasidėjo paskutinieji šio 
amžiaus aštuntojo dešimtme
čio metai. Vakarų spaudoje 
mirgėte mirga pavadinimai: 
“1980 tai ekonominio nuo
smukio metai”, “Vakarai ant 
veikiančio ugnikalnio”, “Juo
dieji 1980 metai” ir pan. 
Ekonominio bendradarbiavi
mo ir vystymosi organizaci
jai, kuriai priklauso Jungti
nės Amerikos Valstijos, 
karu Europos valstybės ir 
Japonija viso 24 kapitalisti
nės šalys,— ekonomistai ap
skaičiavo, kad 1980 metais jų 
pramonės produkcijos gamy
bos augimo nebus.

Kyla klausimas, ar Vakarų 
ekonominis nuosmukis bus 
paženklintas tik 1980-aisiais ' 
metais? Ne. Prisiminkime,' 
kad 1975 metų lapkričio mė
nesį JAV, Japonijos, (Vokie
čių Federatyvinė Respubli
ka), Anglijos, Prancūzijos ir 
Italijos valstybių ir vyriausy
bių vadovai netoli Paryžiaus 
esančiame Rambuje pasiža
dėjo išvesti kapitalistinį pa
saulį į “kilimo ir žydėjimo 
kelią“, tikėjosi užtikrinti 
“ekonomikos augimą ir stabi
lumą”. Kapitalistinio pasau
lio šulų planai buvo drąsūs, 
nes jau tais metais ekonomi
nė krizė buvo pakankamai 
išsikerojusi. Ekonominio 
bendradarbiavimo ir vysty
mosi organizacijos valstybių 
bendrosios produkcijos 
prieaugis 1976 metais buvo 
5,2 procento, o vėliau kas
met mažėjo, kol 1979 metais 
pasiekė 3 procentų lygį. Šį
met numatomas tik vieno 
procento prieaugis.

Sumažėjo verslo aktyvu
mas JAV. Tai atsiliepė ir 
kitoms, kapitalistinėms val
stybėms, net, VFR ir Japoni
jai, kurių ekonomika buvo 
geresnėje padėtyje. Infliaci
jos augimo ir kainų kilimo 
tempai kapitalistinėse šalyse 
tiek paspartėjo, kad Ameri
kos vyriausybei teko pažy
mėti, jog infliacija tapo rim
tu pavojumi visai JAV eko
nomikai. Praėjusių metų ru
denį Amerikoje infliacija pa
šoko iki 14 procentų. Užtat 
dabar ji eiliniam amerikiečiui 
labiau jaučiama negu bet 
kada anksčiau. Infliacija ir 
kainų kilimas pakirto perka
mąją galią, kurią amerikie
čiui duoda atlyginimai ar 
pensijos, dažniau tenka nau
dotis juodai dienai skirtomis 
santaupomis. Tuo tarpu pre
zidento Jimmy Carterio vy
riausybė toliau skleidžia pa
žadus gerinti amerikiečių gy
venimo lygį. Net vyriausybei 
pataikaujančių dešiniųjų 
profsąjungų lyderiai šiuos 
prezidento pažadus 1980 me
tams vadina “žiauria pajuo
ka”.

Dar liūdnesnė padėtis Va
karuose laukia tų, kurie šį
met pateks į bedarbių gre
tas. Prieš penkerius metus 
Rambuje priimtuose doku
mentuose buvo pabrėžta, 
kad kova su nedarbu yra 
vienas svarbiausių uždavi
nių. Tačiau tai tušti žodžiai. 
1976 metais išsivysčiusiose 

Plačiausias respublikoje, gražiausias mieste . . . Sudėtin
giausias statybos atžvilgiu . . . Unikalios formos, lengvos 
architektūrinės išvaizdos . . . Tokiais žodžiais jau pirmąją 
savo gyvenimo dieną buvo apibūdintas naujasis Vilniaus 
tiltas per Nerį prie Pedagoginio instituto, atidarytas 
Didžiojo Spalio 62-ųjų metinių išvakarėse.

kapitalistinėse šalyse buvo 
15 milijonų, 1978 m.—17 
milijonų, o šįmet numatoma 
daugiau kaip 20 milijonų be
darbių.

Iš visų ekonominės krizės 
audrų laimi tik monopolijos. 
Užtenka prisiminti, kad 
praėjusiais metais per tris 
pirmuosius ketvirčius Ame
rikos korporacijų grynasis

Va- pelnas išaugo 26 procentais.
Energetine krize amerikie
čius baidančių naftos mono
polijų pelnas prašoko 75, o 
militarizmu suinteresuotos 
avioraketinės pramonės — 
net 95 procentais! Štai kodėl 
šiandien Amerikos karinis- 
pramoninis kapitalas ir jo 
šeimininkai deda visas pa
stangas kovai prieš tarptau
tinio mažinimo kursą, už 
tolesnį ginklavimosi varžybų 
plėtojimą.

Vakarų kariniam-pramoni
niam kompleksui nerūpi nei 
taikus tarptautinis klimatas, 
nei savo šalių darbo žmonių 
socialinė-ekonominė būklė. 
Juk tai, kad NATO šalių 
karinės išlaidos išaugo nuo 
104 milijardų dolerių per 
1970 metus iki 210 milijardų 
per 1979 metus, reiškia, kad 
už ginklavimosi varžybų plė
tojimą mokesčių forma moka 
Vakarų gyventojas, kad iš 
karo mašinai sumokėtų pini
gų jis negaus nė cento, kuris 
galėtų padėti nors iš dalies 
išgydyti sunkias ekonominių 
negandų sukeltas socialines 
problemas. Kaip parodė 
NATO karinio bloko priimti 
nutarimai plėtoti branduolinį 
arsenalą Vakarų Europoje ir 
JAV pastangos grįžti į “šal
tojo karo” laikus, 1980 me
tais kapitalistinės šalys gin
klavimuisi išleis dar daugiau 
milijardų.

Užtat suprantama, kodėl 
kapitalistinių šalių žmonės į 
1980 metus žiūri su neviltim 
ir baime, jausdamiesi tarsi 
ant veikiančio ugnikalnio.

Apolinaras Sinkevičius

Belgradas. — Nors gydy
tojai sako, kad Jugoslavijos 
prezidento Tito sveikata pa
skutinėmis dienomis šiek 
tiek sustiprėjo, bet jo pilnam 
sugijimui vilties esą mažai. 
Kaip žinoma, Tito neseniai 
pergyveno sunkią operaciją, 
per kurią jam buvo nupjauta 
kairė koja.

J auny stė
Jaunystė paklydo tarp 

pievų žiedų,
Klajojo tarp girių, 

tarp klonių žalių,
Skambėjo, aidėjo 

ji ryžto pilna,
Ir veržės į tolį 

lyg paukščių daina;

Ji grūmės su vėju 
audringam kely, 

Žaibus ji pamynė 
padangių kely,

O tikslo ji siekė 
per vargą, kančias,

Valia ją į didįjį tikslą nuves.
Kęstutis Balčiūnas
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Ketvirtasis 
Vytauto Kazakevičiaus 

laiškas “Laisvei”
TĘSINYS IS PRAEITO NUM.

Iš 1979-ųjų metų Iš išvykų 
i Kauną išvykų į Kauną pati 
labiausiai įsiminusi buvo ke
lionė į gimtąją Šančių gimna
ziją, kurioje rinkomės pami
nėti 30 metų sukakties, kai 
ją baigėme. Taigi—30 me
tų! . . Tada, 1949-aisiais, ją 
baigėme keturiomis abitu- 

L rientų klasėmis, apie 80 mo
kinių (vienuose Kauno VI 
gimnazijos rūmuose tada vei
kė dvi—VI ir VII); dauguma 
jų stojo į aukštąsias mokyk
las. Tada, prieš 30 metų, 
Kauno šeštojoje mokėsi Šan
čių, Aukštųjų Šančių ir Pa
nemunės vaikai; dabar atski
ros vidurinės mokyklos vei
kia ir mano gimtuosiuose 
Aukštuosiuose Šančiuose, ir 
Panemunėje, o pačiuose Šan
čiuose jų yra berods trys.

Pašėlusiai mielas ir jaukus 
buvo tas tradicinis susitiki
mas! Žinoma, atvyko tik da
lis buvusių abiturientų, mo
terų kažkodėl žymiai mažiau, 
negu vyrų . . . Bet ypač 
malonu buvo susitikti senuo
sius savo mokytojus, kurių 
apsilankė, berods, trylika— 
ir fizikos, ir istorijos, ir 
lotynų kalbos, ir lietuvių 
kalbos ir literatūros, ir vo
kiečių kalbos, ir piešimo ir 
kt. Pats artimiausias bran
giausias iš jų buvo mūsų 
klasės auklėtojas, istorikas 
Kazys Šapalas, kuris, kai 
pradėjome hitlerinės okupa
cijos metais lankyti gimnazi
ją, buvo mokyklos direkto
rius. Buvęs ir Šakių gimnazi
jos direktorius, artimas ka
talikiškai aplinkai (vienas iš 
pirmųjų “Židinio” žurnalo re
daktorių), šis giliai inteligen
tiškas pedagogas mus nepa
prastai jautriai ir taktiškai 
globojo sudėtingais pokario 
metais, ir visų mūsų, jo 
auklėtinių, pagarba lieka vi
sada pati giliausia. Ir visada, 
kai “klasiokai” susirenka į 
savo vidurinę mokyklą, jis 
būna su mumis: kai šventė
me jos baigimo 10-metį, pas
kui 15-metį, 20-metį ir 25- 
metį, kai minėjome mokyk
los 50-metį. Pagaliau, kai 
mūsų auklėtoją iškilmingai 
lydėjo į pensiją, rinkomės iš 
įvairių Lietuvos vietų jo 
šventėje dalyvauti.

Na, o tarp mokytojų, visa
dos esančių mūsų susitiki
muose, buvo ir mūsų kone 
bendraamžis piešimo moky
tojas: kai Konstantinas Bog
danas, šiandien—vienas Lie
tuvos Dailininkų sąjungos 
vadovų ir žinomas skulpto
rius, Dailės instituto profe
sorius,—atėjo mokyti į mūsų 
gimnaziją piešimo, jis tebuvo 
vos keliais metais už mus 
vyresnis ... Su juo ir Bro
nium Baguočiu grįžau vėlai 
naktį į Vilnių. Vežėme gra
žiausius linksmo susitikimo 
įspūdžius. (Beje, prisiminė
me ta proga ir Ameriką, nes 
visiems trims ten teko pavie
šėti . . .).

Susitarėme, kad po penke- 
rių metų vėl rinksimės Šan
čiuose . . . Buvo siūlančių 
jau rinktis kasmet. Tiesa, 
mūsų eilės dar nepraretėjo, 
pagerbėme tylos minute tik 
du mirusius klasės draugus, 
abu jie jau buvo baigę aukš
tąjį mokslą, padirbėję . . . 

/ Žymiai daugiau prisiminime 
iš gyvenimo pasitraukusių 
mokytojų . . .

O netrukus su įdomumu 
skaičiau H. Korsakienės apy
saką “Išpažintis po penkias
dešimties metų”, kurioje pa
sakojama, kaip elgėsi tie 
“berniukai” ir “mergaitės”, 
kurie baigė gimnaziją 1927 
metais, ką jie išgyveno per 
praėjusius po to 50 metų. Jų 
“išpažintys” ir likimai, žino
ma, buvo kitokie nei mūsų. 
Bet ir mūsų karta, baigusi 

vidurinį mokslą sunkiais po
kario metais, turi ką pasaky
ti, ir ji jau paliko tautos 
kelyje savo pėdsakus. Yra 
tarp mūsų žurnalistų, įmonių 
vadovų, aukštųjų mokyklų 
dėstytojų, vidurinių mokyklų 
mokytojų, literatų, inžinie
rių, kariškių, gydytojų, 
mokslų kandidatų, trenerių 
ir kitų naudingų žmonių.

Knyga —taikos 
ir pažangos labui

Teko 1979-aisiais į visas 
keturias Lietuvos puses pa
keliauti, bet ne per daug.

Įdomu buvo kelis kartus 
pasisvečiuoti labai sparčiai 
išaugusioje aukštaičių Ute
noje, susitikti, kaip leidyklos 
darbuotojui, įvairiose įmonė
se su darbininkais ir tarnau
tojais, kurie aktyviai domisi 
knygų leidyba, yra dideli 
knygos mylėtojai. Tai irgi 
naujas, mūsų tarybinio gy
venimo pagimdytas, reiški
nys, apie kurį prieškarinėmis 
sąlygomis ir pagalvoti niekas 
nedrįstų, kuriam jokių gali
mybių nebūta. 0 jis taip pat 
liudija apie gražų lietuviškos 
kultūros pasklidimą, būtent 
tautos masėse. Susitikimai 
kelių remonto organizacijoje, 
Vyžuonų kolūkyje, moder
nioje alaus darykloje ir kitur 
buvo išties įdomūs, naudingi. 
Ne humanitariniai, o tikslių
jų mokslų atstovai ten dirba, 
bet nuo knygos jų specialy
bės netolina, neatstumia. 
Priešingai! (Tai turbūt irgi 
skirtinga nuo amerikietiškos 
buities?). Drauge iš arčiau 
susipažinome su nūdiene 
pramonės gamyba, kuri pa
lieka labai gerą įspūdį.

Žurnalistiniai keliai nuvedė 
ir į Žemaitiją, į Mažeikius, 
kurie jau praaugo ir sparčiai 
augančią Uteną. Šiame šiau
rės Lietuvos mieste visapu
siškai susipažinome su naftos 
perdirbimo įmone, jos staty
ba ir problemomis. O grįžda
mi turėjome progos pamaty
ti, kaip gražiai tvarkomas 
įmonių darbininkų poilsis: 
užsukome į N. Akmenės ce
mento gamyklos poilsiavietę, 
kuri įrengta nuostabiai gra
žioje vietoje prie Virvytės. 
Kaip sakoma, pavydėti gali
ma! Bet apie mūsų industriją 
ir darbininkų buitį, taip ilgai 
šiame laiške užsišnekėjęs, 
nedrįstu čia kalbėti, jeigu ką 
sudomins, kada nors mėgin
siu parašyti, kaip ir kiek visa 
tai suvokiau . . .

Buvo išvykos į Dzūkiją, į 
Suvalkiją, į panemunės vie
nas, buvo pažįstamų miestų 
ir kaimų prisiminimai, bet 
tai—ne darbo, o asmeniškų 
rūpesčių paragintos kelionės.

Darbo reikalais pati di
džiausia 1979-ųjų metų kelio
nė buvo organizuota į Mask
vą, į tradicinę tarptautinę 
knygų parodą-mugę. Dau
giau kaip trisdešimt leidyk
los darbuotojų (organizuotos 
ir visų kitų leidyklų koman
diruočių pobūdžio ekskursi
jos) tris dienas galėjome su
sipažinti su šia didžiule viso 
pasaulio knygų paroda, an
trąja iš eilės (pirmoji sureng
ta 1977 metais). Apeiti ir 
apžiūrėti du milžiniškus pa
status, kur glaudžiasi tūks
tančiai ekspozicijų, tikrai ne
lengva. Parodos stenduose 
buvo išdėstyta daugiau kaip 
100 tūkstančių knygų, kurias 
eksponavo beveik 2000 leidy
binių ir knygos prekybos 
firmų bei organizacijų iš 75 
kraštų. Tarybiniame parodos 
skyriuje, kur kiekviena res
publika turėjo atskiras eks
pozicijas, buvo pateikta apie 
20 tūkstančių įvairių žanrų 
leidinių. Paroda ne tik de
monstravo knygas, bet ir 
skatino keitimąsi jomis. Joje 

buvo pasirašomos knygų pir
kimo, vertimo ir išleidimo 
sutartys. Lietuvos knygų lei
dėjai pardavė užsieničiams 
savo leidinių už 160 tūkstan
čių rublių, o nusipirko knygų 
už 250 tūkstančių rublių. 
Užsieniečius, tame tarpe 
amerikiečius, ypač sudomino 
knygos apie Vilniaus univer
sitetą. Didelio pasisekimo 
susilaukė lietuviškos vaikų 
knygos, perkama mūsų gro
žinė, medicininė ir kita lite
ratūra.

Daug įdomaus matėme 
gausiuose JAV, Anglijos, 
VFR, Italijos, Ispanijos, Če
koslovakijos, Lenkijos ir kitų 
kraštų parodos skyriuose. 
Nemažas ekspozicijas turėjo 
VDR, Bulgarija, Indija, Ja
ponija, Olandija, Izraelis ir 
kiti kraštai. Pasirinkimas 
knygų mainams didelis! Tad 
jeigu 1975 m. TSRS buvo 
išleista 80 milijonų knygų, 
išverstų iš užsienio kalbų, tai 
1978 m.—jau 116,5 milijono. 
Įdomu, kiek, pavyzdžiui, iš
leidžia tarybinių autorių 
amerikiečiai, kurių atskiri 
atstovai labai mėgsta po
stringauti apie savo infor
muotumą ir informacijos 
gausumą? Aišku, nepalygi-, 
namai mažiau.

Jeigu pirmoje Maskvos pa
rodoje—mugėje dalyvavo 73 
amerikiečių knygų firmos, 
eksponavusios 5 tūkstančius 
leidinių, tai 1979 metais 251 
knygų kompanija iš JAV 
atsivežė 13 tūkstančių ekspo
natų. 500 geriausių iš tų 
knygų buvo užpirktos gau
siais tiražais pardavinėti ta
rybiniuose knygynuose, o 
beveik visos kitos taip pat 
bus prieinamos tarybiniams 
skaitytojams, nes jos įsigy
tos ir rado vietą biblioteko
se. Baigiant mugę, tarybinės 
organizacijos jau buvo suda
riusios 213 sutarčių su JAV 
leidyklomis versti ir išleisti 
jų knygas, o daug knygų 
pasirinkta susipažinimui, kad 
būtų galima dar ką nors ir jų 
išversti. Daug sutarčių leisti 
tarybinei literatūrai anglų 
kalba sudarė didžiausios lei
dybinės amerikiečių firmos.

Maskvos tarptautinės kny
gų parodos—mugės devizas 
buvo: “Knyga—taikos ir pa
žangos labui”. Ir nors, girdė
jau, atsirado norinčių su tuo 
nesiskaityti veikėjų (žinoma, 
tarp kai kurių amerikiečių, 
dėl savo politikieriškų užgai
dų vis nesuvokiančių padoru
mo reikalavimų . . .), tačiau 
visa paroda vaisingai pasi
tarnavo humaniškiems kny
gos uždaviniams.

Mes tikimės, jog tautų 
bendradarbiavimui ir taikai 
puikiai pasitarnaus ir 1980 
m. Maskvoje įvyksianti pa
saulinė sporto olimpiada.

. . . Tai pagaliau ir vėl 
ryžtuos baigti užsitęsusį pa
sakojimą. Taip jau išeina: 
rečiau rašai, daugiau įvykių 
“susikrauna”. Bet kaip daž
niau (ir tuo pačiu—trumpiau; 
rašyti?

Manau, jog šio laiško ke
lionė užtruks, jis pasieks 
New Yorką tada, kai jau bus 
įsibėgėję 1980 metai. Juk 
dabar paštas užverstas nau
jametiniais laiškais. Tačiau 
tikiu, jog šios naujienos per 
daug nepasens. Beje, praei
tame laiške šiek tiek pakriti
kavau amerikiečių paštą (tai 
ne naujiena, tą patį daro 
“Draugas” ir kiti “vaduoto
jų” laikraščiai), o jis ėmė 
ir ... “atsikeršijo”: laišką, 
kuriame buvo ta kritika, 
blogai adresavau, neužrašiau 
gatvės (!), o paštas vis tiek 
greitai ir tiksliai pristatė 
Antanui Bimbai. Šaunuoliai, 
visai ne formalistai pasitaikė 
pašto darbuotojai! Aš gi, 
pastebėjęs savo klaidą, greit 
siunčiau kitą laišką, padariau 
jame dargi pataisų (pav., 
dėkodamas už pagalbą gabe
nant į Lietuvą archyvus vie
toj K. Benderio per neapsi
žiūrėjimą buvau įrašęs J.

Joms lygios teisės 
garantuojamos

Atsiminimai apie baudžiavą
Iš Kamajų “respublikos” 1905-1907 m. istorijos

Čia yra grupė Afganistano moterų. Jos sveikina naująją 
santvarką. Joje moterims lygios teisės visose gyvenimo, 
veiklos bei darbo srityse yra dabar įstatymais garantuoja
mos. Iki šiol, iki revoliucinio perversmo, jos tokių teisių 
neturėjo.

NAUJIENOS IŠ 
TARYBŲ LIETUVOS 

[TELEGRAMA]

SĄJUNGINIO 
SOCIALISTINIO 
LENKTYNIAVIMO 
NUGALĖTOJAI

Vilnius. — Vasario 18 die
ną spaudoje paskelbtas 
TSKP CK, TSRS Ministrų 
Tarybos, Visasąjunginės 
Profsąjunginių Sąjungų cen
tro tarybos ir Visasąjunginės 
Komunistinės Sąjungos Cen
tro Komiteto nutarimas dėl 
Sąjunginio socialistinio lenk
tyniavimo 1979 metais nuga
lėtojų.

Lietuvoje pripažinti ge
riausiais ir apdovanoti perei
namosiomis raudonosiomis 
vėliavomis Klaipėdos ir Šiau
lių miestai, Kaišiadorių, 
Prienų, Trakų ir Varėnos 
rajonai, viso 45 pramonės 
įmonių, statybų, transporto 
kolektyvai.

ALGIMANTO BALTAKIO 
KŪRYBOS VAKARAS

Vasario 15 dieną Vilniuje, 
Meno darbuotojų rūmų bal
tojoje salėje įvyko Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno vei
kėjo poeto Algimanto Balta
kio kūrybos vakaras. Jį pra
dėjo Lietuvos Rašytojų Są
jungos valdybos pirmininkas 
Alfonsas Maldonis. Apie poe
to kūrybą, jo gyvenimo kelią 
papasakojo filologijos kandi
datas, literatūros kritikas 
Kęstutis Nastopka. Prieš 25 
metus debiutavęs su pirmąją 
knygą, Algimantas Baltakis 
išleido apie 15 poezijos rinki
nių. Atskiros poeto knygos 
išėjo rusų, latvių, bulgarų 
kalbomis. Daug jo eilėraščių 
išspausdinta lietuvių tarybi
nės poezijos almanachuose, 
šalies ir užsienio periodiniuo
se leidiniuose. Poetas daug 
pasidarbavo populiarindamas 
broliškų tautų poeziją Tary
bų Lietuvoje.

Susirinkusiųjų šiltai sutik
tas, Algimantas Baltakis 
skaitė savo kūrybos posmus. 
Poeto eilėraščius taip pat 
skaitė Respublikos nusipelnę 
artistai Vytautas Kybartas ir 
Arnas Rosėnas. Vakare dai
navo Lietuvos TSR nusipel
nęs artistas Vincentas Kup
rys.

Šiuo vakaru pažymėtas 
poeto 50-asis gimtadienis. Už 
didelius nuopelnus tarybinei 
literatūrai Algimantas Balta
kis sukakties proga apdova
notas “Garbės ženklo” ordi
nu. Sukaktuvininką sveikino 
Lietuvos TSR Rašytojų Są
jungos, Respublikos kultūros 
ministerijos, redakcijų, kitų 
įstaigų ir organizacijų atsto
vai.

Mačiulio pavardę), bet jis 
pirmojo nebepasivijo . . .

A£iū ir vėl, mielas skaity
tojau, už kantrybę ir iki 
sekančių pasimatymų! Žino
ma, per laiškus.

Jūsų
V. Kazakevičius

Vilnius

ANTANO GEDMINO
KŪRYBOS PARODA

Lietuvos TSR Dailės mu
ziejaus centriniuose rūmuose 
atidaryta Republikos nusi
pelniusio meno veikėjo Anta
no Gedmino kūrybos paroda. 
Ekspozicija supažindina su 
reikšmingiausiais šio anksti 
mirusio dailininko darbais, 
sukurtais per 25 metus. Pa
traukia dėmesį tapybos dro
bėse įamžinti gimtinės peiza
žai, natiurmontai, gausi eks- 
librų kolekcija. Ypač reikš
minga kūrybinio palikimo da
lį sudaro knyginė grafika. 
Dailininkas apipavydalino 
daugiau kaip 300 leidinių— 
nuo reprezentacinių albumų 
iki serijomis leidžiamų moks
lo populiarinimo knygelių. 
Už knyginę grafiką dailinin
kas yra pelnęs 20 respubliki
nių bei sąjunginių apdovano
jimų.

Parodą atidarė Lietuvos 
TSR Dailės muziejaus direk
torius Rimas Budrys.

V. Petkevičienė

Naujos kardiologijos kryptys Lietuvoje
Profesija—architektas, 

amžius—keturiasdešimt vie- 
neri, diagnozė—miokardo in
farktas.

Šiltnamių kombinato hid
rotechninių įrengimų prižiū
rėtojas, penkiasdešimt vie- 
neri, miokardo infarktas . . .

Nepasakosime mes čia apie 
aukštą Kauno miesto kardio
logų kvalifikaciją ir puikiai 
įrengtą kardiologinį centrą 
su intensyvios slaugos pala
tomis, monitoriais, reanima
cinių skyriumi, su automati
nėmis elektrokardiogramų 
analizės sistemomis . . . Tai 
—pirmasis kovos su miokar
do infarktu etapas. Gerai 
organizuoto darbo dėka, su
stiprinus visas kovos su iše
mine širdies liga grandis, 
staigių mirčių nuo miokardo 
infarkto skaičių Kaune pavy
ko sumažinti net 20 procen
tų.

Architektas, šiltnamių 
kombinato darbininkas ir ki
ti, nuo kurių ligos istorijų 
mes pradėjome šį pasakoji
mą, įveikė mirties grėsmę. 
Bet kaip įveikti pačią ligą, 
jos pėdsakus visame organiz
me? Kaip nugalėti, rodos, 
dabar jau visiems laikams 
atsiradusį baimės jausmą? 
Kaip sugrįžti į darbą, į pilna
vertį gyvenimą?

Tam tikslui tarnauja antra
sis kovos su miokardo infark
tu etapas—medicininė reabi
litacija. Jos centrą Kauno 
kardiologai įkūrė Palangos 
kurorte.

Dar labai neseniai visi gy
dytojai buvo visiškai vienin
gos nuomonės: ligonis, paty
ręs miokardo infarktą, priva
lo nejudėdamas gulėti lovoje 
dvidešimt dienų, o kartais 
net daugiau kaip mėnesį.

Del kiaulinių bulvių 
bučiavo ponui kojas

Kamajų valsčiaus Tytelių 
kaimo gyventoja Grasilija 
Dulkienė, turėdama virš 100 
metų, seniau papasakojo, 
kad ji į baudžiavą ėjusi Gu
diškio dvaran, kurio savinin
kas buvęs Selemanavičius, o 
tijūnas Krištapas. Iš Tytelių 
kaimo eidavę dirbti 16 darbi
ninkų: po du darbininku iš 

j Valako. Dirbti reikėdavę nuo 
ryto iki vakaro. Užpakalyje 
dirbančių stovėdavęs tijūnas 
arba urėdas su lazda. Jeigu 
kuris kiek atsilikdavęs, tai 
tuojau gaudavęs į pečius 
lazda.

Buvę pono nuskirti raiti 
priestovai, kurie prižiūrėda
vę baudžiauninkų darbus sa
vo ūkiuose ir dvare.

Iškultus baudžiauninkų 
grūdus paimdavęs ponas; pa
skui duodavęs po vieną svarą 
rugių vienam žmogui savai
tei. Duonos neužtekdavę, o 
todėl slėniuose prisigrėbsty- 
davę varpų, išmazgodavę, 
išdžiovinę sutrindavę ir kep
davę duoną, viršuje sustoda
vusi pluta, o po jos būdavusi 
košė.

Tokią duoną reikėdavę val
gyti labai atsargiai, kad ne
sukrėsti, nes tuojau subyrė
davusi.

Kartą G. Dulkienė vogčio
mis išsigriebusi iš ušetko 
keletą kiaulinių bulvių ir 
niekam nematant klojime 
valgiusi. Tačiau netikėtai po
nas užėjęs, o kelios bulvės 
buvę dar jos sterblėje. Persi
gandusi, verkdama, puolusi 
bučiuoti ponui kojas, kad 
neluptų. Ponas pasakęs, nors 
tave reikėtų išlupti už bulvių 
Valgymą, bet šiuokart nelup
siu, nes tu visada gerai 
dirbti, bet žiūrėk ateityje 
nevalgyk dvaro bulvių.

Logika čia paprasta: pažeista 
širdis reikalauja absoliučios 
ramybės. Ją reikia apsaugoti 
nuo visų, net menkiausių 
fizinių krūvių. Tačiau, juk 
fizinė ramybė, toli gražu, 
negali užtikrinti dvasinės, 
emocinės ramybės.

Kauno širdies ir krauja
gyslių sistemos Fiziologijos 
ir patologijos mokslinio tyri
mo instituto Palangos filia- 
lo-reabilitacinio centro spe
cialistai paneigė ir kitą pla
čiai paplitusią nuomonę, kad 
ligoniams po miokardo in
farkto negalima vykti į ku
rortą. Šio centro mokslinė 
vadovė, medicinos daktarė, 
profesorė Danguolė Žemaity
tė pasakoja:

— Pas mus dirba įvairių 
sričių specialistai—medikai, 
biochemikai, fizikai, mate
matikai, psichologai, turime 
daug sudėtingos telemetri- 
nės aparatūros, modernią 
elektroninę skaičiavimo ma
šiną. Taigi, yra visos galimy
bės nuolatos stebėti kiekvie
ną po miokardo infarkto čia 
atvykusį žmogų, per atstumą 
sekti jo fiziologinės būklės 
dinamiką įvairiausių proce
dūrų metu. Pasirodė, kad 
netgi šalta jūra normalizuoja 
ligonių kraujo spaudimą. 
Griežtai dozuotas kurortinis 
gydymas, psichoterapijos 
seansai ir padeda žmogui 
įveikti visus ligos padarinius. 
Mūsų mokslinio , kolektyvo 
tikslas—sukurti patikimus 
metodus, pagal kuriuos būtų 
galima greitai ir tiksliai ap
skaičiuoti leistinas fizinių ir 
psichinių krūvių normas indi
vidualiai kiekvienam ligo
niui, padėti jam po dviejų- 
trijų mėnesių sugrįžti į dar
bą.

Sadistas lupėjas
Gudiškio dvaro ponas Sele

manavičius patsai priteisda- 
vęs bausmę baudžiaunin
kams, o lupdavę lupėjai (ko
tai), kurių žiauriausias buvęs 
Kaža. Kai jis lupdamas pa- 
matydavęs kraują, tai jam 
net gardu ir gera pasidary
davę, gėrėdamasis sakyda- 

j vęs: “ot, kaip gerai mužikui, 
] o taip visada reikia nuleisti 
* kraują”. . .

Tačiau šio sadisto mirtis 
buvusi šuniška, o jo kraują 
nuleidę kiti . . .

Tai buvę taip, šv. Onos 
I atlaiduose, Duokiškyje, bau- 
j džiauninkai Kažą gerokai nu
girdę, o kai važiavęs į Gudiš- 

j kį, tai už Tytelių jį pagavę, 
nupiovę liežuvį ir įdėjus į 
maišelį akmenį, jis taip pri
muštas, kad už paros miręs.

Ponas tuojau pranešęs po
licijai, kuri suvariusi visus 
apylinkės vyrus ir pro Kažą 
einant, vis klausiusi jį ar ne 
šitas? Tačiau Kažas, su nu
plautu liežuviu teištardavęs 
tik “Kia, Kia, Kia”. . . Taip 
nieko ir nesužinoję kas jį 
sužalojo. Kai Kažą palaidoję, 
tai jo kapą apteršęs Mihčiū- 
nų kaimo Justas Lapinskas. 
Po kiek laiko ponas sužinojęs 
ir jam įkirtęs 50 rykščių, jis 
primušęs ir daug kitų įtaria
mų vyrų. Apylinkiniai žmo
nės sakydavę Kažas ir negy
vas lupa gyventojus. Į rekru
tus ponas užrašydavęs ant 
ko pyktį turėdavęs, o paskui 
gaudydavęs. Vieną rudenį 
užrašęs Tumą ir nepagavęs, 
tai kitą vasarą jį užklupęs 
darbe. Tas šokęs per griovį 
ir sukniubęs. Ponas sugrie
bęs jį, prisišaukęs daugiau 
vyrų, surakinęs geležiniais 
pančiais ir išvežęs. Likę 4 
vaikai nedideli, žmona ir seni 
tėveliai, apstoję suimtąjį visi 
gailiai raudoję.

A. Gučiūnietis

Ši tyrimų kryptis sukėlė 
platų susidomėjimą. Perimti 
Palangos mokslininkų patyri
mo čia buvo susirinkę Eko
nominės Savitarpio Pagalbos 
Tarybos šalių kardiologai. 
Tarptautinių kardiologinės 
reabilitacijos tyrimų koordi
natorius, profesorius iš Var
šuvos Stanislavas Rudnickis 
pareiškė: “Palangos moksli
ninkai įrodė, kad kurortinį 
gydymą ligoniams po mio
kardo infarkto galima taikyti 
įvairiose klimatinėse zono
se”. Ekonominės Savitarpio 
Pagalbos Tarybos šalių 
mokslininkai Palangoje suda
rė tolimesnių bendrų tarp
tautinių tyrimų programą.

. . . Architektas, šiltnamių 
darbininkas ir dešimtys kitų 
po sėkmingų kardiologinės 
reabilitacijos procedūrų atsi
sveikino su Palanga: gydyto
jai jiems leido sugrįžti į 
darbą. V. Petrauskaitė

• DAUGIAMEČIAI 
KVIEČIAI

Nauja laukinė kviečių rūšis 
rasta Amazonės upės baseine 
ĮP. Amerika]. Manoma, kad ši 
rūšis gali tapti ateities grūdine 
kultūra. Dabar duoninius ja
vus sėjame kasmet — jie vien
mečiai, o Amazonės kviečiai 
daugiamečiai. Vietos indėnai 
jau seniai vartoja šiuos kvie
čius maistui _ iš jų miltų ke
pa paplotėlius, saldžius pyra
gus ir pan. Stiebais Šeria gy
vulius. Stiebai išauga iki 2,5 
m aukščio ir 4 cm skersmens. 
Šiuos kviečius galima pjauti 4 
ar net 5 karius. Jie vėl atauga. 
Grūdai subręsta per 90 dienų. 
Si kviečių rūšis auga vietovė
se, kurios yra 100—120 m 
aukščiau jūros lygio, vidutinė 
temperatūra 26 — 34 C, kritulių 
iškrinta 1500—1800 mm. Bota
nikai tikisi, kad Amazonės 
kviečius galima aklimatizuoti 
ir kitose mūsų planetos vieto
se.
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Svečiuose pas A. Kučingį
Daug vyresnės kartos at

stovų, tiek Lietuvoj, tiek 
užsienyje dar puikiai prisi
mena LTSR nusipelniusio ar
tisto A. Kučingio sukurtus 
Mefistą “Fauste”, Varlaną 
“Borise Godunove”, Gasparą 
“Kornevilio varpuose”, Ke- 
calą “Parduotoje nuotaiko
je”, vyskupą Masalski B. 
Dvariono “Dalioje”, SS kari
ninką generolą V. Klovos 
operoje “Duktė”..........Vis
ko nė neišskaičiuosi. Ir mūsų 
jaunoji karta pažįsta “Lietu
vos bosų karalių”, kaip taik
liai išsireiškė neseniai miręs 
vienas Lietuvos operos vete
ranų, dainininkas ir režisie
rius P. Oleka, visada kariš
kai pasitempusį, gražiai pra
žilusį, lengva eisena žygiuo
jantį Laisvės alėja A. Kučin- 
gi.

Pradėjęs pirmuosius žings
nius Kauno operoje dar 1924 
metais, jis su šiuo kolektyvu 
išaugo, subrendo, kaip meni
ninkas. Savo 70-metį atšven
tęs scenoje ir 1969 metais 
sukūręs naujai, nepakartoja
mą Mefistą, mūsų mielas 
maestro planavo ir dabar, 
praslinkus dar 10 metų, at
kurti tą numylėtą vaidmenį, 
tačiau jau kiek kitokį šėtoną, 
patyrusį, daug mačiusį gyve
nime. Vienok siautėjantis 
gripas privertė šį sumanymą 
kuriam laikui nukelti.

Kauniečiai gražiai pagerbė 
jubiliatą teatre. Buvo kalbos, 
nuoširdūs linkėjimai, koncer
tas. Daug gėlių, kurias A. 
Kučingis labai mėgsta.

Ir taip mes su gerbiamais 
spaudos skaitytojais neaki
vaizdiniu būdu apsilankome 
pas mūsų mielą sukaktuvi
ninką Kaune, Aušros gatvėje 
nr. 13. Kiek stabtelim ties 
nieko gero nežadančiu nume
riu, tačiau pats šeimininkas 
paprašė tokio skaičiaus neiš
sigąsti. šypsodamasis ir 
kviesdamas į svetainę.

Visa aplinka rodo, kad čia 
gyvena ne eilinis meninin
kas. Daug paveikslų, dova
notų jo talento gerbėjų. Tai 
teatro dailininkų darbai iš 
įvairių pastatymų, akvare
lės, grafika. Viršutinėje eilė
je matome A. Kučingį Gre- 
mino vaidmenyje. Ant vie
nos kėdės guli lietuviškos 
kanklės su tautinėm juos
tom. Mūsų jubiliatas taip pat 
kankliuoja, tiktai suvalkietiš
kom kanklėm, kurios kiek 
skiriasi nuo įprastinių. Mo
kėsi pas garsųjį Puskunigį, 
kanklių muzikos puoselėtoją. 
Pro praviras duris matyti 
atidengtas pianinas. Matyt 
šeimininkas dar miklino bal
są, kad visad būtų geroj 
formoj.

Namą supa gražus sodelis, 
kuriame ypač puiku būna 
pavasarį, medžiams žydint. 
O A. Kučingis, atrodo, 
mėgsta ir sodininkystę . . .

Susėdame šioje jaukioje 
svetainėje ir pradedam nuo
širdų pokalbį. Maestro turi 
ką papasakoti, tam neužtek
tų nė kelių valandų.

— Kaip Jūs kūrėte savo 
operinius vaidmenis? Ar, 
apart režisieriaus nurodymų, 
imdavotės dar kokių papildo
mų priemonių? Koks vaid
muo buvo ir yra Jūsų mėgia
miausias ir kokį laikote ma
žiau pavykusiu, žiūrint da
barties akimis, iš laiko per
spektyvos?

— Vaidmenis kūriau intui
tyviai, įsigyvendamas į tą ar 
kitą epochą, charakterį. La
bai daug padėjo dailė, lektū
ra. Pavyzdžiui, kurdamas 
Gasparą “Kornevilio varpuo
se”, naudojausi žinomo reži
sieriaus A. Olekos-Žilinsko 
nurodymais. Tai buvo neeili
nė asmenybė mūsų teatre, 
kurios ir dabar negaliu pa
miršti. Tada Gasparas buvo, 
tiesa, kiek sustilizuotas. Jei 
kurčiau dabar, šis herojus

A. Kučingis 1979 m., namie.
V. Gulmano nuotr.

jau būtų kitoks. Mefistui, 
ypač jo išorei, nemažai turė
jo įtakos ir šio veikėjo figūrų 
kolekcija, didelės meninės 
vertės, kurią savo metu bu
vau parsivežęs iš Paryžiaus 
ir kuri, deja, negražinamai 
žuvo karo ir pokario negandų 
metais.

Na, o mėgiamiausias buvo 
ir tebėra Mefistofelis. Tai 
labai sunkus vaidmuo. Daug 
prakaito teko išlieti, kol jį 
perkrimtau. Bet per tiek 
metų jis taip pat smarkiai 
evoliucionavo, nuo groteskiš
kai demoniško iki didingo, 
sužmoginto. Daug laiko turė
jo praeiti, kol nubyrėjo tai, 
kas nereikalinga. Nemažai 
padėjo ir švedų rašytojo A. 
Muntes knyga, padėjusi su
prasti, kad Mefistofelis—tai 
ne komiškas, besivaipantis 
velnias, bet didingas savo 
jėga, visko neigimu įronija. 
Džiaugiausi ta knyga, kaip 
vaikas geležėlę radęs.

Artisto amplua priklauso ir 
nuo fizinių duomenų. Taip 
man buvo atsitikę su Borisu 
Godunovu. Reikėjo dubliuoti 
susirgusį aktorių. Fiziškai 
nesijaučiau šiam vaidmeniui 
tinkamas, tuo labiau, kad tai 
įvyko po F. Šaliapino gastro
lių. I. Nauragis ir vėlesnis J. 
Stasiūnas buvo žymiai geres
ni už mane. Tai pastebėjo ir 
kritika. Todėl ir skaitau, kad 
Borisas tam tikra prasme 
man nepavyko. Kas kita 
Varlaamas iš tos pačios ope
ros “Borisas Godunovas’’. 
Kaip šiandien prisimenu, kad 
būčiau storesnis, pasikišau 
pagalvę. O čia dar didelis 
menininkas, teatro dailinin
kas M. Dobužinskis, visada 
dalyvaudavęs repeticijose 
bei spektakliuose su ištisu 
dažų ir teptukų arsenalu. 
Pažiūrėjo į mane, prisimer
kė, apdraskė padalkas, po to 
brūkštelėjo dažais per veidą, 
rankas. Taip ir gimė Varlaa- 
mo išprė.

— Su kokiais režisieriais 
buvo lengviausia ir malo
niausia dirbti ir kodėl?

— Mano kūrybinėje bio
grafijoje du režisieriai suvai
dino itin didelį vaidmenį. Tai 
T. Pavlovskis ir P. Oleka, 
Andriaus brolis. T. Pavlovs
kis, dirbęs Kauno teatre 
1928-1936 metais, buvo ne 
eilinis režisierius, bet ir ge
ras vokalistas, puikus šios 
srities žinovas, mintinai mo
kėjęs kiekvieną frazelę. Jis, 
kaip vokalo pedagogas ir su 
manim labai daug dirbo, iš
vesdamas mane į didžiąją 
sceną. Jam esu dėkingas visą 
gyvenimą.

Petras Oleka jau buvo ki
toks, nors su-T. Pavlovskiu 
ir turėjo kaž ką bendro, nes 
abu atstovavo rusų realisti
nei aktorinei mokyklai. Su P. 
Oleka tam'tikra prasme “gi- 
miniavomės”. Abu tada bu
vome kariškiai, abu kilę iš 
Sūduvos, nors Petras ir gimė 
Maskvoje, bet jo tėvai—gry
nai sūduviškiai, be to abu 
buvome bosai. P. Oleka turė
jo gerą subtilų skonį, mokė
davo surasti tai, ko nebūda
vo partitūroje. Svarbiausia, 

atlikėjų niekada nesprausda- 
vo i savo schemą, vystė 
aktorių fantaziją, liepdamas 
visiškai savarankiškai kurti 
tą ar kitą vaidmenį. Paskui 
jau imdavo tipažus narstyti, 
nurodydamas, kas gerai, kas 
ne.

— Nuo kokio momento Jūs 
pradėdavo! gyventi tuo ar 
kitu vaidmeniu, herojum, ar 
įžengęs į teatrą ir atsisėdęs 
grimo kambaryje prieš veid
rodį, ar kitaip?

— Tiktai įžengęs į teatrą ir 
apsivilkęs veikėjo rūbais, o 
prieš veidrodį niekad nesės- 
davau ir nepozuodavau.

— Ar sunku sugrįžti iš 
sukurto vaidmens teatre at
gal į realų gyvenimą, tapti 
vėl eiliniu, mirtingu žmo
gum?

— Į normalų gyvenimą su
grįžti nesunku. Išeidamas 
užtrenki teatro duris ir vėl 
pasijunti paprastu žmogumi 
esąs. Žinoma, dar kurį laiką 
jautiesi tuo herojumi, skam
ba muzika, bet tai greit 
praeina.

— Ar šeima nepadėdavo 
savo pastabom kurti vaidme- 
ne? Juk pašaliniai asmenys, 
turį mažai bendro su teatro 
“virtuve”, dažnai pastebi tai, 
ko nepamato režisieriai ar 
patys aktoriai, kokios nors 
smulkmenėlės ir pan.?

— Šeima yra šventas daly
kas ir jos aplinkoje teatro 
reikalais nekalbėdavome ar
ba labai mažai, nebent jei 
būtų buvę kokio įdomaus 
dainininko gastrolės. Sten
giausi užkulisinio gyvenimo 
nemalonumus pamiršti na
mie, šeimos rate.

— Jūsų hobis? Vieni renka 
pašto ženklus, kiti medžioja, 
fotografuoja, o Jūs?

— Ypatingo neturiu. 
Anksčiau mėgau medžioklę, 
ypač piešti kartografinius že
mėlapius, nes buvau karinin
kas topografas, Tuo reikalu 
išmaišiau beveik visą Lietu
vą, surasdamas nuostabių 
kampelių. Mėgau ir parūkyti 
geresnių firmų papirosus, ci
garetes, bet mečiau. O šiaip 
domiuosi viskuo, kas yra 
gera, gražu, įdomu, dora.

— Jūs praėjote ilgą ir gra
žų kūrybinio gyvenimo galą. 
Ar rašote kokius prisimini
mus?

— Deja, nerašau, nors da
bar kiek gailiuosi, kadangi 
kai kas išgaravo. Galėjau ra
šyti pastabėles lyg ir dieno
raščio formoje apie įdomes
nius įvykius mano gyvenime, 
bet tada, kaž kodėl, ne gal
voje buvo. Be to įtemptas 
darbas teatre, koncertai la
bai nualindavo. Na, o rašant 
tokius prisiminimus, reika
linga turėti ir tam tikro 
sugebėjimo, gyslelę, kuo ne
galiu pasigirti. Jei kas pa
prašo pasidalinti prisimini
mais, darbo patirtimi, niekad 
neatsakau, nes pasikalbėti 
atvirai, nuoširžiai yra labai 
malonu.

— Kokius lietuvių kompo
zitorius ypatingai mėgstat?

— Visą lietuvišką klasiką, 
ypač liaudies dainas, kurių 
nemažai išmokau iš savo tė
vo, o iš tarybinių lietuvių 
kompozitorių—V. Bagdoną, 
E. Balsį, A. Bražinską ir 
kitus, kurių muzika yra me
lodinga, plaukianti iš širdies, 
bet neišprotauta.

— Tradicinis klausimas. 
Ko palinkėtumėt užsienio lie
tuviams?

— Nepamiršti savo tėvy
nės, daugiau su ja bendrauti, 
nes kiekvienas gyvas daik
tas, netekęs natūralios dir
vos, sulčių, tiktai vegetuoja. 
Kaip medžio šakos, neteku
sios kamieno, kuris jas mai
tino, nudžiūsta, taip ir su 
žmonėmis.

— Širdingas ačiū už įdomų 
pokalbį. Linkiu tvirtos svei
katos, kūrybinės sėkmės.

Su LTSR nusipelniusiu 
artistu A. Kučingiu

kalbėjosi Vikt. Gulmanas

KRISLAI “LAISVEI”
Šįkart trumpais bruožais 

norėtume supažindinti “Lais
vės” skaitytojus su viena 
Lietuvos knygų naujiena, 
kuri susijusi su Jūsų gyveni
mo istorija. Kitos “Krislų” 
pastabos taip pat liestų 
Amerikos lietuvių kultūros 
praeitį ir rodytų jos ryšius 
su gimtuoju kraštu arba at
gaivintų atminimo vertus Jū
sų amžininkus.

1. Knyga apie J. Biliūną
Šio ’įžymiojo rašytojo var

das ir kūryba nuo seniai įėjo 
į Amerikos lietuvių gyveni
mą. Pernai (1979 m.) buvo 
pažymėtos jo gimimo šimto
sios metinės. Ta proga Vil
niuje išleista knyga “Jonas 
Biliūnas literatūros moksle ir 
kritikoje”. Joje spausdinami 
geriausieji lietuvių literatū
ros kritikų, mokslininkų, ra
šytojų ir kultūros veikėjų 
(A. Venclovos, J. Baltušio, 
K. Korsako, B. Pranckaus, 
M. Lukšienės, J. Stonio, K. 
Ambraso ir kitų) straipsniai 
ar ištraukos iš monografijų 
apie J. Biliūną.

Ši knyga pradedama V. 
Kapsuko studija “Jono Biliū
no biografija”, kurią 1917 m. 
pirmąjį kartą paskelbė Ame
rikos lietuvių darbininkų li
teratūros draugija (LLD). 
Tai didelis pažangiųjų Ame
rikos lietuvių nuopelnas, 
propaguojant rašytojo kūry
bą. J. Biliūno ir Amerikos 
lietuvių ryšiams apibūdinti 
skirtas B. Raguočio straips
nis.

Šiąja tema atsiranda vis 
naujos medžiagos, kuri vie
naip ar kitaip papildo ar 
paryškina J. Biliūno ryšius 
su Amerikos lietuviais. Ta 
prasme reikšmingas yra da
bar paskelbtas 1904.VI.22 d. 
J. Biliūno laiškas J. Šliūpui 
(Vilniaus “Literatūra ir me
nas’’, 1979.XII.15-22). Jis 
liudija rašytojo nuoširdų rū
pinimąsi Lietuvos ir JAV 
lietuvių darbininkų judėji
mu, jų tarpusavio kontak
tais.

Rasti taip pat keli nauji 
JAV Lietuvių spaudos atsi
liepimai apie J. Biliūno kūry
bą. Laikraštyje “Vienybė lie- 
tuvnikų” (1909, sausio 27, 
Nr. 4) J. Sekevičius aptaria 
rašytojo kūrinių rinkinėlį 
“Įvairūs apsakymėliai”. “Ap
sakymėliai,—rašo šis auto
rius,—paimti iš tikro gyveni
mo, tik gal aptraukti biskį 
melancholijos dvasia”. J. Bi
liūno kūrinėliai—pažymima 
ten,—traukia juos paskaityti 
iki galui—“taip autoriaus 
plunksna sujudina skaitytojo 
žingeidumą”. Atsiliepime pa
brėžta, kad “Biliūnas bu
vo (. . .) dailiosios literatūros 
milžinas”.

Kitoje to paties laikraščio 
recenzijoje J. Jaunutis (J. 
Sutkus) rašo apie J. Biliūno 
apysaką “Liūdna pasaka”.

Susumuoti Europos radijos sporto čempionato rezultatai; 
antrą vietą iškovojo Lietuvos sportininkai. Nuotraukoje: 
kandidatas į sporto meistrus Kauno Politechnikos instituto 
III kurso studentas A. Vilijošius ir instituto inžinierius, 
tarptautinės klasės sporto meistras A. Kregždė aptaria 
eilinio ryšių seanso rezultatus.

Išdėstęs šio kūrinio turinį, 
autorius pažymi, kad “kny
gelė labai įspūdinga”. Jis 
bene pirmąjį kartą JAV lie
tuvių kritikoje iškelia J. Bi
liūno kūrybos reikšmę tos 
šalies lietuvių rašytojams. 
Siūloma “Liūdną pasaką’’ 
perskaityti visiems ir “ypa
tingai rašėjams vaizdelių” 
(V. L.”, 1909, geg. 19, Nr. 
20).

Tuo laiku JAV lietuvių 
tarpe buvo plačiai diskutuo
jama apie rašytojų šelpimą. 
J. Biliūnas dažnai..minimas 
kaip tragiško likimo ir sun
kių gyvenimo sąlygų auka 
(Baronas K. J. “Literatų 
fondo” dėlei—“V. L.”, 1909, 
rugpj. 25, Nr. 34).

Laikui bėgant tikriausia 
dar susikaups tos temos me
džiagos. Gal senoji JAV lie
tuvių karta ir jos veikėjai 
savo archyvuose turi kokios 
medžiagos apie J. Biliūną? 
Atsiliepkite per “Laisvę”.

2. Pirmosios K. Donelaičio 
publikacijos JAV

Šiemet (1908 m.) vasario 
mėnesį sukaks 200 metų, kai 
mirė didysis Donelaitis. 
Kiekvienas naujas faktas ar 
šiaip žinia yra labai svarbūs 
mokslui apie Donelaitį, jo 
kūrybą, jos paplitimą.

Su Donelaičiu JAV lietu
viai pirmąjį kartą susipažino 
XIX a. devintajame dešimt
metyje iš J. Šliūpo redaguo
to “Lietuviškojo balso” laik
raščio. 1887 m. šiame leidi
nyje buvo paskelbti J. Šliūpo 
straipsniai apie lietuvių lite
ratūrą, jų tarpe ir “Lietuviš
koji rašliava XVIII šimtme
tyje”.

Apibūdinęs to amžiaus lie
tuvių autorius J. Šliūpas 
pažymi, jog “į tą laiką pri
puola gyvenimas ir darbai 
mūsų tautos prakilniausio 
dainiaus Kristijono Donelai
čio”. Apie jį įdėta ištrauka iš 
1883 metų “Aušros”.

Plačiau ir specialiai su K. 
Donelaičio kūryba, jo “Metų” 
poema Amerikos tų laikų 
lietuviai skaitytojai gavo su
sipažinti taip pat 1887 me
tais. Plimute (Plymouthe) 
ėjęs laikraštis “Vienybė lie- 
tuvnikų” (1887 m. spalio 12, 
19, Nr, 41, 42) paskelbė 
prakalbą prie išdavimo raštų 
Donelaičio keli žodžiai apie 
supratimą poezijos, apie gy
venimą ir raštus Kristijono 
Donelaičio”.

Šioje prakalboje, sudėtoje 
per dr. K. M. Juodišių, 
pateikta K. Donelaičio bio
grafijos žinių, apibūdinta 
poema “Metai” bei pasakė
čios, jų eiliavimo būdas ir 
principai.

“Jeigu kitos nacijos gal 
pasigirti savo garsiais ant 
svieto vyrais—savo Walter 
Scotais, Šilėnais, Puškinais, 
Mickevičiais —rašoma pra

kalboje,—galime ir mes pasi
girti vyru, apie kurį dar lig 
šiol mažai kas žinojo . . .” 
Tuo tikslu prakalba ir išdės
to K. Donelaičio gyvenimo ir 
kūrybos bruožus. Bet vien 
tuo neapsiribota.

Nuo 1887 m. spalio 19 d. 
(Nr. 42) dar per du numerius 
(Nr. 43, 44) tas pats laikraš
tis spausdino “Raštus Kristi
jono Donelaičio”—jo “Metų” 
pirmąją dalį “Pavasario 
linksmybės”. Ši “Vienybės 
Lietuvninkų” publikacija dar 
neįtraukta į K. Donelaičio 
bibliografiją.

3. Kelios žinios apie
J. Pakaušį

Vienas iš Lietuvių proleta
rinio meno sąjungos (LMS) 
kūrėjų buvo Jurgis Pakaušis 
(1892-1935). Vėliau gana ilgai 
ėjo šios sąjungos sekreto
riaus pareigas. J. Karnakau- 
lo slapyvarde jis paskelbė 
scenos kūrinių (dramas 
“Buožės”, 1920 ir “Vėją sėsi, 
audrą pjausi”, 1925). B. 
Pranckus knygoje “Proleta
rinė Lietuvių literatūra” 
įvertino šiuos J. Pakaušio 
kūrinius kaip pakankamai 
sceniškus ir aktualios temati
kos.

Tačiau profesinių ir kon
kretesnių J. Pakaušio bio
grafijos ir jo veiklos žinių 
turime kol kas nedaug. Jų 
dar labai trūksta. Čia patei
kiame vieną kitą jo gyveni
mo ir veikimo faktą—me
džiagą J. Pakaušio biografi
jai.

Iš J. Pakaušio straipsnio 
“Kas meluoja—“Keleivis” ar 
“Laisvė”? (“Mūsų tiesa”, 
1919, bal. 22, Nr. 32) sužino
jome, kad nuo pirmojo pa
saulinio karo pradžios (1914 
m.) iki 1917 m. pabaigos 
(lapkričio 10 d.) jis gyvenęs 
Škotijoje ir buvęs Lietuvos 
socialdemokratų partijos Už
sienio biuro narys. Čia jam 
teko bendrauti su V. Kapsu
ku, palaikyti ryšius su kitais 
lietuvių darbininkų judėjimo 
veikėjais.

Minėtame straipsnyje J. 
Pakaušis nurodo Z. Angarie- 
čio duotą pasaulinio karo 
metų “Keleivio” ir “Laisvės” 
laikraščių apibūdinimą. Z. 
Angarietis rašąs, jog “Lais
vė” pradeda kairėti, o “Ke
leivis” einąs prie savo princi
pų bankroto.

Gyvendamas Škotijoje J. 
Pakaušis buvo “Laisvės” 
laikraščio korespondentas, 
rašąs iš ten apie tenykščius 
lietuvius. Antai “Laisvės” 
1915 m. birželio 18 ir 22 dd. 
(Nr. 49-50) išspausdinta jo 
korespondencija “Anglijos 
lietuviai”.

1917 m. pabaigoje atvykęs 
į Ameriką, jis ėmėsi visuo
meninės-politinės bei kultū
rinės veiklos.

Štai 1919 m. pradžioje 
(sausio 26 d.) J. Pakaušis 
dalyvavo Bostone surengtoje 
LSS VI rajono konferencijo
je. Jos nutarimu buvo suda
ryta komisija “išleisti nepe
riodišką laikraštuką”. Greta 
P. Balsio, J. Vireliūno-Svy- 
rūnėlio josios nariu išrinktas 
ir J. Pakaušis (Mūsų tiesa”, 
1919, Nr. 1).

1919 m. J. Pakaušis gyve
no Montrealio miestelyje ir 
dalyvavo mėgėjų teatro kuo
poje, vadinamoje “lietuvių 
teatrališku rateliu” Viesulą”. 
Jis buvo to ratelio vadovybė
je. “Viesulos” iniciatyva rū
pintasi įkurti “teatrališkų 
veikalų leidimo draugiją”, 
nes mėgėjų scenai stigo dra
mos kūrinių. Šios draugijos 
steigimo reikalus tvarkė J. 
Pakaušis.

Šie keli žodžiai tepaskatina 
J. Pakaušio bendraamžius, 
jo veiklos draugus parinkti 
kuo daugiau medžiagos apie 
jo gyvenimą Lietuvoje, Ško
tijoje, pagaliau Amerikoje, 
ypač apie jo darbus Lietuvių 
meno sąjungoje (LMS). Ma
nytume, kad “Laisvė” ir 
“Šviesa” maloniai ją panau
dotų. Antanas Aukštaitis

Kandidatė į 
deputates

Rokėnų fermos vedėja Elena 
Gaulienė.

A. Palionio (ELTA) nuotr.
Dešimti metai Zarasų rajo

no “Švyturio” kolūkyje Ro
kėnų fermos vedėja dirba 
komjaunuolė Elena Gaulienė. 
Į ūkį ji atėjo baigusi Anta
lieptės žemės ūkio techniku
mą ir įgijusi zootechnikės 
specialybę. Jos vadovaujama 
galvijų ferma jau treti metai 
iš eilės užima Zarasų rajone 
pirmąją vietą. Tai, kad 1979 
metais šimtui hektarų žemės 
ūkio naudmenų ūkyje paga
minta 424,6 centnerio pieno, 
nemažas Rokėnų fermos dar
buotojų ir jų vadovės indėlis.

Elena—aktyvi visuomeni
ninke. Ūkio liaudies kontro
lės grupės, moterų tarybos 
narė.

Zarasų rajono darbo žmo
nės pasiūlė E. Gaulienę kan
didate į LTSR Aukščiausio
sios Tarybos deputatus.

Pašalintas aukštas 
viršininkas

Piotr Jaroszewicz
Varšuva. — Prieš kelias 

dienas tapo pašalintas Lenki
jos premjeras ir Partijos 
politbiuro narys Piotr Jaro
szewicz. Tai paaiškėjo per 
Partijos 8-ąjį suvažiavimą. 
Šalies premjero pareigas jis 
ėjo ištisus 10 metų.

Lietuvos žemės 
ūkio darbuotojų 
apdovanojimai
• NUSIPELNIUSIO 2EMĖS 
ŪKIO DARBUOTOJO GARBES 
VARDAI SUTEIKTI: J. Ryliš
kių! — Šilutės rajono Vainuto 
larybinio ūkio direktoriui, V. 
Vitui — Kėdainių rajono -Pajie
slio kolūkio pirmininkui ir F. 
Zabinui — Jonavos grūdų pro
duktų įmonės vadovui.

• NUSIPELNIUSIO MELIORA- 
TORIAUS GARBĖS VARDAI 
SUTEIKTI: V. Grigoniui — Pa
nevėžio MSV buldozerininkui 
ir S. Janauskui — Šios valdy
bos viršininko pavaduotojui.

• LTSR ŽEMĖS ŪKIO PIRMŪ
NO VARDAI suteikti: S. Ku
činskui — Vilniaus rajono Pa- 
nerio tarybinio ūkio bitinin
kui, J. Ruškiui — „Sėklos" 
respublikinio susivienijimo 
Šiaulių tarprajoninio skyriaus 
viršininkui, V. Rutkauskienei
— 2emės ūkio ministerijos 
ekonomistei, A. Skiočiui — 
Telšių rajono Upynos kolūkio 
laukininkystės baro vadovui, 
S. Stončiui — tarprajoninės 
veislininkystės jmonės Telšių 
filialo vedėjui, A. Veselienei
— Šiaulių rajono Zadžiūnų ko
lūkio vyr. agronomei, J. Vili- 
maičiui — Respublikinio so
dininkystės ir daržininkystės 
tresto vet. gydytojui.
“Žemės ūkis”, 1980, Nr. 1
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IŠGRAŽĖJUSI KLAIPĖDA

MIRTYS, LIGONIAI
Vasario 9 d. Montreal Ge

neral Ligoninėje mirė Stasys 
Balčiūnas, eidamas 76 me
tus. Liko žmona, sūnus ir 
artimi velionio žmonos gimi
naičiai—sesutė Regina ir 
vogeris Jonas Jurkštai. Ve

lionis buvo gimęs Lietuvoje, 
Slegeriškio rajone Kupreliš- 
kių kaime. Į šermenis ir 
laidotuves atsilankė nemažai 
žmonių. Po palydų visi buvo 
pavaišinti.

Vis dažniau ateina nemalo
nios žinios iš Gimtinės apie 
mirtis mūsų artimųjų. Ten, 
kaip ir čia, senesnė karta 
smarkiai retėja. Tai jau toks 
gamtos dėsnys, nuo kurio nė 
vienas neišsisuksime. Šiomis 
dienomis gavo liūdnas žinias 
E. Morkevičienė, kad mirė 
jos jauniausia sesutė Bak- 
šinskienė Ona, ir Charles 
Juška, kad mirė jo brolėnas 
neperseniausiai mirusio jo 
vyriausio brolio sūnus. Vi
siems netekusiems artimųjų 
gili užuojauta.

Senesnės kartos tautietis,

TORONTO, ONTARIO
ATSILANKIUS 
J MONTREALĄ

Antrą kartą teko vykti į 
Montrealą žiemos metu į 
laidotuves. Pirmą kartą mi
rus mūsų šeimos artimam 
draugui Pranui Šiuplevičiui 
ir šiuo kartu, mirus .mano 
vyro pusbrolio Juozo Naru
ševičiaus žmonai —Nancy 
(Žvingiliūtė), kuri po pirmu 
vyru buvo Krikščiūnienė, 
Alas Juškienės brolienė.

Ji mirė sausio 22 d. nuo 
širdies priepuolio, sulaukus 
tik 59 metų amžiaus. Netikė
ta, staigi mirtis išskyrė iš 
montrealiečių tarpo darbščią 
ir malonią moterį, kuri yra 
daug pasidarbavusi asmeni
nių ar draugijų parengimuo
se. Nors ji buvo religinių 
įsitikinimų, bet mokėjo drau
gauti su įvairių įsitikinimų 
žmonėmis, lietuviais ar kita
taučiais. Į laidotuves atsilan
kė labai daug žmonių ir 
karstas skendo gėlese. Buvo 
palaidota su religinėmis apei
gomis šalia savo pirmojo 
vyro katalikų kapinėse. Po 
laidotuvių, atsilankiusieji bu
vo pakviesti pietums po baž
nyčia salėje. Vietinis tos pa
rapijos klebonas pasakė pra
kalbą, apibūdindamas jos at
liktus darbus šiai parapijai.

Paliko nubudime Juozą 
Naruševičių, dukterį su pir
mu vyru Nancy Greibus, 
žmoną Benny Greibus, du 
anūkus—Gėry ir Lori; dvi 
seseris—M. Bravenskas iš 
Detroit ir Kreivienę iš Mon- 
trealo; brolienę Alas Juškie
nę.

Ramiai ilsėkis, Nancy, šio
je Kanados žemėje.
MOTERŲ SUSIRINKIMAS 
MONTREALYJE

Kaip netikėtai teko atvykti 
į Montrealą į laidotuves, taip 
netikėtai teko dalyvauti Lie
tuvių Moterų susirinkime.

Ada Šiuplevičienė davė 
man žinią apie Nancy Naru- 
sevičienės mirtį, tai atvykus 
pas ją ir apsistojau. Ji yra 
Lietuvių Moterų Draugijos 
pirmininkė, tad į draugijos 
susirinkimą pakvietė ir ma
ne.

Susirinkimas įvyko sekma
dienį popiet drg. Skripkų 
namuose. Nuvykę jau rado
me nemažai susirinkusių mo
terų. Ir kadangi aš esu gyve
nus Montrealyje ilgus metus, 
tad beveik visos man buvo 
pažįstamos. Buvo įdomu su 
jomis susitikti ir pasisveikin
ti .. .

kuris jau daug metų negaluo
ja, šiuo laiku labiau susirgęs, 
buvo patalpintas į Royal Vic- 
torijos ligoninę. Tai Jonas 
Brundza.

Charles Juška ir Artūras 
Šneideris išvyko į Detroitą— 
Arturas aplankyti savo moti
ną, o Charles savo pažįsta
mus pakelėje grįžtant į na
mus.

Šiuos žodžius rašant, M. ir 
į A. Paragiai ruošiasi vykti į 
Floridą, kur mano pabūti 
mėnesį laiko.

Taip pat išvyksta ir P. 
Bendžaitienė su dukrelėmis į 
Floridą.

Kaip girdėti, tai ir šiemet 
šios kolonijos kai kurie jau
nuoliai, pasinaudodami Vil
niaus Universiteto paslaugo
mis, ruošiasi vykti į lituanis
tinius lietuvių kalbos kursus, 
pagilinimui tėvų gimtosios 
kalbos. Reikia juos pasvei
kinti, kad rūpinasi nenutolti 
nuo savo tėvų, senelių ir 
prosenelių gimtosios kalbos.

P.

Man visados yra malonu 
nuvykti į Montrealą, nes ten 
yra mano antroji tėvynė, kur 
praleidau savo jaunystės die
nas. Tenai nuvykau su sese
ria iš Lietuvos ir išgyvenau 
25 metus. Buvau įsigijus 
gerokai draugių, taip, kad 
kada nuvykstu, būna malonu 
susitikti. Tik gaila, kad daž
niausiai pasitaiko susitikti 
liūdnose sueigose—laidotu
vėse. • - r •

Šiuokart Montrealyje pra
leidau keletą dienų ir sutikau 
beveik visus senus pažįsta
mus per moterų susirinkimą 
ir daugiausia per šermenis. 
Taipgi buvau pakviesta pietų 
pas Elzę ir Juozą Urbonavi
čius. Nors Elzė seniai 
kovoja su sunkia liga, bet 
kiek jos jėgos leidžia, dar
buojasi ir, padedant vyrui, 
suruošė puikius pietus. Vė
liau buvo atvykus ir J. Vilke
lienė. Jos abi yra buvusios 
geros asmeninės draugės. 
Buvo įdomu su jomis pasima
tyti ir laiką praleisti.

Esu dėkinga draugams Ur
bonavičiams už gražų priėmi
mą, ir linkiu Elzei geros 
sveikatos.

Taipgi norėčiau padėkot 
Adai Šiuplevičienei, kuri ma
ne priėmė ir rūpinosi mani
mi, Juozui Naruševičiui, 
Alas ir Charles Juškams už 
pavežiojima ir skanią vaka
rienę.
IŠVYKSTA Į TĖVYNĘ

Sausio m. 30 d. Clairmont 
salėje per “Bingo” sueigą 
buvo suruošta staigmena S. 
Karveliui, kuris, išgyvenęs 
53 metus Kanadoje, rengiasi 
išvažiuoti į tėvynę Lietuvą. 
Kadangi buvo ir jo gimtadie
nis, tad susirinkusieji sudai
navo “Linksmo gimtadienio” 
ir palinkėjo laimingos kelio
nės.

S. Karvelis yra nevedęs ir 
Kanadoje neturi jokių gimi
nių, tad grįžta į savo tėvynę 
praleisti senatvės dienas tar
pe savų giminių ir tautiečių.

J. Yla pasakė atsisveikini
mo žodį nuo Literatūros 
Draugijos, kurioje jis yra 
ėjęs sekretoriaus pareigas 
per 13 metų. J. Mileris tarė 
žodį nuo Sūnų ir Dukterų 
Draugijos ir Pensininkų Klu
bo, kuriam jis priklausė per 
daugelį metų.

S. Karvelis nuo savęs pa
vaišino susirinkusius, kurių 
buvo nemažas skaičius, gėri
mais ir kaikuriais valgiais ir 
padėkojo už linkėjimus.

Jono Milerio-Dzukelio 
knygą perskaičius

Vilniuje “Minties” knygų 
leidykla išleido Jono Milerio- 
Dzūkelio, 287 puslapių kny
gą: “Metai ir bendražygiai”. 
J. Mileris einantis devintą 
dešimtį metų, yra senosios 
lietuvių emigracijos atsto
vas. Kaip tūkstančiai kitų 
lietuvių, taip ir jis, kad 
išvengti Rusijos Caro ka
riuomenės tarnybos, 1913 
metais atvyko į J. A. V., į 
Pennsylvanijos valstiją, į Ta
maqua miestelį, netoli nuo 
Wilkes-Barre, kartais vadi
namą “Pennsylvanijos Lietu
va”. Iš pirmųjų dienų jam 
teko sunkiai grumtis už pra
gyvenimą, už duonos kąsnį. 
Dirbti sunkiausius ir gyvybei 
pavojingiausius darbus ang
lies kasyklose, pajusti baisią 
ateivį skriaudžiančią išnau
dojimo dalią.

Tuo metu esama padėtis 
knygoje taip apibūdina:

“Kai aš atvykau į J. A. V., 
anglies kasyklose, plieno lie
jyklose, kitose įmonėse veikė 
profesinės darbininkų sąjun- 
gos-unijos. Bet jos ilgai buvo 
nelegalios, jų teisių niekas 
negynė. O juk jos rūpinosi 
darbo žmonių reikalais, nesi
kišo į politiką. Daug metų 
Pennsylvanijos valstijos an
glies kasyklų ir plieno liejyk
lų savininkai turėjo savo 
policiją ar kariuomenę. Lyg 
Caro kazokai, tie kapitalistų 
sargai apsikarstę šautuvais 
ir šovininėmis, budėdavo rai
ti prie gamyklų vartų. Jie 
stovėdavo prie administraci
jos durų arba raštinės. Už
tekdavo į tuos sargus pa
žvelgti ir žinodavai, kad tu 
darbininkas, ir degtuko nesi 
vertas. Darbininkų streikai 
buvo puolami, malšinami, 
šaudomi. Į talką savininkams

IŠVYKSTA Į ŠILTUS 
KRAŠTUS

Emily ir Sam Paberaliai, 
Margareta ir Povilas Daugė
los išvyksta praleisti žiemos 
laiką šiltame krašte—Kubo
je. Daugėlai ketina išbūti 
mėnesį laiko, o Paberaliai— 
du mėnesius.

J. Šimkūnas išvyksta į 
Floridą, Snt. Petersburgą.

P. Balnys sugrįžo iš Flori
dos saule nudegęs ir ketina 
vėl išvažiuoti į Havajų.

Aleks ir Mike Guobai ren
giasi išvažiuoti į Havajų su 
savo sunum. Jie ketina už
sukti ir į Los Angeles pas 
savo draugus pasisvečiuoti.

A. Poškienė buvo išvykus į 
Floridą ir išbuvus dvi savai
tes, grižo namo.

J. Narusevičienė

ATŠVENTĖ 
GIMTADIENIUS

Vasario m. 6-tą diena 
Clairmont salėje per Sūnų ir 
Dukterų Pensininkų Klubo 
rengiamus “Bingo”, atšventė 
gimtadienius: J. Yla, M. 
Paušienė ir A. Leimonas. 
Jubiliatus susirinkusieji pa
sveikino su dainomis, o jie 
atsilygino, patiekdami kai 
kurių vaišių.

Emily Sasnauskas padėko
jo šiam klubui ir buvusiai 
Sūnų ir Dukterų Draugijai 
už malonų priėmimą Kana
doje gimusių lietuvių-lietu- 
vaičių, nors jie nėra to klubo 
nariai.

J. Yla įteikė dovaną nuo 
Sūnų ir Dukterų Draugijos ir 
klubo S. Karveliui, kuris iš
vyksta nuolatiniai apsigy
venti Lietuvon.

Gimtadienio proga Uršulia 
ir Emilija Sasnauskai atnešė 
gražų tortą ir kitų dalykų J. 
Ylai, taip-gi ir M. Paužie- 
niai. Atnešė valgių: A. Ylie- 
nė, A. Gudzijaųskienė, Kuk- 
terienė, Lukas J Straus, Gri
nevičienė, O. yilkelienė, H. 
Jarienė, Gornj^n ir A. Lei
monas. J. N. 

ateidavo streiklaužiai, vadi
nami “skebais”. Juos surink
davo miestuose ir pristaty
davo kompanijoms. “Skebai” 
gaudavo geresnį atlyginimą 
negu darbininkai. Kovojo, 
kol prezidentas F. D. Roose- 
veltas pripažino darbininkų 
unijas teisėtomis. Pokario 
ateiviai, kurie giriasi Ameri
kos laisvėmės, nenori su
prasti, kokiu aukų mes padė
jome, kovodami dėl šitų lais
vių; jie naudojasi tais socia
liais pasiekimais, kurių dau
gelis yra apmokėti ir mūsų 
pažangių lietuvių krauju, ka
linimais ir skriaudomis.”

Tuo metu Pennsylvanijos 
miesteliuose gyveno ir an
glies kasyklose dirbo gana 
daug lietuvių. Mažai, kas 
kreipė dėmesį į apšvietą. 
Štai kaip Jonui pasakojo jo 
draugas Antanas Metelionis, 
tuo laiku gyvenęs Manogahe- 
la miestelyje. Ten mūsų tau
tiečiai pasižymėdavę girtavi
mu ir peštynėmis. Vieni, 
girdi, eina gerti į saliūnus, o 
kiti nešasi degtinę stiklinė
mis ir kibirais, nes taip buvo 
pigiau. Tuo laiku to miestelio 
nepasiekdavo lietuviški laik
raščiai. Ten viešpatavo lietu
vis kunigas kuris ganė savo 
avelės nuo bet kokių bedie
vių, nuodėmingų minčių. 
Keikdamas “cicilistus” dėjo 
pastangas kenkti įsikūrimui 
tos krypties organizacijoms.

Negeresnė padėtis buvo ir 
kituose miesteliuose. Tačiau 
Jonas nepaskendo alkoholiu 
užplūdusioje Ažagareiviškoje 
baloj. Kur tik jis gyveno, ar 
Pennsylvanijos lietuvių an
gliakasių kolonijose, ar De
troito didmiestyje, visur ieš
kojo pamokynančios knygos, 
lankė mokyklą, - lavinosi ir 
švietėsi: ieškojo kovos už 
geresnį būvį kelio—įsijung
damas į lietuvių politinių ir 
kultūrinių organizacijų veik
lą. -Tą pastebėję “Vilnies” 
dienraščio leidėjai pakvietė 
J. Milerį dirbti laikraščio 
administratoriumi.

J. Milerio knyga dar yra ir 
tuo skirtinga, kad jis aprašo 
keleto mirusių draugų bio
grafijas ir kitų apie save 
papasakotus jų gyvenimo 
nuotikius. O dar kiti, Mile
riui prašanti, parašė, trum
pais bruožais, apie savo gy
venimo ir veiklos atsimini
mus. Ir taip su J. Milerio 
komentarais, ir kitų atsimi
nimai užpildė veik pusę kny
gos.

Nemažą skaičių pažangių 
lietuvių kultūros veikėjų, 
laikraščių redaktorių ir bėru 
dradarbių asmeniškai paži
nau, kitus žinojau iš spau
dos, apie kuriuos buvo laik
raščiuose rašomą. Bet mažai 
apie jų kilmę, gimimo vietą 
bei tolesne praeitį težinojau. 
J. Mileris surinkęs biografi
nius duomenis apie tuos vei
kėjus, atidengė jų gyvenimo 
įdomų vaizdą. Beskaitant jo 
knygą, išryškėja, kaip iš 
Lietuvos atvykę šio šimtme
čio pradžioje iš Lietuvos kai
mo berneliai ir mergelės, 
būdami mažamoksliai ir be
moksliai, gyvendami išeivi
joj, dirbo, lavinosi, tapdami 
organizacijų veikėjais, re
daktoriais, korespondentais 
net knygų autoriais!

Išeivijos pažangių lietuvių 
kultūrine veikla yra suinte
resuoti ir Lietuvos draugai. 
Daug medžiagos yra surinkę, 
parašę knygų ir straipsnių: 
Leokadija Petkevičienė, Vy
tautas Kazakevičius ir Bro
nius Raguotis. Dar, “Metai ir 
bendražygiai” knyga suteiks 
daugiau medžiagos Amerikos 
pažangių lietuvių kultūrinio 
ir visuomeninio gyvenimo 
studijoms.

Jonas Mileris parašydamas 
tą knygą, atliko didelį, nau
dingą darbą. Tai tik nedidelė

1945 metų sausio 28-oji— 
labai reikšminga visai lietu
vių tautos istorijai. Tą dieną 
virš Klaipėdos—paskutinio 
išlaisvintos iš hitlerinių oku
pantų tėviškės kampelio— 
suplevėsavo Tarybų Lietu
vos vėliava, visiems laikams 
vienoje valstybėje susijungė 
lietuviškos žemės.

Taikaus kūrybinio darbo 
metais Lietuvos uostamiestis 
nepaprastai išaugo ir išgra- 
žėjo, tapo stambiu respubli
kos pramonės ir kultūros 
centru.

-- Klaipėda visų pirma 
garsi vieninteliais Lietuvos 
jūrų vartais,—sako miesto 
Vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas A. Ta
mulis.—Jos švyturys rodo 
kelią į gimtąjį uostą grįžtan
tiems žvejams ir jūreiviams, 
sveikina užsienio jūrininkus, 
kaskart dažniau atplaukian
čius į Tarybų Lietuvą.

Baltijos vėjai kasdien 
plaiksto Vokietijos Demokra
tinės Respublikos, Suomijos, 
Prancūzijos, Švedijos, Ispa
nijos ir kitų šalių laivų vėlia
vas. Prekybos uosto dokinin
kai per metus sutinka ir 
palydi daugiau kaip tris 
tūkstančius laivų, atplau
kiančių maždaug iš 30 valsty
bių.

Klaipėdos uostas turi nie
kada neužšąlančią akvatori
ją, pasižymi patikimais beto
niniais pirsais, banglaužiais, 
modernia krovinių kėlimo 
technika, kvalifikuotais loc
manais ir dokininkais, mo
kančiais greitai ir gerai ap
tarnauti įvairaus tonažo lai
vus. Per jį keliauja įrengimai 
svarbioms TSRS statyboms, 
įvairi žaliava ir kuras užsie
nio valstybėms, kiti reikš
mingi kroviniai.

Klaipėda—garsi žvejų ir . rn in iv
jūreivių buveinę. Tukstąn- 
čiai klaipėdiečių moderniais 
supertraleriais ir refrižerato
riais, plaukiojančiais žuvies 
apdorojimo fabrikais raižo 
tolimiausias Atlanto ir Ra
miojo vandenyno platybes, 
džiugina Tėvynę gausiais žu
vų valksmais, geros kokybės 
produkcija. Dešimtys Lietu
vos jūrų laivininkystės mo
torlaivių gabena krovinius 
tarp Baltijos baseino, Vaka
rų Europos ir Šiaurės Afri
kos šalių.

Smarkiai išaugo uosta
miesčio reikšmė Lietuvos 
liaudies ūkiui. Mieste veikia 
per 40 pramonės įmonių, 
kurios savo produkciją siun
čia į visas broliškas respubli
kas, dešimtis užsienio šalių. 
Plataus pripažinimo sušilau-

Sėjau rūtą . . .
Sėjau rūtą, sėjau mėtą,
Laisčiau lelijėlę,
Laisčiau savo jaunas dienas 
Vargšė našlaitėlė.

Augo rūta, augo mėta 
Pamotės daržely, 
Stiebės mano karšti norai 
Juodame vargely.

Šalnos kando žalią rūtą, 
Lelijėlės žiedą, 
Kando mano jaunystėlę 
Ašarėlėm riedant.

Vyto, rūta, vyto mėta, 
Kentė speigą didį, 
Mano vargas iškentėtas 
Viltimi pražydo . . .

Atsigavo rūta, mėta, 
Skaisčiai pražydėjo, 
Ne bajoras—artojėlis 
Mane pamylėjo . . .

J. S.

dalis Amerikos pažangių lie
tuvių istorijos. Tegu ateinan- 
čiom lietuvių tautos kar
toms, primins, kaip mūsų 
tautiečiai išeivijoj kūrėsi ir 
kovojo už geresnį būvį Dė
dės Šamo žemėje.

Algis Skaidra 

kė Klaipėdoje pagaminti tra
leriai ir dokai, baldų kom
plektai, elektros įtaisai, 
audiniai ir mezginiai, dailės 
dirbiniai, atitinkantys pasau
linių standartų reikalavimus.

Pokario metais Klaipėda 
prisistatė naujų kvartalų pa- j 
lei Kuršių marias, prasiplėtė 
į rytus. Naujų namų rajonai, 
prospektai maždaug penke- | 
riopai pranoko senąsias į 
miesto ribas. Daugiau kaip * 
keturis kartus padaugėjo gy- | 
venamojo ploto. Moderniuo
se butuose įsikūrė didžioji 
dalis klaipėdiečių, kurių skai- i 
čius jau siekia 180 tūkstan-! 
čių. Mieste yra daugiau kaip ■ 
30 vidurinių ir specialiųjų 
mokyklų, 60 vaikų lopšelių- i 
darželių, kuriuose krykštau
ja 15 tūkstančių mažylių. 
Pastaraisiais metais čia pa
statyti penki nauji kino teat-1 
rai, Žvejų tarpreisiniai poil
sio namai “Vėtrungė”, San
tuokų rūmai, Paveikslų gale
rija, Jūrų muziejus—akva
riumas, daug modernių ad
ministracinių ir visuomeninių 
buitinių pastatų. Miestiečiai 
ir Klaipėdos svečiai regi vis 
daugiau dekoratyvinių ir mo
numentaliosios dailės kūri
nių, naujų želdinių, gražiai 
sutvarkytų gatvių ansam
blių, gėlynų ir fontanų.

Ryškiomis spalvomis su

Klaipėdos Liaudies opera—vienintelis šio žanro saviveiklos 
kolektyvas Lietuvoje.

Scena iš G. Verdžio operos “Traviata” pastatymo.

Klaipėdos celiuliozės-kartono gamyklos kartono fabrikas.

Klaipėdos jūrų žvejybos uostas.
B. Aleknavičiaus nuotraukos

švito 725 metų jubiliejų pa
žymėjusios Klaipėdos sena
miestis. Restauruotuose isto
rinės ir architektūrinės 
reikšmės pastatuose įsikūrė 
dailininkų ir liaudies meistrų 
dirbtuvės, parodų paviljonai, 
parduotuvės ir užeigos, pa
šviesėjo senosios aikštės ir 
kiemai.

Klaipėdoje atidaryta Val
stybinės konservatorijos, 
Kauno A. Sniečkaus poli
technikos, Šiaulių K. Preikšo 
pedagoginio institutų fakul
tetai, kuriuose mokosi reži
sierių, mokytojų, inžinierių 
ir kitų specialybių beveik 4 
tūkstančiai studentų. Dau
giau kaip ketvirtadalis klai
pėdiečių yra baigę aukštąjį ir 
specialų vidurinį mokslą. 
Mieste įsikūrė keliolika 
mokslinio tyrimo organizaci
jų-

Mieste dirba tūkstantis gy
dytojų, per ketverius pasta
ruosius metus sveikatos ap
saugos tinklą papildė moder
ni 600 vietų ligoninė ir trys 
poliklinikos.

Netolimoje ateityje Klaipė
doje iškils vieni didžiausių 
Lietuvoje kultūros rūmai, 
dar vienas viešbutis, serviso 
kompleksas, Viešoji bibliote
ka ir kiti pastatai, bus įreng
tos naujos poilsiavietės, par
kai, tvenkiniai. Alf. Pipiras
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Buvusio prezidento 
naujas palocius

New Yorkas. — Pagaliau vasario 14 dieną buvęs 
prezidentas Richard M. Nixon su žmona ir dukra 
?tsikraustė i New Yorką pastoviam apsigyvenimui. Čia jis 
ii žmona per langą sveikina gatvėje pro jų namą 
Manhattane, 142 East 65th Street, einančiuosius niujorkie-

Pirmoji Izraelio ambasada 
arabiškame pasaulyje

Šioje nuotraukoje parodoma grupė Izraelio diplomatų, šios 
u/aitės prad/oje pribuvusių j Egipto sostinę Cairo 
’gyvauti Izraelio ambasados Egipte atidarymo apeigose, 

1 jos buvusios labai iškilmingos.
Mat, ši Izraelio ambasada yra pirmoji visame arabiškame 

m aulyje. Tai iš tikrųjų svarbus, istorinis įvykis.

I ST. PETERSBURG,FLA.

Mirus

I Stefanijai
V inikaitienei-White

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Juozui, 
dukrai Gladys ir jos šeimai; taipgi visiems 
artimiesiems.

FRANCES MAŽELIENĖ
ir

Dukra-FRANCES BALTRUS
Brooklyn, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Joseph J. Garszva
Undertaker and Embalmer

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

Telefonas: 846-1970

OAKLAND, CALIFORNIA
ZIGMAS MOZŪRAITIS- 
ŽURAITIS VAGIES 
NUŠAUTAS

Prieš dvidešimti metų 
Oaklande įsigijo dviejų butų 
namelį Zigmas ir Margaretė 
Mozūraičiai. Priešinę dalį 
nuomojo, o užpakalinėje gy
veno patys. Kuklus žemės 
sklypais pasisodinti daržovė
mis, keli vaismedžiai. Viskas 
aptverta lentų tvora. Varte
liai užrakinti, kad vaikai ar 
nereikalingi žmonės nevaikš
čiotų. Ten esame turėję 
mažesnių parengimėlių LLD 
198 kuopos ir dažnai atliko
me kuopos susirinkimus.

Sausio 24 dieną suskambė
jo vartelio skambutis. Mozū- 
raitienė išėjusi iš stubos rado 
stovintį gražiai apsirengusį 
jauną vyrą, kuris atsireko- 
mendavo ęsas pastatų in
spektorium. Tą dieną prieš 
keletą valandų buvo žemės 
drebėjimas, Mozūraitienė tu
rėjo mintyje, kad jos pasta
tui nepadaryta jokio nuosto
lio ir paprašė eiti toliau, gal 
kiti laukia pagalbos. “Inspek
torius” išsitraukė revolverį, 
pareikalavo atidaryti varte
lius, arba bus nušauta. Įėjęs, 
Mozūraitienei įsakė eiti į 
stubą, o jis sekė su revolve
riu rankoje. Mozūraitis pa
matęs per langą skubinos 
prie durų įleisti žmoną į 
stubą, bet vagis nustūmė 
Mozūraitienę į šalį, paleido

Zigmas Mozūraitis

šūvį į Mozuraičio krūtinę. 
Šūvis pervėrė širdį, auka 
krito be žado.

Žmogžudys atsigrįžęs į 
Mozūraitienę, revolverio 
drūtgaliu jai net smogė į 
galvą, įsakė eiti į stubą. Jis 
nutraukė telefono vielas, pa
reikalavo parodyti kur pini
gai laikomi. Mozūraitienę 
atidavė savo piniginę, kurio
je buvo apie dvidešimts dole
rių ir jis reikalavo daugiau 
pinigų, bet jie tik tiek turė
jo. Išeidamas, įsakė Mozūrai- 
tienei neiti iš stubos, nešauk
ti policijos, nešaukti pagal
bos kaimynų. Atgavusi są
monę, ji šaukėsi kaimynų 
pagalbos. Iki policija pribu
vo, žmogžudys pabėgo. Mo- 
zūraitienė nuvežta ligoninėn, 
kur buvo susiūta žaizda.

Tragiškoje valandoje daug 
pagelbėjo Karosai. Tą pačią 
dieną atskrido Mozūraičių

sūnus su marčia iš Tucson, 
Arizona. Kūnas buvo pašar
votas Bannon Mortuary. At
sisveikinimo kalbelę pasakė 
K. Karosienė. Palaidotas 
Evergreen kapinėse, Atsi
sveikinime dalyvavo Oaklan- 
do ir apylinkių pažangieji 
lietuviai.

Zigmas Mozūraitis-Žuraitis 
buvo 86 metų amžiaus. Gi
męs, augęs Lietuvoje, Šakių 
apsk., Griškabūdžio apylin
kėje. Liūdesyje liko žmona 
Margarėta, Tuscon, Arizona 
sūnus James Mozūraitis su 
žmona Silvija ir du anūkai; 
New Yorke mirusio sūnaus 
Alberto 5 sūnūs ir penki 
anūkai; Lietuvoje —brolis 
Feliksas Žūraitis, dvi sese
rys—Magdalena, Marcelė ir 
jų šeimos.

Žigmas atvyko į Ameriką 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Apsigyveno Ansonia, Conn. 
Dirbo vario ir žalvario dirb
tuvėse. 1918 metais sukūrė 
šeimynišką gyvenimą su 
Margarete Murauskaite.

Persikėlęs gyventi į Brook
lyn, N. Y., išsimokino amatą 
restauranų valgių virėjo. 
Daug metų dirbo Igno Sut
kaus įstaigoje, kuri buvo 
laikraščio “Laisvės” name 
prie Ten Eyck ir Lorimer 
gatvių.

1947 metais atvažiavo pas 
sūnų James į Californiją ir 
apsigyveno Oaklando miesto 
apylinkėje. Dirbo toj pat 
srity. Vėliau atidarė nuosa
vą valgyklą. Abu su žmona 
dirbo sėkmingai.

Moters Dienos minėjimas
Atrodo, kad kaip ir visuomet, New Yorko Lietuvių 

Moterų Klubas gražiai paminės Tarptautinę Moters Dieną- 
Kovo Aštuntąją šiais metais. Tai įvyks kovo 9 d., 2 vai., 
“Laisvės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

Programa bus trumpa ir įvairi. Aido Choras, vadovybėje 
Mildred Stensler, mums duos meninę programą. Dalyvaus 
pats Choras, solistai Nelė Ventienė ir Victor Becker, Nastė 
Buknienė mums skaitys tai progai pritaikytus eilėraščius. 
Kalbą pasakys žurnalistė Irena Krivickienė, o Krivickų 
vaikučiai taipgi pasirodys gal su daina, gal su eilėmis.

Po programos bus puikūs pietūs. Auka $7.
Kviečia klubietės

rę< 4 
I 

New Yorko jaunimas 
smerkia, protestuoja

OAKLAND, CALIFORNIA

MIRUS

Zigmiui Mozūraičių!— 
Žiūraičiui

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Margaretai: 
sūnui James ir jo šeimai, Tucson, Arizona; mirusio 
sūnaus Alberto šeimai, New Yorke; Lietuvoje 
broliui Feliksui Žiūraičiui, seserims Magdai ir 
Marcelei, ir jų šeimoms; taipgi visiems artimie
siems, draugams ir pažįstamiems.

F. Machulis 
D. Machulienė 
Ray Machulis 
Ona Daivienė 
M. Ginaitienė 
R. ir A. Turney 
J. ir A. Geiser 
J. Karosas 
Ks. Karosienė

A. Mugianis
K. Mugianienė
M. Baltolionytė
Telda King
M. Kamar
R. MacRae
C. MacRae
A. Taraška
V. Taraškienė

[Oakland-San Francisco apylinkės draugai]

MASSAPEQUA, LONG ISLAND

Juozas Kazlauskas
Mirė 1980 m. sausio 3 d.

Juozas gyveno pas sūnų Juozą Kazlauską ir ten 
buvo pašarvotas. Liko sūnus Juozas, marti, 1 
anūkas ir 2 anūkės, taipgi posūnis Steve Žvingis. 
Lietuvoje likę giminių ir JAV dvi seserys.

Juozas buvo palaidotas Kalvarijos kapinėse.
Seniau jis su draugais Griškum ir Kvietkum 

dažnai grodavo mūsų parengimuose, bet paskuti
niu laiku sirgo (apie 10 metų). Jis kilęs iš Alytaus 
rajono, Masterielių kaimo, atvyko į šį kraštą 1913 
metais. Jo amatas buvo siuvėjo. Jis išgyveno 88 
metus, buvo ramaus būdo žmogus.

Mano užuojauta visiems jo giminėms ir drau
gams. Lai būna jam lengva šios šalies žemelė.

GEORGE WARESON
Brooklyn, N. Y.

DRUSKININKUOSE, LIETUVOJE

Mirus

Steponui Večkiui
Reiškiu gilią užuojautą visiems jo artimiesiems. 

Prisimenu mano tėvelį Augustą Večkį, kuris mirė 
1972 m. liepos 14 d. ir mamytę Ona VeČkienę, kuri 
mirė 1975 m. liepos 8 d., jie sykiu augo su Steponu 
Lietuvoje, buvo geri draugai ten ir atvykę į JAV, 
nors jie ir nebuvo giminės.

Steponas buvo dažnas svečias mūsų namuose ir jį 
prisimenu nuo pat mažių dienų.'

Lai jam būna lengva jo gimtinės žemelė.
OLGA VECKYTĖ

Haverhill, Mass.

Sulaukę pensijonierių am
žiaus, abu daug dirbo LLD ir 
LDS kuopų parengimuose. 
Retas kuris viešas visuome
ninis parengimas apsiėjo be 
Zigmo gamintų valgių. Mar- 
gareta yra nuolatinė paren
gimų komisijos narė. Ji jau 
kelioliką metų eina pareigas 
LLD 198 kuopos užrašų raš
tininkės. Zigmas iki mirties 
ėjo pareigas LDS 169 kuopos 
pirmininko pagelbininko.

Prienumeravo laikraščius 
ir rėmė juos finansiniai. Nuo
latiniai skaitė “Gimtąjį Kraš
tą”. Abu važiavo į Lietuvą 
prieš kelius metus, gyrė, 
gėrėjosi Lietuvos darbininkų 
gyvenimu.

Margaretė Mozūraitienė 
aukoja “Laisvei” 100 dol. 
prisiminimui vyro mirties. 
Taipgi aukoja 100 dolerių 
sveikinimui “Vilnies” 60 me
tų gyvavimo.

Dėkoja sūnui už greitą 
atvažiavimą ir pasilikimą ke
letui dienų sutvarkymui lai
dotuvių. Ir po laidotuvių jo 
buvo pagalba labai reikalin
ga. Taipgi dėkoja draugams 
Karosams už teiktą pagalbą 
tragiškomis valandomis; M. 
Kamar-Kamarauskienei už 
prieglaudą; T. King už pa
galbą surasti ateities gyveni
mo vietą.

Visi pažangieji lietuviai 
šioje apylinkėje teikia Mar- 
garetei užuojautą pergyventi 
šią baisią tragediją jos gyve
nime. A. T.

"Laisvės"
direktoriams

Antradienį, vasario 26 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” direktorių tarybos posė
dis Laisvės name. Visi daly
vaukime. N. Buknienė, sekr.

Tarp lietuvių
Šiuo laiku yra labai sunkia 

sloga susirgusios dvi drau
gės: Aidietė, puiki solistė bei 
nenuilstanti, atsidavusi vei
kėja Nelė Ventienė ir “Lais
ves” administratorė, Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
pirmininkė ir Lietuvių Lite
ratūros Draugijos sekretorė 
Ieva Mizarienė.

Nuoširdžiausiai linkime li
gonėms greitai ir pilnai su- 
sveikti. Rep.

Kai tik prez. Carteris paskelbė savo planą jaunimą 
registruoti militariniam draftui, tuoj New Yorke tūkstan
čiai jaunų vyrų ir moterų susirinko miesto centre ant 
42-tos gatvės prie armijon rekrutavimo stoties išreiškimui 
savo opozicijos jo tam planui. Vaizdas buvo labai 
įspūdingas. New Yorko jaunimas griežčiausiai priešingas 
sugrąžinimui verstinos militarinės tarnybos, kuri buvo 
šioje šalyje panaikinta po Vietnamo karo.

BRIEFS
Well known health specia

list Lawrence K. Altman, 
M. D. writes:

A sexually transmitted 
disease that was virtually 
unkown a few years ago has 
reached epidemic propor
tions and now is probably 
the most common infection 
of young adults in the United 
States and some other coun
tries.

Little-known venereal 
disease, called NGU or NSU, 
is having a major impact on 
men and women.* ♦ *

A 15-minute walk can be 
more tranquillizing than the 
most popular tranquillizers 
on the market today, says 
Dr. Gabe Mirkin, who tea
ches sports medicine at the 
University of Maryland.* * *

When from the United 
States and the Soviet Union 
met in Moscow to discuss 
cooperation in the struggle 
against the arms race.

The meeting was attended 
by a delegation of the U. S. 
section of the International 
Women’s League for Peace 
and Freedom and the Soviet 
Women’s Committee.

“We are working to secure 
the ratification of SALT II 
and are doing everything 
possible to strengthen 
peace”, Carol Pendell from 
the U. S. said.* * *

New York Association for 
American-Soviet Friendship 
members are invited to a 
special program—talk on the 
Soviet Union’s views of Af
ghanistan, March 1,8 p. m., 
760 West End Ave. (corner- 
97th St.), Apt. 12 E. This is 
a social as well as an educa
tional evening for all.* ♦ ♦

In the New York Times: 
To the Editor:

William Safire writes, “As 
the threat of another ‘land 
war in Asia’ looms, antiwar 
critics are hard to find” 
(column Jan. 31). I can tell 
him where to look.

As the common people of 
this country—the mothers, I

fathers, grandparents of 
youth facing a draft, the 
youths themselves, the un
employed (making war ma
chinery employs fewer peo
ple than making peacetime 
goods). The teachers, librari
ans, musicians, artists (in a 
war economy they are ex
pendable). If one Presiden
tial candidate would run on a 
“Peace in the World” plat
form, he would win the elec
tion overwhelmingly. We 
may not be vocal enough, 
but we are legion.

Beatrice G. Shuttle worth
New York, Jan. 31, 1979

* * *
New York Aido Chorus 

first this year meeting, Sa
turday, Feb. 16 was very 
interesting and delightful. 
We went over the songs 
chorus is going to sing at 
International Women’s Day 
affair Sunday, March 9.

After the rehearsal a good 
dinner was served. It was a 
treat to chorus from Tessie 
Stockus to honor her birth
day and good will trip to 
Florida for a month. Our 
guests were Anthony Bimba 
and Krivitskas family.

After the dinner Mildred 
Stensler showed us slides 
from her and Victor Beckers’ 
last trip to Lithuania. That 
was really wonderful. Some 
slides were from Nellie 
Shumbris also.

It was a very beautiful 
afternoon indeed. Thanks to 
all who made it so. Use

Tessie Stočkienė




