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KRISLAI
Kansas universiteto atletai 

kviečia tarybinius atletus 
varžyboms

Remia Britanijos moterų 
taikos aktyvistes

Nacis Mengelė slapstosi 
Floridoje

Amerikos fizikų draugija 
pasisako prieš 
atominį karą

Baigiame vajų
IEVA MIZARIENĖ

Kansas universiteto stu
dentai pakvietė tarybinius 
atletus dalyvauti jų sporto 
rungtynėse įvyksiančiose ba
landžio 20-23 dienomis.

Studentų grupė, pasivadi
nusi “Susivieniję už taiką 
atletai” per Tarybų Sąjungos 
ambasadorių A. F. Dobrynin 
Washingtone pasiuntė kvie
timą Tarybų Sąjungos sporto 
vadovams.

Senatoriai Robert Dole ir 
Nancy Kassebaum, taip pat 
Kansas gubernatorius John 
Carlin taip pat pasiuntė am
basadoriui Dobryninui laiš
kus užgirdami Kansas uni
versiteto studentų sumany
mą. Abu senatoriai atstovau
ja Kansas valstijai Senate.

Danijoj ir Švedijoj Mote
rys už Taiką kėlė protesto 
demonstracijas prieš areštus 
ir teisminius procesus Brita
nijos moterų aktyvisčių už 
taiką. Moterys buvo suimtos 
už protestavimus prieš įstei
gimą JAV ginklų bazės 
Greenham Common, Angli
joj.

Kopenhagoje Moterų Tai
kos judėjimas 24 valandų 
budėjo protestui prie Angli
jos ambasados. Stockholme, 
Švedijoj, Moterys už Taiką 
protestus kėlė prie Anglijos 
ambasados, duodamos įžadą 
palaikyti solidarumą su Bri
tanijos moterimis kovojan
čioms už taiką.

□
Ispanijos EFE žinių agen

tūra pranešė, kad Josef 
Mengelė per paskutiniuosius 
15 metų gyvena Floridoje. 
Mengelė buvo žinomas kaip 
“mirties angelas”, nacių 
Auschwitzo koncentracijos 
stovykloje.

Mengelė, gydytojas, kalti
namas už užmušimą 150,000 
žmonių, jų tarpe ir vaikų. 
Pirmiau buvo manoma, kad 
jis slapstosi Paragvajuje, 
Pietų Amerikoje.

Pranešimas apie Mengelės 
gyvenvietę sužinotas po to 
kai buvo iškeltos žinios apie 
nacių kriminalistų apsaugą 
ČIA, kaip tai Klaus Barbie, 
žinomo gestapo “Lyono sker
diko”, kuris dabar iš Bolivi
jos ištremtas į Prancūziją.

Amerikos fizikų draugija, 
turinti 32,000 narių, kreipėsi 
į prezidentą Reagan, JAV 
kongresą ir Tarybų Sąjungą 
visiems laikams visame pa
saulyje baigti atominių gin
klų varžybas.

Priimtoje rezoliucijoje 
draugija sako kad šių žings
nių imtasi tikslu matomo 
“negirdėtos grėsmės žmoni
jai nuo atominio karo” pavo
jaus.

Daktaras Robert Marshak, 
Virginijos politechnikos ir 
Valstijos universitetų drau
gijos prezidentas ir profeso
rius, pareiškė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstijų fizikai 
veiks su fizikais visame pa-

Žuvo 600 
bengaliečių Indijoje

Assam valstybė, kur įvyko 
bengaliečių skerdynės.

New Delhi. — Press Trust 
of India pranešimu, pereitą 
savaitgalį Hindu genties bū
riai kirviais, ietimis ir strėlė
mis nužudė apie 600 benga
liečių, gyvenusių Assam val
stybėje, netoli nuo Nelli sri
ties, esančios į pietus nuo 
Brahmaputros upės. Šie ben- 
galiečiai, kurie yra muzulmo- 
nai, čia gyveno nuo to laiko, 
kai jie pasitraukė iš Bangla- 
desho, kada ten vyko kovos 
su Pakistanu.

Nužudytųjų tarpe daugiau
sia vaikai, moterys ir sene
liai, nes kiti, kas buvo grei
tesni, spėjo pabėgti nuo įtū
žusių vietinių Hindu genties 
gyventojų, kurie žudė ir de
gino.

Neramumai čia vyksta jau 
ilgesnį laiką, nes vietiniai 
Hindu gyventojai priešingi 
bengaliečių buvimui, o dabar 
dar labiau susierzino, kai 
buvo paskelbti rinkimai. 
Hindu nenori, kad juose da
lyvautų, anot jų, nelegaliai 
čia gyvenantys bengaliečiai.

Indijos premjerė Indira 
Gandhi malūnsparniu buvo 
atskridusi susipažinti su pa
dėtimi ir kaltino studentus, 
kad jie sukurstę Hindu gen
ties žmones prieš bengalie- 
čius.

Abu Dhabi. — Britanijai, 
Norvegijai ir Nigerijai nu- 
mušus naftos kainas, sujudo 
ir arabų pasaulis. Naftą eks
portuojančiųjų šalių atstovai 
ieško priemonių prisitaikyti 
prie padėties ir nori dar 
labiau numušti kainas, o Al- 
žirija kviečia prie pasitarimo 
kainų karui sulaikyti. Brita
nija ir Norvegija už savo 
naftą ims $30.50 už statinę, 
numušusios kainą trim dole
riais, o Nigerija ims $30, 
numušusi kainą $5.5. Esama 
skirtingų nuomonių dėl to, 
kaip visi tai atsilieps į pasau
lio ekonominę padėtį.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos paskyrė savo 
ministrą pirmininką Cesar 
Virata būti savo įpėdiniu, jei 
kas nors atsitiktų jam pa
čiam. Virata, kuris kartu 
eina finansų ministro parei
gas, vadovautų 10-ies asme
nų komisijai, valdančiai 
kraštą.

šaulyje, ragindamas baigti 
atominio karo pavojų.

Baigiantis šiam mėnesiui 
baigiamas ir “Laisvės” vajus. 
Kontestantų laimėjimus 
neužilgo paskelbsime. Šir
dingai dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems prie vajaus.

Tarybų Sąjungos premjeras 
lankosi Graikijoje

Prancūzijos užsienio reikalų
ministras su Andropovu

Athens. — Vasario 21 d. Čia 
atvyko keturių dienų oficia
laus vizito Tarybų Sąjungos 
Ministrų Tarybos pirminin
kas Nikolaj Tichonov, kurį 
aerodrome pasitiko Graikijos 
premjeras Andreas Papan
dreou. Aerodrome taip pat 
buvo keletas šimtų komunis
tų, kurie nešiojo plakatus, 
sveikinančius atvykusįjį.

Šis Tichonovo apsilanky
mas Graikijoje tikrovėje yra 
atsakomasis vizitas Graikijos 
vyriausybei, kurios premje
ras Constantine Caramanlis 
Maskvoje lankėsi 1979 m. 
Bendrai paėmus, tai iš viso 
pats pirmasis oficialus Tary
bų Sąjungos premjero vizitas 
Graikijoje.

Tichonovas pradžioje turė
jo posėdžius su Graikijos 
premjeru ir jo patarėjais, o 
po to susitiko su Graikijos 
komunistų partijos vadu Ha- 
rilaos Florakis. Jis taip pat 
padėjo vainiką prie Nežino
mojo Kario kapo ir lankė 
Akropolį.

Tichonovo vizito proga pa
sirašyta tarpusavio ekonomi
nės programos sutartis 
10-ies metų laikotarpiui. Pa
gal sutartį Graikija Tarybų 
Sąjungai tieks mineralus ir 
žemės ūkio gaminius, o gaus 
mašineriją ir pagalbą dujo
tiekio, ligoninių ir elektros 
stočių statyboje bei trauki
nių elektrifikavime.

Susitarime yra planas 
Graikijoje pastatyti įmonei, 
kuri per metus įstengtų pa
gaminti Tarybų Sąjungai 600 
tūkst. tonų aluminijaus oksi
do, naudojantis tarybine

Mondale norii bitii Amerikos prezidentu

Buvęs viceprezidentas Walter Mondale praneša apie savo 
norą būti JAV prezidentu.

St. Paul, Minnesota. — Bu
vęs viceprezidentas Walter 
F. Mondale vasario 21 d. čia 
oficialiai paskelbė savo kan
didatūrą į Amerikos prezi
dentus.

Stovėdamas prieš Minne- 
sotos legislatorius, šis 55 
metų amžiaus demokratų po
litikierius aiškino: aš turiu 
patyrimą, aš žinau, kur kaip 
surasti talentus, aš pažįstu 
Baltuosius rūmus, aš žinau, 
kaip sudaryti vyriausybę, aš 
pažįstu Kongresą, aš žinau, 
kaip ginti kraštą, aš žinau, 
kaip siekti taikos, aš žinau, 
kas mūsų priešai ir kas 
draugai, aš pažįstu žmones. 
Ir pabaigai jis pasakė: Aš 
žinau save: aš esu pasi- 

technologija. Tarybų Sąjun
gos aliuminijaus pramonei 
tos medžiagos labai reikalin
gos. Taip pat susitarta ir dėl 
Tarybų Sąjungos elektros 
energijos bei natūralių dujų 
tiekimo Graikijai per Rumu
niją ir Bulgariją. Kiti sutar
ties punktai liečia bendra
darbiavimą technologijos, 
ekonomikos, pramonės ir tu
rizmo srityse.

Tarybų Sąjungos premjero 
vizito metu Graikija pabrėžė 
savo nusistatymą dėl nusi
ginklavimo klausimų ir dėl 
JAV karinių bazių, kurias ji 
norėtų pašalinti iš savo teri
torijos, bendrame savo pla
ne, siekiant Balkanuose su
kurti laisvą zoną nuo bran
duolinių ginklų.

Graikijos premjeras socia
listas Papandreou, kurio par
tija atėjo į valdžią 1981 m. 
spalio mėnesį, yra daug pasi
darbavęs, gerinant santykius 
su Tarybų Sąjunga. Jis vie
nintelis buvo priešingas Va
karų šalių sankcijoms prieš 
Tarybų Sąjungą ir Lenkiją, 
nors ir nepritarė karo stovio 
įvedimui Lenkijoje. Jis susi
tiko su gen. Jaruzelskiu ir 
priėmė Lenkijos kvietimą 
ten apsilankyti.

Premjeras Papandreou 
pritaria Tarybų Sąjungos 
planui dėl branduolinių gink
lų sumažinimo Europoje, už
gynė Varšuvos pakto kvieti
mą pasirašyti nepuolimo su
tartį su NATO valstybėmis 
ir to bloko susitikime Brius- 
selyje buvo vienintelis, ne
pritaręs JAV planui dėl 
branduolinių raketų disloka
vimo Vakarų Europoje.

rengęs būti Amerikos prezi
dentu.

Jis tvirtino, kad Amerika 
vėl vadovaus pasauliui, jei 
tik pavyks pagerinti švieti
mą ir ekonominį augimą. 
Daugiau kaip tūkstantis jo 
draugų ir bičiulių jam karštai 
plojo, jų tarpe buvo ir jo mo
kytojo, senatoriaus Hubert 
H. HumpHrey žmona Muriel.

Harris ir Gallup viešosios 
opinijos tyrimų agentūrų 
duomenimis, Mondale yra 
pirmaujantis tarp visų gali
mų demokratų partijos kan
didatų. Jau dabar bent trys 
iš demokratų yra pasiskelbę 
kandidatais į ateinančiuo
sius JAV prezidentus, jų 
tarpe ir Ohio senatorius bu
vęs astronautas Glenn.

| Didėja branduolinio 
karo grėsmė

Geneva. — Čia prasidėjusią 
Jungtinių Tautų nusiginkla
vimo komiteto sesiją pasvei
kino JT gen. sekretorius 
Javier Perez de Cuellar, įs
pėdamas, kad nauji ir labiau 
preciziški branduoliniai gin
klai didina branduolinio karo 
grėsmę.

Jis neišminėjo tų ginklų 
vardais, bet manoma, kad 
turėjęs galvoje tiek Pershing 
2, kurias nori dislokuoti 
NATO, tiek Tarybų Sąjun
gos SS-20, kurios jau įreng
tos. Abiejų rūšių raketos, 
žinovų nuomone, esančios la
bai preciziškos.

JT gen. sekretorius taip 
pat palietė ir cheminius gin
klus, tvirtindamas, kad jau 
aukščiausias laikas susitarti 
dėl uždraudimo juos gaminti, 
tobulinti ir laikyti.

Šis nusiginklavimo komite
tas, kuriame 40-ies narių 
tarpe yra JAV ir Tarybų 
Sąjunga, Prancūzija, Britani
ja ir neseniai įstojusi Kinija, 
jau 21 metai, kai svarsto 
nusiginklavimo klausimus ir 
siekia susitarimų.

Vienu tokių susitarimų yra 
jau senokai pasirašyta sutar
tis sulaikyti paskleidimą ato
minių ginklų tose šalyse, 
kurios pačios dar negali jų 
pasigaminti.

Ar buvo pavojus 
Sudanui?

Washington. — Valstybės 
sekretorius George Shultz 
tvirtina, kad Libijos sudary
tasis pavojus Sudano nepri
klausomybei praėjęs ir todėl 
JAV lėktuvai su radaro įren
gimais iš Egipto sugrįš na
mo. Taip pat ir JAV lėktuv
nešis Nimitz pasitrauks iš 
arenos.

JAV buvo pasiuntusi savo 
lėktuvus į Egiptą ir lėktuv
nešį Nimitz prie Libijos 
krantų, kai paaiškėję, jog 
Libijos kariuomenė buvusi 
pradėta koncentruoti prie 
Sudano sienos.

Tuo tarpu, kai Libija krei
pėsi į Jungtines Tautas, rei
kalaudama sušaukti Saugu
mo Tarybą svarstyti “JAV 
provokacijai”, pačioje Libijo
je vyko didelės antiameriki- 
nės demonstracijos.

Dar vis neaišku, ar Egip
tas prašė JAV lėktuvų su 
radaro įrengimais. Spauda 
pabrėžia, jog Egipto vyriau
sybė buvusi oficialiai pareiš-. 
kusi, kad ji tokių žygių tuo 
reikalu nedariusi. Egiptas 
nuo 1976 m. su Sudanu turi 
sudaręs abipusės pagalbos 
sutartį ir jos būtų laikęsis, 
jei būtų įvykusi agresija iš 
Libijos pusės.

Tarybų Sąjunga Amerikos 
laivyno manevrus prie Libi
jos krantų pavadino “pavo
jinga provokacija”.

Bal Harbour, Fla. — AFL- 
CIO vadovybė, atstovaujanti 
apie penkiolika milijonų dar
bininkų apjungiančią federa
ciją, kreipėsi į Kongresą, 
ragindama sumažinti Ameri
kos karinį biudžetą penkiais 
bilijonais dol. Taip pat kvietė 
priimti programą sukurti 
naujiems 900 tūkstančių nau
jiems darbams šiemet ir du
kart tiekui darbų ateinan
tiems metams.

Jurijus Andropovas, TSRS Komunistų Partijos cechą 
generalinis sekretorius dešinėje, ir Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras Claude Cheysson pozuoja spaudai, prieš 
pradėdami savo posėdį.

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienių reikalų ministras 
Claude Cheyson, praleidęs 
keturias dienas Maskvoje, 
vesdamas pasitarimus su Ta
rybų Sąjungos užsienių rei
kalų ministru Gromyka, 
prieš sugrįždamas namo, su
sitiko su Jurijum Andropo
vu.

Jis Tarybų Sąjungos Ko
munistų partijos CK gen. 
sekretoriui įteikė Prancūzi
jos prezidento Francois Mit
terrand laišką ir su juo 
pasitarė abiejų šalių tarpusa
vio bendradarbiavimo klausi
mais bei apžvelgė nūdienes 
tarptautines problemas.

Tass agentūros pranešime 
sakoma, kad buvo diskutuo
jami vidutinio siekimo bran
duolinių raketų Europoje su
mažinimo klausimai.

Prancūzija, kaip žinia, ne
labai nori sutikti, kad, kaip 
Tarybų Sąjunga siūlo, į JAV 
ir Tarybų Sąjungos nusigin- 
klasvimo planą būtų įjungtos 
ir Prancūzijos bei Britanijos 
turimos raketos. Manoma, 
kad jis tai Tarybų Sąjungos 
vadovui ir pareiškęs. Bet 
anksčiau, kalbėdamas per 
Maskvos TV, Prancūzijos 
užs. reik, ministras pareiškė, 
kad “mes matome, jog dau
geliu atvejų mūsų pozicijos 
sutampa, tačiau, savaime 
aišku, ' nuomonių skirtumų 
esama, kas visai natūralu. 
Bet: yra bendra nuomonė: 
mes trokštame taikos, ir tai 
mus artina”.

Savo kolegai Claude 
Cheysson surengtame priė
mime Tarybų Sąjungos užs. 
reik, ministras Gromyka pa
sakė kalbą ir kritikavo Ame
rikos nusiginklavimo pasiūly
mus. Jis dar sykį atmetė 
prez. Reagano siūlomą “zero 
option” planą ir kvietė svar
styti Tarybų Sąjungos pasiū
lymą, pagal kurį Tarybų Są
junga sumažintų savo bran
duolinių raketų skaičių iki 
162, taigi tiek, kiek ju turi

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas
DĖL LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS 
AKADEMIKO A. ŽUKAUSKO APDOVANOJIMO
TAUTŲ DRAUGYSTĖS ORDINU

Už nuopelnus ugdant šilu
minę fiziką, rengiant moksli
ninkų kadrus ir šešiasdešim
tųjų gimimo metinių proga

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininko 
pirmasis pavaduotojas V. KUZNECOVAS

TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo sekretorius 
T. MENTESASVILIS

Maskva, Kremlius. 1983 m. vasarip 1 d.

zija ir Britanija.

ti nepriklausoma ir 
branduoliniai ginklai

Prancū):
Prancūzas betgi aiškino, 

pabrėždamas prez. Mitter
rand pareiškimą, kad norinti 
pasilik 
kad jos 
nebūtų įtraukiami į nusigin
klavimo pasitarimus tarp 
JAV ir TSRS. Tačiau pran
cūzas 
reiškia 
tars dęl savo raketų sumaži
nimo, 
tada, 
ginklų 
JAV it TSRS.

tvirtino, kad tai ne- 
, jog Prancūzija nesi-

bet šitai būsią tik 
kai savo branduolinių 

arsenalus sumažins

Prez Reagan žada 
rijas Izraeliui

tarpo. Nesuprantamai 
tos prezidento vadi- 

“visos reikalingiausios

garo
Washington. —Kalbėdamas 

Amerikos legionieriams, čia 
susirinkusiems savo konven
cijos, prez. Reagan vasario 
22 d. pareiškė, kad Amerika 
imsis visų reikalingiausių 
priemonių užtikrinti Izraelio 
šiaurinių sienų saugumui, jei 
Izraeliu atitrauks savo ka
riuomenę iš Libano. Tuo pa
čiu mįtu jis kvietė arabus 
pripažinti Izraeliui teisę eg
zistuoti ir leisti Jordanui 
vesti pasitarimus dėl Vakarų 
Krantb ateities.

Ši jo kalba susilaukė įvai
rių komentarų iš Kongreso 
narių 
atrodė 
narnos 
priemonės” užtikrinti Izrae
lio sienų saugumui. Ar tai 
būtų užuomina, kad JAV 
kariuomenė bus panaudoja
ma Izraelio sienoms saugo
ti?—klausė vieni, ar to būtų 
siekiajna kitais kokiais nors 
būdais?—klausė kiti.

Bet Baltųjų rūmų kalbėto
jas Larry Speakes pabrėžė, 
kad “JAV kariuomenė nebus 
naudojama, nebent būtų spe
cialus pareikalavimas” ar 
kad jos panaudojimas būtų 
“pagrindine dalimi” visuoti
nio susitarimo Libano klausi
mu.

Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos akademiką Algirdą Žu
kauską apdovanoti Tautų 
draugystės ordinu.
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EP A: Apsaugos agnetūra?
EPĄ yra sutrumpintas pavadinimas agentūros, kuri 

dabar plačiai diskutuojama Kongrese, spaudoje, per 
televiziją. Jos pilnas pavadinimas yra Environmental 
Protection Agency, kas reiškia—Aplinkos apsaugos agen
tūra, kitaip sakant, tai valdžios organas, kuris turėtų 
rūpintis gamtos apsauga. Turėtų—bet tikrovėje daro visai 
ką kitą.

Pasirodo, kad Reagano administracijai gamtos apsauga 
visai menkai terūpi. Jai labiau rūpi kompanijų pelnai, ir 
yra duomenų, kad EPĄ, vietoje rūpintis gamtos apsauga, 
nuolat kooperuoja su firmomis, kurios teršia gAmtą—orą, 
vandenį ir aplinką bendrai, padeda joms išsisukti iš 
pabaudų, nevykdyti įstatymų ir t. t. Georgijos demokratas 
kongresmanas Levitas sako, kad EPĄ administratorė 
Anne Gorsuch ne tik nevykdo originalių EPĄ tikslų, bet 
tiesiog nusižengia įstatymams.

Nesigilinant į smulkmenas, mes galime pasakyti, kad ta 
kritika be abejo yra pateisinama. Prezidento Reagano 
administracija pakartotinai parodė, kad kur tik kyla 
konfliktas tarp žmonių gerbūvio ir komercinio pelno, ji 
stoja pelno pusėn. Reagano EPĄ turėtų vadintis PPA,— 
Profit Protection Agency-Pelno apsaugos agentūra ....

N. Tichonovas Graikijoje
Tarybų Sąjungos premjero Nikolajaus Tichonovo vizitas 

Graikijoje yra reikšmingas reiškinys, rodantis, kad social
demokratinė valdžia Athenuose gan rimtai suka Graikijos 
kursą link vidurkelio, link geresnių santykių su TSRS. 
Vizitas reikšmingas ypatingai dėl to, kad jis yra tik dalis 
daugelio kitų simptomų, kurie rodo, kad Graikija gan 
aiškiai nustojo būti eiline NATO (Siaurės Atlanto santar
vės organizacijos) nare. Kuomet Varšuvos pakto šalys 
ragino NATO sudaryti tarpusavį nepuolimo paktą, Graikija 
buvo vienintelė NATO narė, kuri tą raginimą sveikino. 
Graikija pritaria TSRS siūlymams, kaip sumažinti termo
branduolinių ginklų dislokavimą Europoje ir ji taipgi kelia 
siūlymą padaryti visą Balkanų pusiasalį laisva zona, kurioje 
nebūtų termobranduolinių ginklų.

Pridėkime prie to faktą, kad Graikijos premjeras 
Papandreou priėmė kvietimą apsilankyti Lenkijoje ir tartis 
su generolu Jaruzelskiu, taipgi Papandreou užtikrinimą, 
kad jis nenurims, iki visi JAV termobranduoliniai ginklai 
bus ištraukti iš Graikijos, ir mes aiškiai pamatome, kad 
tikrai nauji vėjai pučia Athenuose.

Terorizuoja opoziciją
Izraelio ultra-dešinės jėgos,

Izraelio ultra-dešinės jėgos, kurios stovi prie valdžios 
vairo, visai nuėmė kaukes nuo savo veidų ir atvirai pradėjo 
terorizuoti opoziciją. Kai taikos šalininkai Jeruzalėje 
demonstravo ir reikalavo, kad Baronas būtų ne tik 
pašalintas iš apgynos ministro posto, bet visai išmestas iš 
valdžios kabineto, dešinieji sionistai-revizionistai puolė 
demonstratus, sumušė daugelį ir pagaliau išsprogdino 
granatą, kuri užmušė vieną taikos šalininką ir sužeidė 
kelioliką.

Bauginti, terorizuoti ir bandyti užgniaužti taikos judėji
mą Izraelio dešinioji klika pasimokė iš savo pirmatakūnų 
Amerikoje. Atsiminkime, kaip Johnsono ir vėliau Nixono 
administracijos iš pasalų kiršino atsilikusį gaivalą, strožie- 
viškus elementus, mušeikas, pulti ir terorizuoti demon
struojančius prieš karą Vietname. Tas reiškinys naujas 
Izraelyje, nors teroras nenaujas. Izraelio karinė klika be 
gailesčio terorizuoja Vakarinio Pakraščio ir Gazos srities 
arabus-palestiniečius, taipgi arabų kilmės Izraelio gyvento
jus Galilėjoje, Jeruzalėje ir kitur. Bet pačių žydų kilmės 
izraeliečių tarpe iki šiol bandyta palaikyti “tautinės 
vienybės” iliuziją. Dabar pretendavimas numestas į 
nuošalį, ir fašistiniai smogikai kelia savo letenas prieš 
visus, kurie tik pastoja jiems kelią—kokios tautybės jie 
bebūtų.

Eilės prie kino-teatrų
Mūsų Šalies didmiesčiuose prie kino-teatrų nuolat galima 

matyti ilgas eiles žmonių: pusvalandis arba net valanda 
prieš filmo pradžią žmonės pradeda išsirikiuoti į ilgas 
eiles,—būk lietus, sniegas, didelis šaltis—bet stovėti lauke 
reikia ....

Kodėl? Tie žmonės stovi eilėje ne tikslu nusipirkti 
bilietus, o įeiti į teatrus. Bet kodėl tiek ilgai laukti? Jeigu 
teatrai parduotų bilietus su sėdynių numeriais, ir parduotų 
tik tiek, kiek yra vietų, nereikėtų laukti, nes publika per 
paskutines penkias ar dešimt minučių galėtų į teatrus 
sugužėti. Bet teatrų savininkai to nenori. Jie nori tų ilgų 
eilių. Kokiam tikslui? Ogi, eilėse stovintieji žmonės faktinai 
yra kaip ir reklama,—reklama, kuri teatrui nieko nekai
nuoja! Mat, matant ilgą eilę prie teatrų, praeiviai jaučia, 
kad filmas pasekmingas, populiarus, ir nusiperka bilietą 
sekančiam seansui, kad paskui vėl stovėtų eilėje ir 
reklamuotų filmą dar sekančiam ....

Net tie teatrai, kurie turi didelius koridorius, laukimo 
sales, neleidžia publikos į vidų—tegul jie laukia lauke, ant 
šaligatvio, filmą garsindami . . . Tai taip veikia komercinis 
gobšumas mūsų šalyje, o žmonės, kaip kokie kvailiai, 
nesipriešina.

Apie vieną pagrindinių šios 
šalies žurnalų “United States 
News and World Report” pa
prastai sakoma: “gerai infor
muotas”.

Be abejonės, kad taip 
yra—šis turtingas leidinys 
turi daugybę savo korespon
dentų, turi lėšų pasitelkti 
pačių įvairiausių sričių spe
cialistus, kai reikia, turi iš ko 
sumokėti už vertingą infor
maciją. Taigi, toks leidinys 
pajėgus apie daug ką—ir 
labai išsamiai—papasakoti.

Tik ar visada jo leidėjai 
nori (ir gali) būti atviri iki 
galo, ar tikrai siekia objekty
vios tiesos? Be abejo, ne: 
tiesos ir atvirumo riba bai
giasi ten, kur baigiasi jų 
interesų riba. Tuo dar kartą 
įsitikini perskaitęs didelį ir iš 
pirmo žvilgsnio labai išsamų 
pasakojimą apie tai, kaip 
dirba šios šalies teisingumo 
mašinerija, paprastai vadina
ma “American Justice”.

Žinome, kokią didelę ir toli 
gražu ne tik geram naudoja
mą jėgą turi patys įvairiausi 
juristai. Žinome, kad su teis
mais geriau neprasidėti, net 
jeigu jaustumeisi ir visu šim
tu procentų teisus. Ne vie
nas patyrė, kad norint sėk
mingiau bylinėtis nepakanka 
būti teisiu—reikia dar būti ir 
labai turtingu.

Žurnalo “United States 
News and World Report” 
leidėjai lapkričio laidos įžan
goje rašo:

“We decided, right away 
that what is happening to 
our system of justice called 
for a broad, accurate look at 
the hard realities prevailing 
in the nation’s police, courts 
and prisons”.

Ir išties: žurnalas labai 
vaizdžiai, pasiremdamas 
gausia statistika pasakoja, 
kaip dirba šios šalies policija 
ir teismai, kaip gyvena kali
niai.

Iš tos apžvalgos sužinosi
me, kad Valstijose policijoje 
dirba apie 490 tūkstančių 
karininkų ir 210 tūkstančių 
pagalbinių tarnautojų (taip 
vadinamų “support em
ployees’’), teismuose—28 
tūkstančiai teisėjų ir 141 
tūkstantis kitų tarnautojų 
(clerks, bailiffs), kalėjimus 
saugo 284 tūkstančiai prižiū
rėtojų, kad sistemoje dirba 
per 25 tūkstančius juristų 
(prosecutors and public de
fenders).

Jau vien iš to galima pada
ryti išvadą, kad kam jau 
kam, o Temidės tarnams 
bedarbystė kol kas aiškiai 
negresia. Galima pasakyti 
dar daugiau: dabartinės pro
blemos ugdo naujus nusikal
timus, taigi, ir turinčių su 
jais reikalų tarnautojų skai
čius neišvengiami didėja. 
Kaip paskaičiuota, visa tai 
atsieina maždaug 25.9 bilijo
nus dolerių per metus.

Tačiau ten pat pažymėta, 
kad nepaisant didžiulės armi
jos įstatymo sargų ir milži
niškų lėšų, šioje šalyje nu
baudžiamas tik kas dvide
šimtas rimtas nusikaltėlis! Ir 
dar iš įdomiosios statistikos: 
nors teisingumo mašinos gir
nos labai dažnai sukasi tuš
čiomis, jos į krašto kalėjimus 
yra “primalusios” per 400 
tūkstančių kalinių.

Minėtoje apžvalgoje pažy
mėta ir tai, kad juridinėje 
sistemoje yra korupcijos, yra 
nesąžiningumo.

Visa tą susumavus, atro
dytų: na, ar begali būti ge
riau ir išsamiau aprašyta ši 
labai svarbi amerikietiško 
gyvenimo sritis?! Tačiau šio
je apžvalgoje visiškai nieko 
neužsimenama apie politinius 
kalinius, apie tai, kaip pa
garsino “American Justice”
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tarnauja grynai politiniams 
tikslams.

Žinome: čia oficialiai skel
biama, kad Jungtinėse Val
stijose politinių kalinių iš vis 
nesama kaipo tokių. Tačiau 
gal pamenate, ką pareiškė 
buvęs USA atstovas prie UN 
Youngas? Jis pasakė, kad 
Valstijose yra daug, tiesiog 
labai daug politinių kalinių. 
Sis drąsus pareiškimas 
Youngui kainavo labai daug. 
Jį tiesiog pulte užpuolė mo
nopolijų spauda, televizija, 
radijas. Kaip žinome, galų 
gale Youngas buvo pakeistas 
savo pareigose (beje, jis bu
vo juodaodis).

Rašydamas apie “Ameri
can Justice” žurnalas “Unit
ed States News and World 
Report” kažkodėl nutyli ir 
tokias pasaulinio garso susi
laukusias bylas, kaip Ange
los Davis “juridinis” perse
kiojimas arba “Willmingtono 
dešimtuko” byla Carolinoje. 
O juk kaip tik jos skambėjo 
labai plačiai, ir labai garsiai 
pasakojo apie tai, kaip ilga 
amerikietiškos Temidės ran
ka naudojama politiniam su
sidorojimui, kovotojų už 
žmogaus teises ir pilietines 
laisves įgąsdinimui. Žurnalas 
(priminsime: tikrai ne be rei
kalo vadinamas “gerai infor
muotu”), nieko nerašo apie 
įvykius Atticos kalėjime ir 
vieną garsiausių Jungtinių 
Valstijų politinių kalinių 
John Hill. Nerasime nė eilu
tės apie Martino Luther Kin
go persekiojimą, kurį vykdė 
FBI ir kitos panašios įstai
gos.

Tiesa, rašant apie maksi
malaus saugumo kalėjimą 
Brushy Mountain Tennessee 
valstija, žurnalas pažymi, 
kad iš čia keletą kartų bėgo 
M. L. Kingo žudikas:

“Still, there has never 
been a successful escape in 
the seven years that Brushy 
Mountain has been a maxi
mum security prison. James 
Earl Ray, the assassin of 
Rev. Martin Luther King Jr. 
somehow got over the walls 
in 1977 and again in 
1979 ...”

Ir viskas: žurnalas kažko
dėl nebegrįžta prie šios įdo
mios ir daugelį amerikiečių 
sujaudinusios temos.

Daug, labai daug ką nutyli 
žurnalas, kalbėdamas apie 
vieną komplikuočiausių šios 
šalies institucijų—“American 
Justice”. Tačiau ir šiam leidi
niui elementariausias pado
rumas (o gal ir baimė sukelti 
skaitytojų pyktį) neleidžia 
šios sistemos pavadinti tobu
la. Nors tiek ... J. L.

Triukšmas dėl 
Sharono posto

Jeruzalė. — Opozicijos va
dai užsipuolė premjerą Me
nachem Begin, kaltindami jį 
dėl buvusio gynybos minis
tro Sharon paskyrimo į du 
naujus postus. Jie tvirtina, 
kad prasižengta prieš inves- 
tigacinės komisijos pasiūly
mus išimti Sharoną iš vy
riausybės aparato. Komisija 
Sharoną rado kaltu už Beiru
to palestiniečių žudynes.

Premjerui Begin reikalau
jant, Sharon paskirtas į vy
riausybines komisijas, kurios 
nustatys politiką dėl santy
kių su Libanu ir turės balsą 
gynybos srityje.

Opozicija reikalauja atnau
jinti parlamentinius debatus 
dėl to paskyrimo.

Algiers. — Palestiniečių 
parlamentas egzilyje nutarė, 
kad prez. Reagano planas 
nepriimtinas būti pagrindu 
pasitarimams dėl taikos Art. 
Rytuose, bet visiškai jo neat
metė.

KASDIENINĖ
LIETUVA

Vida Bielskytė Lietuvos 
spaudoje aprašo troškūniečio 
Mykolo Karkos ir jo sūnaus 
Gedimino darbuotę Panevė
žio teatre:

Kas Panevėžyje nepažįsta 
nusipelniusio meno veikėjo 
Mykolo Karkos? Dažnai jį 
pamatysi žingsniuojantį 
miesto gatvėmis—orų, o kar
tu labai nuoširdų, balta lyg 
nušarmojusi obelis galva ir 
gyvom, linksmom akim. Per
kopęs savo devyniasdešimt
mečio slenkstį, jis ir šiandien 
nuolatinis svečias ir Parodų 
rūmuose, ir Dramos teatre, 
ir ne viename koncerte.

Mykolas Karka—pirmosios 
panevėžiečių dainų šventės 
organizatorius ir dirigentas, 
o vėliau daugelį metų buvo 
nepamainomas kitų panašių 
renginių vyriausiasis meno 
vadovas. Ir šiandien be jo 
nepradedama nė viena dainų 
šventė mieste ar rajone, 
nors savo batutą ‘ senasis 
maestro patikėjo jaunes
niems dirigentams, savo mo
kiniams. Per šešiasdešimt 
M. Karkos pedagoginio stažo 
metų dažnas panevėžietis iš 
jo mokėsi muzikos. Ne vie
nas jų šiandien pats moko 
kitus muzikos abėcėlės, va
dovauja chorams.

Mykolas Karka—ne vienos 
naujos kultūrinės tradicijos 
pradininkas ir skleidėjas 
mieste. Jis—pirmojo ir vie
nintelio tuomet respublikoje 
revoliucinių kovų veteranų 
choro ilgametis vadovas, 
miesto operetės liaudies 
teatro įkūrėjas.

Visam gyvenimui šio žmo
gaus atminty išliko netolima 
vaikystės žemė—vaizdingas 
anykštėnų kraštas ir nedide
lis Samarakėlių kaimas palei 
Troškūnus, šviesus motinos, 
liaudies dainininkės paveiks
las. Pirmojo pasaulinio karo 
metai M. Karką buvo nu- 
bloškę į Petrapilį—kuriame 
dirbo gamykloje, organizavo 
chorus, sutiko savo gyveni
mo draugę—Juliją. Po karo 
sugrįžo atgal į miestą prie 
Nevėžio, dėstė muziką. 
1940-aisiais, atkūrus Tarybų 
valdžią, M. Karka čia organi
zavo muzikos kursus, kurie 
padėjo pamatus dabartinei J. 
Švedo pedagoginei muzikos 
mokyklai.

Prieš kiek laiko Karkų 
šeimą aplankė dar viena su
kaktis: šešias-dešimtis metų 
atskaičiavo sūnus—LTSR 
nusipelnęs artistas Gedimi
nas Karka. Vyresnioji pane
vėžiečių karta gerai prisime
na jo “Figarą”, (P. Beaumar- 
che “Sevilijos kirpėjas”), 
Kleantą (Ž. B. Moljero “Ta
riamas ligonis”), Švandą (J. 

,Tybo “Muzikantas iš Strako- 
nicų”) ar Šapiuzo iš E. Zolia 
“Raburdeno paveldėtojų”, 
Jaunesnės kartos panevėžie
čiai gėrėjosi jo Šabelskiu A. 
Čechovo “Ivanove”, Charlie 
A. Millerio “Komivojažie- 
riaus mirtyje”, Biokmanu F. 
Deurrenmato “Franke V”, 
Talbergu M. Bulgakovo “Di
džiajame prologe”, Bobčins- 
kiu N. Gogolio “Revizoriuje”, 
Ščiukariu M. Šolochovo “Pa
keltoje velėnoje” ar Ga- 
runkščiu J. Grušo pjesėje 
“Pijus nebuvo protingas” . . . 
Ne vien sukurti vaidmenys, 
bet ir režisuoti spektakliai 
sieja G. Karką su gimtuoju 
teatru—su TSRS liaudies ar
tisto Juozo Miltinio išpuose
lėtu scenos meno sodu, ku
riame išaugta ir subręsta.

Sydney, Australija. — Poli
cija pradėjo tyrimus, norėda
ma surasti priežastis gaisrų, 
kurie nuniokojo sausros pa
liestą pietinę Australiją. Šio
je didžiausioje per paskutinį 
pusę šimto metų nelaimėje 
žuvo apie 100 žmonių, už 
nesuskaitomus milijus sunai
kinta pastatų, miškų, laukų 
ir laukinių gyvulių.
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"MOSCOW DIARY - Something strange Is happening here: no unemployment, no price 
rises, no crime In the streets - It’s the biggest coverup In the worirl!

Tarybų Lietuva— 
DIDŽIOSIOMS STATYBOMS

Dujotiekis Urengojus—Po- 
marai—Užgorodas toli gražu 
ne vienintelė Tarybų Sąjun
gos didžioji statyba, kurioje 
kartu su kitomis tarybinėmis 
respublikomis dalyvauja Lie
tuva. Jos pasiuntiniai šian
dien dirba Vakarų Sibire ir 
Tolimuosiuose Rytuose, Ru
sijos Federacijos Nejuodže- 
mio zonoje ir Kazachstano 
stepėse. Jie stato stambius 
metalurgijos kombinatus ir 
naujus miestus, tiesia Baika- 
lo-Amūro magistralę ir ke
lius taigoje.

“Iki Vilniaus—7942 kilome 
trai”—tokią rodyklę prieš 
keletą metų nedideliame 
evenkų kaimelyje Uojane iš
kėlė iš Tarybų Lietuvos at
vykę darbininkai ir specialis
tai, kartu su kitų broliškų 
respublikų statybininkais 
tiesiantys Baikalo-Amūro ge
ležinkelio magistralę.

Dabar šio kaimelio vieto
je—Naujasis Uojanas, dide
lio geležinkelio mazgo gyven
vietė. Kaune įsikūrusio Pra
moninės statybos projektavi
mo instituto specialistai ir 
statytojai pasistengė, kad 
savo patogumais ji primintų 
tikrą miestą. Tarsi pabirę iš 
pušynų, namai leidžiasi tera
somis prie visuomeninio cen
tro. Čia—vaikų darželiai, vi
durinė mokykla, prekybos ir 
buities kompleksai . . .

Baikalo-Amūro magistralę, 
šią daugiau kaip 5 tūkstančių 
kilometrųų gyvybės arteri
ją”, stato visa šalis. Kiekvie
na respublika, kiekvienas di
delis miestas laiko garbe 
palikti savo darbo dalelę jos 
trasoje.

Lietuvišką šneką gali iš
girsti ir už poros tūkstančių 
kilometrų į šiaurę nuo Nau
jojo Uojano—Tiumenės sri
tyje. Iš Lietuvos atvyku-

ANTANAS MIŠKINI

Gieda gaideliai
Obelys baltos nebylios 
Net pakitimuos didžiuos. 
Obelys žydi Kubiliuos, 
Gieda gaideliai Gaidžiuos.

Broliai poetai čia gimė, 
Suvokdavo, kas gražu, 
Klausėsi upelių bėgimo, 
Žavėjosi peizažu. —

Link Salako ir link Minčios 
Dunkso miškai pamėlę.
Viščius Mykolas, kaimo išminčius, 
Sakė, kad viskas — kaip vėjas ant smėlio^

Poetai savi, mūsieji, 
Dar menam gimtus jų namus. 
Dabar jie Tauragnų muziejuj 
Iš nuotraukų šypsosi mums.

statybininkams ir ke-

kurį artimiausiais me-

siems 
lių tiesėjams ten patikėta 
labai 
vybos 
Respu 
transu 
rijos 
kelią 
jungs 
gyvenvietę Kogolymą su pa
grindinėmis naftos verslovė
mis. [120 kilometrų asfalto 
kelias 
tais nuties Tarybų Lietuvos 
pasiur tiniai, turės labai dide
lę reikšmę įsisavinant Vaka
rų Sibiro naftos turtus.

— Bendra didelių liaudies 
ūkio objektų statyba—viena 
iš veiksmingiausių, laiko iš- 
mėgin 
nių respublikų bendradarbia
vimo 
TSR 
teto pirmininko pavaduoto
jas B 
kas.-H 
lingą 
nuo to, 
ji kiltį, įkūnijamas kolekty
vinis 
bas. K 
publikų mašinų gamybos 
įmonių tiekė įrengimus ku
riant Lietuvoje chemijos pra
monės 
ir J on 
publik 
Elektrėnuose. Padedant ta- 

svarbi naftos-dujų ga
zoną netoli Surguto. 

blikos automobilių 
orto ir plentų ministe- 
speciali valdyba tiesia 
per tundrą, kuris su- 

būsimąją naftininkų

ų ekonominio tarybi-

ormų,—sako Lietuvos 
alstybinio plano komi-

ronislavas Zaikaus- 
Statant bet kokią ga- 
monę, nepriklausomai 
, kuriame šalies rajone

visų TSRS tautų bar
eli šimtai broliškų res-

milžinus Kėdainiuose 
avoje, didžiausią res- 
3S energetikos jėgainę

ms tautoms, Lietuvoje 
a galinga radioelektro-

Tarybų Sąjungos tau-

galingiausią Europoje

rybinėi 
sukurt.
technikos, skaičiavimo tech
nikos pramonė. Net kelių de
šimčių
tų atstovai dabar padeda 
statyti
Ignalinos atominę elektrinę. 
Pasiaukojamas broliškų res- 
publik 
lieja į 
nuolat 
nės Tė

.ų žmonių darbas susi- 
vieną galingą srautą, 
gausinantį socialisti- 

jvynės jėgas ir turtus.
Romualdas Cėsna
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MŪRINĖ LIETUVA: FIKCIJOS IR TIKROVĖ

Naujasis Vilniau* rajonas — Lazdynai

Šiandien spaudoje skelbiamos žinios ir fotonuotraukos 
Apie pastatytus arba statomus didelius, unikalius objektus, 
gyvenamųjų namų rajonus Vilniuje, Kaune, Druskininkuose 
bei kituose Tarybų Lietuvos miestuose. Ir visa tai mūsuose 
priimamas kaip natūralus, savaime suprantamas dalykas. Ir 
nesusimąstome, kad visa tai tapo realia galimybe tik dėka 
lenininės nacionalinės politikos nuoseklaus vykdymo, dėka 
partijos rūpinimosi, kad kiekviena sąjunginė respublika aug
tų, visapusiškai plėtotųsi, klestėtų.

Paskutiniais buržuazijos valdymo metais spaudoje pasipy
lė straipsniai apie mūrinės statybos Lietuvoje perspektyvas, 
apie „Lietuvos sumūrinimą". „Apie mūrinę statybą kalbame 
beveik nuo neprfldausomybės pradžios... o praktiškai šiuo 
klausimu ligi šiol beveik nięko nesame padarę", — rašė 
fašistinės vyriausybės oficiozas „Lietuvos aidas" 1938 metų 
sausio 8 dieną.

Antai, 1936 metais Lietuvoje ( be Klaipėdos krašto), mūri
niai pastatai sudarė apie 4 procentus visų trobesių, Kaune 
— 24 procentus.

Straipsnių autoriai siūlė įvairius Lietuvos „sumūrinimo" 
planus. Vieni — sugriauti visus medinius, molinius trobesius 
ir jų vietoje per 30 metų sukurti naują mūrinę Lietuvą.

Kiti siūlė nuo 1939 metų pradėti praktiškai vykdyti Lie
tuvos „sumūrinimą", statant kasmet po 10 procentų mūrinių 
pastatų, ir, remiantis projektuotojų samprotavimais, iki 2000 
metų visa Lietuva turėtų pasidaryti mūrine.

Dar kitų autorių apskaičiavimais, mūrine Lietuva galėtų 
tapti, geriausiu atveju, neanksčiau kaip tik per 3 kartas, t. y. 
maždaug po 90 metų.

Taip pat 1939 m. buržuazijos spauda ėmė daug rašyti Ir 
apie specialių, pigių namelių darbininkams reikalingumą. 
Spaudoje buvo rekomenduojami įvairūs jų projektai. Darbi
ninkų mūrinius namelius statyti žadėjo miesto savivaldybės 
ir daugelis įmonininkų. Antai, 1939 m. pabaigoje Kaune (Vi
lijampolėje) buvo numatyta pastatyti 40—50 vieno buto mū
rinių namelių darbininkams.

Tačiau svarstant darbininkų namelių statybą Kauno mies
to savivaldybės posėdyje, įvykusiame 1939 m. spalio 9 d., 
buvo nutarta vietoj 40—50 namelių pastatyti tik du. 1940 m. 
vėl buvo planuojami dviejuose Kauno gyvenamuosiuose dar
bininkų rajonuose: Vilijampolėje ir Šančiuose. Ir vėl darbinin
kams buvo žadama pastatyti apie 200 butų.

Fašistinės vyriausybės pažadai ir liko pažadais. Varguo
menės lūšnų kvartalai vadinami „Brazilija", „Argentina" ir 
toliau „puošė" Kauną. Butų nuoma, ypač Kaune, buvo vie
na didžiausių Europoje. Tai vertė tūkstančius darbo žmonių 
šeimų glaustis rūsiuose, miesto pakraščių lūšnose, fortuose 
ir barakuose.

Socialistinės Lietuvos kelias —trumpa istorijos atkarpa, 
bet ji parodė šio laikmečio reikšmę lietuvių tautai kiekvie
noje dabartinio gyvenimo srityje, ir pagrįstai galima ja pa
sidžiaugti. Tik Tarybų valdžios metais Lietuva iš tikrųjų tapo 
mūrine ir mūrine darbo žmonėms.

Pravartu prisiminti, kad 1950 m. Vilniuje pasirodė pirmas 
bokštinis kranas; 1959 m. surinktas pirmas stambiaplokštis 
namas. Dabar Vilniuje kasmet pastatoma daugiau kaip 100 
daugiaaukščių gyvenamųjų namų ir kitų objektų.

Per dvidešimt metų apsupo sostinę šviesiu vainiku Vil
niaus daugiaaukščiai rajonai: Žirmūnai, Lazdynai, Karoliniš- 
kės, Viršuliškės, Baltupiai, Šeškinė. Vadinasi, pastatytas arba 
statomas antras, trečias, ketvirtas Vilnius...

Alytaus eksperimentinis namų statybos kombinatas.
J. Tamofialčio nuotraukos

Perlojos bandymų stoties eksperimentinis ūkis speciali
zuojasi bulvių auginime. Centrine ūkio gyvenvietę puoftia 
spalvingi Alytaus namukai, gėlėse skendi ūkio gatvės. Ok| 
puošia šiuolaikinis prekybos centras.

A. Sabaliausko (ELTA) nuotraukoje: centrinė ūkio gyven
vietė.

Per pastaruosius 15 metų kaimo gyvenvietėse pastatyta 
apie 130 tūkstančių namų-butų. Tai reiškia, kad ne dešimtys, 
o šimtai tūkstančių žmonių pagerino savo gyvenimo sąly
gas.

Išaugo nauji v miestai, kaimo gyvenvietės: Elektrėnai, 
Sniečkus, Dainava (Ukmergės rajone). Daugiaaukščiais mūr 
niais namais pasipuošė visi Lietuvos miestai, moderniomis 
gyvenvietėmis — kolūkiai ir tarybiniai ūkiai.

Iš tikrųjų tai socializmo „stebuklas", kurį daro patys 
žmonės, socialistinės visuomenės piliečiai. Jų milžiniškam 
kuriamajam darbui vadovauja komunistai, liaudies avangar
das.

Stefa ČEPULIENĖ
Istorijos mokslų kandidatė

“Laikas ir Įvykiai”
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KAI KURIE PRALEIDIMAI DRAMATURGIJOS BIBLIOGRAFIJOJE
Pateko į rankas didžiulė 

amerikiečių universiteto iš
leista Pabaltijo tautų drama
turgijos bibliografijos kny
ga—-“Baltic drama. A. Hand
book and Bibliography”. Ka- 
dais aktyviai domėjaus seno
sios lietuvių išeivijos scenine 
saviveikla, prisimenu daugelį 
mūsų statytų veikalų, tame 
tarpe tų, kuriuos rašė mūsų 
pačių autoriai. Tad tik pa
varčius, sudomino tai, jog 
leidinyje yra nemaža minima 
išeivijos autorių, kai kurie 
net labai gausia kūryba pri
statomi.

Nors vyrauja katalikų lei
diniai, bet pastebėjau, jog 
sudarytojas A. Straumanis 
nevengia ir pažangiečių, ko
munistiškos sceninės kūry
bos, jog jis registruoja ir 
Lietuvių meno sąjungos lei
dinius. Nesu kada nors užsiė
męs šių dalykų tyrinėjimais, 
bet knygoje pateikti pavadi
nimai ir autoriai priminė 
daugelį populiarių mūsų dar
bininkiškoje scenoje veikalų. 
Tad pradėjau atidžiau varty
ti šią bibliografiją.

Netrukau pastebėti vieną 
kitą, paskui ir daugiau ne
tikslumų arba praleidimų. 
Suprantama, sudarytojui ir 
jo talkininkams buvo sunku 
tiksliau surinkti tą gausią 
literatūrą, jeigu rėmėsi tik 
tuo, ką rado bibliotekose, 
bet nesikonsultavo su redak
cijomis, Lietuvių meno są
jungos žmonėmis, jeigu ne
skaitė Lietuvos spaudos 
straipsnių.

Štai čia parašyta, kad K. S. 
Lietuvaitė, išspausdinusi 
“Žingsniai prie “Šviesos” vei- 
kaliuką, esantį Sketerytė-Ja- 
blonskienė, gimusi 1868 m. 
(mirties data nežinoma). 0 iš 
tikrųjų tai—mūsų Katryna 
Sinkevičiūtė — Pakušaitienė, 
kurios knygelė buvo išleista 
ne tik Bostone, bet ir Voro
neže. Apie tai rašoma, pa
vyzdžiui, Vilniuje išleistame

leidinyje “Žurnalistika-78”. 
Ji mirė 1957 m. Amerikoje, o 
gimusi yra 1889 m. Vilkaviš
kio apskrityje. Ši K. Sinkevi
čiūtės slapyvarde — K. S. 
Lietuvaitė-seniai žinoma ir 
skelbiama.

P. Karnaukalas-Jurgis Pa
kaušis tikrai parašė “Vėją 
sėsi, audrą pjausi”. Bet yra 
ir kita jo pjesė, kuri taip pat 
žinoma, tik šioje bibliografi
joje praleista—“Buožės” (žr. 
B. Pranskaus “Proletarinė 
lietuvių literatūra”, LMS 
skelbimus “Laisvėje” ir kt.).

Benamis, “Ant rytojaus” 
autorius, kaip žinoma yra 
Pijus Krakaitis—apie tai bu
vo rašoma ir pažangios spau
dos skelbimuose, tai buvo 
paaiškinta ir “Pergalės” žur
nale (tiesa, vėliau, negu bu
vo sudaryta ši bibliografija).

Tačiau, kas yra E. S. 
Katalikė, bibliografijos suda
rytojai galėjo sužinoti—apie 
tai parašyta ir “Lietuvių ma
žojoje tarybinėje enciklope
dijoje”. E. S. Katalike savo 
dramas pasirašinėjo žinoma 
pažangi Cleveland Ieva Si- 
manauskienė (E. Simans) — 
Kavaliauskaitė (1880-1953), 
kilusi nuo Krosnos. Ji parašė 
ne tik dramą “Trokštu mir
ties”, kurią mini ana knyga, 
bet ir kitas, spausdintas pe
riodikoje arba vaidintas iš 
rankraščių—“Alkani vaikai”, 
“Baudžiauninkai”, “Religijos 
retežiai” ir kt.

Jeigu bibliografijos suda
rytojai būtų pasižiūrėję “Vil
nies” ar “Laisvės” knygynuo
se, būtų radę ir knygų, 
kurios liko nepaminėtos, 
daugelis jų buvo vaidinamos 
pažangiečių scenoje. Pavyz
džiui, V. Andrulio kūrinys 
“Karžygiai” buvo ne tik su
vaidintas Chicagos lietuvių 
scenoje, bet ir išleistas Bur- 
dingono slapyvardžiu knyge
le. Populiarios pažangiečių 
scenoje buvo ir kanadiečio— 
Zigmo Janausko pjesės. Tur-

I būt būtų buvę pravartu pri 
simin 
saviv 
kaip 
Detr 
ir ki 
gerai 
jog I 
tojai
daugiau tokių praleidimų ir 
netik:

Tai:
ti —kad šios bibliografijos 
anglų kalba sudarytojai atli
ko naudingą darbą, kad dalis 
praleĮidimų ir netikslumų pri- 

j klausė ne nuo jų valios—juk 
Lietuvoje šioje srityje dar 
nėra 
dramų bibliografijos, 
pažangiečių sceninės 
veiklus temomis mažai dar 
kas paskelbta, nors teko gir- 

kad šis tas yra jau

ti ir tokie pažangios 
eiklinės scenos autoriai, 
V. Bovinas, M. Masys— 
čilietis, P. Mockapetris 

i|ti, kuriuos mes esame 
girdėję. Reikia manyti, 

Lietuvos dramos tyrinė- 
ir bibliografai suras

slumų.
•iau man norisi pabrėž

didesnės suvestinės 
o ir 
sa vi

Lietuvos Jūrų laivininkystės administraci jos pastatas.

dėti, 
surinkta (gal tai duoda su
prasti ir atskiros publikacijos 
Lietu

Galimas daiktas, kad pasi- 
pildy 
su da|bartiniais Lietuvos kny
gų rijimų leidiniais “Knygos 
lietuvių kalba”, kurie, kiek 
girdėjau, yra kontroliniai 
1905-Į1917 m. sąrašai. Juk 
dalis išeiviškos literatūros 
sutelkta ir Lietuvos bibliote
kose. Įdomu, kokius ryšius 
galėjų turėti šios bibliografi
jos sudarytojai su Lietuvos 

alininkais ir bibliografi- 
ninkais? Juk vien iš ten 
gaunamos literatūros turbūt 
yra permaža . . .

Turbūt reikėtų, kad kas 
nors nuodugniau išstudijuotų 
“Vilnies” ir “Laisvės” kom 
plektus, ten kiekvienas vai
dinimas buvo plačiai rekla
muojamas ir aprašomas, ten 
nuolatos skelbti Lietuvių me
no sąjungos leidiniai.

Segant Lietuvos literatūri
nį gyvenimą, galima paste
bėti vieną neaiškumą: “Ame
rika pirtyje” bibliografijoje 
skiriama Juozui Vilkutaičiui, 
o vienu iš šaltinių pateikiami 
“Rinktiniai raštai”, kurie Vil
niuje išėjo “Lituanistinės bi
bliotekos” serijoje 1976 m. 
Bet tos Keturakio knygos 
autoriumi skelbiamas ne 
Juozas, o Antanas Vilkutai- 
tis, vadinas, amerikiečių bi
bliografai padaro aiškią klai
dą, nurodydami šaltinį.

Senas Pažangietis

vos spaudoje).

ų žinios ir susipažįstant

moks

Lietuviška knyga
Puoli
Skaityt — vilioja nežinia.
Broliai
Ir sesės, imkite mane... —

Sakė
Pirma lietuviška knyga.
Akį
Apliejo ašara staiga. —•

Tarybų Lietuvoje savaitės fotopanorama: sveikata, rekordai, medaliai

Žiema atnešė daug džiaugsmo 
mažiems ir dideliems slidinėjimo, 
čiuožimo, rogučių sporto mėgė
jams. Būriai žiemos sporto mė
gėjų susirenka savaitgaliais Vil

niaus apylinkėse (pirmoji nuo
trauka iš kairės).

LTSR lengvosios atletikos žie
mos čempionate Vilniuje bėgi
kės pagerino tris uždarų patal

pų respublikos rekordus. A. Am- 
brazienė (antroji nuotrauka) 400 
m baigė per 54,5 sek., Z. Sapie- 
gaitė 200 m nubėgo per 24,3 
sek., D. Montvydaitė 5 km nu
ėjo per 25 mini. 33,2 sek. Pagir

tinai j tolį šokinėjo V. Cepele- 
vas, nuskriejęs 8 metais.

Kauno ,,Žalgirio" krepšinin
kai laimėjo prieš Maskvos dina- 
miečius. Vėl rezultatyviai žaidė 
A. Sabonis, kurį matome nuo

traukoje atakuojantį maskviečių 
krepšį.

TSRS biatlono rinktinės trene
riai pranešė, kas gins šalies 
garbę pasaulio čempionate Ita

lijoje. Rinktinėje yra ir TSRS 
čempionas kaunietis A. Šalna 
(ketvirtoji nuotrauka).

R. Eilunavičiaus, I. Šeiniaus 
ir V. Tereko nuotraukos

Knygų
Mačiau — į širdį ne viena 
Smigo.
Viena tik prašės imama..,

Broliai
Ir sesės artimiausi, kas
Uoliai
Iš rankų duoda į rankas.

Pakalnė
Pakulne, pakalne, 
Palaipiot kalneliais jauku 
Po prieblandą švelnią 
Su Vėjo ranka ant plaukų.

Ir eJL kur gerasis, 
Pakalne, pakalne, vandens 
Čiurlenimo garsas 
Takais ir takeliais vadins.

Pilna tų mažyčių 
Gėlelių, žolelių smulkių. 
O aš nemainyčiau, 
Pakeline, į nieką tokių.

Tylos šią naktele
Ir žiburio žalio, kurį, 
Pakalne, ant kelių 
Toli pasidėjus turi. .,

Pakalne, pakalne.

Jonas JuŠkaitis
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Sveikata — brangiausias turtas
KRŪTINES ANGINA

“LAISVU”

PO S ALI S PLAČIA
Si liga pasireiškia skausmų 

priepuoliais kairėje krūtinės 
ląstos pusėje ir už krūtin
kaulio. Jie atsiranda po ner
vinio, fizinio įtempimo, per
gyvenimų, išgąsčio. Papras
tai skausmas aštrėja kairia
me petyje, mentėje, rankoje, 
kartais gali siekti net kairės 
rankos pirštus. Priepuolio 
metu ligonis jaučia bendrą 
silpnumą, nerimą, baimę, iš
pila šaltas prakaitas. Skaus
mų priepuolis trunka nuo 2 
iki 25 minučių.

Pagrindinė krūtinės an
ginos priežastis — širdies 
raumenį maitinančių vaini
kinių arterijų aterosklerozė. 
Norint išvengti krūtinės an
ginos priepuolių pasikartoji
mo, pagrindinį dėmesį rei
kia skirti aterosklerozės, neu
rozių profilaktikai, vengti nei
giamų emocijų.

Ar gali susilpnėti atero
sklerozė? Ji gali susilpnėti ir 
visai išnykti tik ankstyvoje 
ligos stadijoje. Liga atsitrau
kia laikantis tinkamo reži
mo, dietos, mankštinantis. 
Režimas turėtų būti toks: ge

Slenkstis
Jurgis netikėtai pakilo nuo 

stalo, atlapojo iki galo duris 
ir pradėjo žengelioti per 
slenkstį—žingsnis, ir jis toje 
pusėje, kitas—ir jis vėl su
grįžta atgal.

— Jurgeli!—pašaukė jį se
noji.

— Ne, aš, motin, ne gir
tas. Aš tik prisiminiau, kai 
tu man, mama, pasakojai, 
kuomet aš vyru pasida
riau,—linksmai atsiliepė sū
nus į nustebusį motinos bal
są.

Kambarys—ne kambarys, 
o visas namo galas. Yra dar 
vienas kitas užsilikęs toks 
namas, kur viskas kaip se
niai buvo—taip ir likę, nelyg 
kad Rumšiškėse, buities mu
ziejuje. 0 nedidelis mūsų 
būrelis sėdėjome ant sukaltų 
suolų prie didelio storų lentų 
stalo ir smaguriavome vieš
nagės užkandžiais. Ir visų 
dėmesio centre—jis, Jur
gis—nedidelis, apvalokas ir, 
atrodytų, ne pagal sudėjimą 
vikrus vyras. Daug prisimi
nimų, daug kalbų! Ir net 
ašarų, kurias daugiausia se
kino gerokai į kuprą susime
tusi senutė, ranka laikydama 
storą, gumbuotą lazdą, o 
kita—apmurzintą nosinaitę. 
Abu jie—Jurgis ir jinai—sė
dėjo galustalėje ir galėjau 
stebėti, kaip visgi atžala pa
naši į savo kamieną. Aštrios, 
prie šnervių paplatėjančios 
nosys, lygūs lūpų iškirpimai, 
palipėjusios į viršų kaktos su 
išlinkimais jų kraštuose į 
pražilintus plaukus. Tik me
tai, regis, norėjo, kad motina 
ir sūnus būtų kuo toliau nuo 
panašumo, ir jie labiau su
braukė motinos kaktą ir vei
dą, labiau išblėsino ramias, 
kažkada, matyt, labai mėly
nas jos akis. Jurgio ranka 
dažnai ir labai atsargiai nusi
leisdavo ant senutės kuprotų 
pečių, kur pirštai virpėjo ir 
glostė, glostė . . .

— Mama, mes dar susitik
sime. Tu tik lauk,—dažnokai 
kartojo sūnus. Matyt, kaž
kur paširdyje diegė, kad tai 
melas, ir jeigu valandžiukei 
užsidegdavo neperdėtu nuo
širdumu, tuoj vėl atvėsdavo, 
beveik tais pačiais žodžiais 
ramindamas, kad dar susi
tiks. Ir štai! It vaikėzas 
pašoko ir žingsniais myluoja 
seną, aptrintą, apdaužytą 
namo slenkstį. Prie stalo 
sugrįžo uždusęs, parasota 
prakaitu kakta, kur vėl at
sargiai uždėjo ranką ant se
nosios pečių.

— Atsiminiau,—džiaugėsi * 
jis,—atsiminiau, kad pirmas 
ant kaktos guzas buvo už
muštas į šį slenkstį. Tai tu, 
mama, pasakojai ir sakei, 
kad neverkiau.

Jurgis greitakalbis. Motina 
jau šitaip nemoka. Ji kalba 
dusliu ir lėtu, jau pavargusiu 

ras miegas, poilsis. Atosto
gos — tik sausose, miškingo
se vietose, kur galima gry
bauti, meškerioti, padirbėti 
sode, darže. Taip pat negali
ma užmiršti, kad valgyti 
galima tiek, kiek to reika
lauja fizinis darbas, atlieka
mas tuo metu.

Rekomenduotiną dietą tu
rėtų sudaryti 30—35 proc. 
riebalų, 25 proc. baltymų, 40 
—45 proc. angliavandenių. 
Būtina vartoti daug daržo
vių. Cukrus, krakmolas ir 
baltymai turėtų būti griežtai 
apriboti, nes per didelis šių 
medžiagų kiekis gali prisi
dėti prie riebalinių nuosėdų 
susitelkimo kraujagyslių sie
nelėse. Reikėtų atsisakyti’ir 
aštresnių produktų: rūkytos 
mėsos, stiprios kavcs, arba
tos, konservų. Mirtinas prie
šas, sergant krūtinės angi
na, — rūkymas. Sergant šia 
liga, būtina laikytis gydytojo 
nurodyto darbo ir poilsio 
režimo, gerti tik gydytojo 
paskirtus vaistus.

P. BEIVYDAS
Gydytojas

“Valstiečių Laikraštis”

balsu.
— Neverkei, Jurgkiuk! Tu 

labai nedažnai verkdavai,— 
pasakė sūnui,—Net kai išėjai 
į Ameriką neverkei.

— Vyras,—pagyrė ir šalia 
manęs sėdėjęs kaimynas.— 
Tikri vyrai neverkia . . .

Dabar Jurgis išsitraukė iš 
kišenės languotą, didelę no
sinę ir įkišo jon nosį, suma
niai jos kampais užklostyda- 
mas ir akis.

“Verkė jis,—pagalvojau,— 
ir dabar verkia, bet tik 
kitaip. Verkia savyje”.

— Jūs nežinote, kaip ne
gerai gyventi, kai negali kas
dien žengelioti per gimtų 
namų slenkstį,—atsiduso 
svečias.—Jūs šito nežinote, 
niekas nežinote,—pakartojo.

Ir iš kur mums žinoti? Visi 
čia susirinkę turėjome savo 
gimtuosius slenksčius. Visi 
buvome namie, o guosti Jur
gio nedrįsome. Kažkoks de
vintas ar dešimtas jausmas 
budriai saugojo nuo tokių 
žodžių ir tik viena senoji 
motina prigludo veidu prie 
sūnaus peties, lyg sergėjo, 
kad anas neužsigautų į sto
ras didelio stalo lentas.

— Tu dar atvažiuosi, Jur- 
giuk, aš lauksiu,—dabar jau 
pasakė senoji žodžius, pana
šius, kaip kad jiedu. Ir mes 
visi vieningai pritarėme: at
važiuos, būtinai ... Ir gal 
geriau už kitus šitaip reiš- 
kiausi aš, įsitikinęs, kad šis 
aptrintas, kojomis apdaužy
tas namų slenkstis geriausiai 
jaučia, kaip labai pavargu
sios senosios motinos kojos. 
Ir jeigu atvažiuos sūnus, tai 
atsisės ant slenksčio, parems 
rankomis galvą ir bus tylu, 
tylu. Dabar, kad ir labai 
tylūs jos žodžiai, o jie skam
ba, jų pilna širdis ir visas 
namo galas. Tyliausio moti
nos žodžio negali perrėkti 
tūkstantis balsų.

Matyt, ir Jurgis, ir motina 
įtarė, kad mes esame mela
giai, sakome žodžius, kuriais 
patys netikime. Jie, atrodė, 
atsiskyrė nuo mūsų, gyveno 
suglaudę savo pečius, kol lyg 
atodūsį išgirdau:

— Gyvenk čia, Jurgiuk!
— Dovanok, mama, atsi

liepė sūnus.—Amerika, kaip 
purvynas. Įklimpai ir trau
kia, laiko. Ir jau silpnas, kad 
galėčiau išbristi. Tai, mama, 
sakai, kad kai į slenkstį 
užsidaužiau guzą, aš never
kiau?—prisiminė jis.

— Neverkei. Tu pas mane 
niekuomet neverkei,—atsa
kė motina.

. . . Kai susiruošėme išva
žiuoti iš šitų namų, atrodė, 
kad mes labai aukštai kelia
me kojas, kad neužkliudžius 
Jurgio gimto namo slenksčio. 
Skauda žmogui, tai gal skau
da ir slenksčiui ....

Pranas Kartonas

Nuotraukoje: Muziejaus vyresnioji mokslinė bendradar
bė Aušra Pangonytė prie lietuvių rašytojų knygų, išleistų 
kitomis kalbomis.

K. Jūrelės nuotrauka

Vėl rinktų knygas
Kai tenka atvykti į Varė

ną, dažnai aplankau kolegas 
ir bičiulio Aloyzo butą. Ir 
visada pirmiausia jis aprodo 
naujai įsigytas knygas. Jo 
didžiavimasis savo gausia bi
blioteka man suprantamas. 
Netgi apima geras pavydas, 
kai laikai rankoje knygą, 
kurios sostinėje nespėjai nu
sipirkti. Mažesnių miestelių 
gyventojai lyg ir privilegi
juoti: jų gyvenimo tempas 
lėtesnis, nėra čia to skubos 
būdingos didmiesčiams, per 
kur ją daug ko nespėji pada
ryti laiku . . .

Štai ir dabar, žiūrinėdamas 
antrą kartą pusės šimto 
tūkstančių tiražu išleistą 
Juozo Baltušio “Sakmę apie 
Juzą”, kurios taip ir neįsigi- 

Jau Vilniuje, tapšnojau bičiu
liui per petį ir prisigerinda
mas sakiau: “Aliau, tu tikras 
knygius”. Turėjau vilties, 
kad kolega teisingai supras 
pagiriamuosius žodžius ir 
perleis man antrąjį egzem
pliorių, tačiau Aloyzas su
prato kitaip. “Ką tu, koks aš 
knygius. Štai Balius Kady- 
šius—tikras knygius. Nori 
susipažinti?”

Ir pasiūlė aplankyti Gelž
betoninių konstrukcijų ga
myklą, kur dirba “tikrasis 
knygius”, o pats nuėjo į 
redakciją, dar pridūręs, kad 
Balių Kadyšių gamykloje pa
žįsta visi, atseit, rasiu ir aš.

Iš tikrųjų pirma sutikta 
gamykloje moteris parodė, 
kur dirba Balius Kadyšius, 
bet mano nuostabai, ji rodė 
visai į priešingą nuo admini
stracinio pastato pusę. Kaž
kodėl vaizduotėje knygių įsi
vaizdavau inžinieriumi ar 
bent buhalteriu. 0 tikrovėje 
jis pasirodė besąs darbinin
kas. Malonus pašnekovas, jis 
iš pradžių sutvarkė darbinius 
reikalus, o tada patraukėme 
link Kadyšiaus namų. Pake
liui jis pasakojo apie savo 
vaikystę.

Vilniaus krašte gimęs, Už- 
balių valsčiaus Poškų kaime. 
Kadangi dėdė gyveno Vilniu
je, tai paėmė pas save, ir 
Balius pradėjo lankyti lietu
viu triklasę mokyklą. Gyve
no iš pradžių prieglaudoje, 
paskui Aušros bendrabutyje. 
Baigė dvi gimnazijos klases, 
tačiau toliau mokytis negalė
jo dėl įvairių nepriteklių.

Apsigyveno tėviškėje, prie 
mamos, kadangi niekur ne
buvo galima įsidarbinti. Ka
ro metai blaškė ten ir ten, o 
vėliau apsigyveno Varėnoje.

Kambaryje, tikrąja to žo
džio prasme prikimštame 
knygų, B. Kadyšius pasakojo 
apie knygas.

Pirmoji buvo elementorius 
“Kelias į šviesą”—mokyklo
je. Kadangi jaunuolis norėjo 
pažinti kuo daugiau, kuo 
daugiau sužinoti, o knygas 
pamilo visam gyvenimui. Be 
knygos neįsivaizduoju gyve
nimo,—pasakė B. Kadyšius.

Domisi, sakė B. Kadyšius, 
moksline literatūra, ir filoso
fija, ypač lietuvių kalba.

Skaito taip pat rusų bei 
lenkų kalbomis. Kur įdomes
nės knygos—nusiperka.

Pirmiausia sužinojo Krėvę- 
Mickevičių, nes jo raštai bu
vo kalendoriuose spausdina
mi. Paskui Mykolaitį-Putiną. 
Iki Mieželaičio, Korsako . . . 
Dauguma rašytojų jam pa
tinka, dauguma pasako kaž
ką naujo . . .

Iš rusų klasikų—Puškinas, 
Lermontovas, taip pat ir 
Čechovas, Gorkis, Tolsto
jus,—tokie eruditai, kurie ir 
ne vienam mūsų tautiečiui 
parodė kelią į literatūrą . . .

Poeziją taip pat mėgsta, 
ypač Maironį.

Paklausiau, kiek iš viso 
savo bibliotekoje knygų turi 
Balius Kadyšius ir pašneko
vas susimąstė:

— Pradėjau kataloguoti, 
bet pasimečiau . . .

Taip maždaug iki ketverto 
tūkstančių egzempliorių.

Brangiausia knyga B. Ka
dyšiaus Lietuvos istorija. 
Apskritai daugiausia veikalų 
jis sukaupęs iš istorijos, var
tėme unikalius, retus, la
biausiai knygiaus mylimus 
leidinius, kalbėjomės įvai
riausiomis temomis. 0 pa
klausius ar nesigaili Balius 
Kadyšius tiek laiko, energi
jos atidavęs knygoms, ar, 
jeigu galima būtų pradėti 
viską iš naujo, vėl rinktų 
knygas?

— Taip, rinkčiau,—nedve
jodamas atsakė B. Kady
šius.—Rinkčiau ne tik sau. 
Yra trys vaikai,—vienas sū
nus ir dvi dukros . . .

M. Dikas

USI AS . . . !
I

Gražiame Kauno senamies
čio kampelyje, XVII-SVIII 
amžių pastate, vadinamame 
Maironio namais, įsikūręs Li
teratūros muziejus. Jo dar
buotojai kaupia žinias apie 
lietuvių rašytojų kūrybos pa
plitimą pasaulyje, įsigyja 
kuo daugiau mūsų autorių 
knygų kitomis kalbomis. Šia
me darbe jiems padeda gau
sus vertėjų būrys visose bro
liškose tarybinėse respubli
kose/užsienyje.

Patys glaudžiausi ryšiai 
muziejų sieja su vertėjais į 
rusų kalbą. Būtent šios kal
bos dėka lietuvių literatūra 
išsikovojo pripažinimą ir po
puliarumą tolimiausiuose Ta
rybų šalies kampeliuose ir už 
jos ribų, geriausi kūriniai 
tapo prieinami dešimtims mi
lijonų skaitytojų. Poeziją ir 
prozą į rusų kalbą yra vertę 
Nikolajus Tichonovas, Davy- 
das Brodskis, Vsevolodas 
Roždestvenskis ir daug kitų 
žymiausiu rusu literatūros 
atstovų. “Metai”, “Anykščių 
šilelis”, Eduardo Mieželaičio 
“Žmogus” ir kitos knygos, 
išleistos didžiuliais tiražais, 
literatūros mylėtojų plačiai 
skaitomos ir vertinamos.

Muziejaus fondus neseniai 
papildė Maironio ir Juliaus 
Janonio poezijos rinkiniai su 
vertėjų autografais, vertimų 
faksimilės, nuotraukos.

Gerų bičiulių muziejus turi 
ir kitose respublikose. Latvi
joje vertimo baruose sėkmin
gai pasidarbavo Daina 
Avuotinia ir Alfonsas Su- 
kovskis. Į giminingos tautos 
kalbą išversti Maironio, An
tano Vienuolio, Petro Cvir
kos, Vinco Mykolaičio-Puti
no, Justino Marcinkevičiaus, 
Algimanto Baltakio, Jono 
Avyžiaus, Vytauto Petkevi
čiaus, Mykolo Sluckio ir dau
gelio kitų mūsų rašytojų kū
riniai, o vertėjų rūpesčiu 
Rygos leidyklų išleistos kny
gos atsiųstos muziejui.

Muziejaus fonduose saugo
ma ir nemažai knygų, išėju
sių užsienyje. Budapešte iš
leistoje lietuvių poezijos an
tologijoje vengrų kalba—ke
lių dešimčių mūsų poetų kū
riniai: pradedant Martynu 
Mažvydu ir Kristijonu Done
laičiu, pateikiant XIX am
žiaus ir XX amžiaus pradžios 
žymesnių poetų kūrybos pa
vyzdžius, baigiant Eduardu 
Mieželaičiu ir Justinu Mar
cinkevičiumi. Poezijos rinkti
nę, kaip ir kitas Vengrijos 
leidyklų išleistas knygas, 
muziejui atsiuntė vertėjas 
Endrė Bojtaras.

Tarp muziejaus draugų— 
vertėjai į lenkų kalbą Ana
stazija ir Zigmuntas Stobers- 
kiai, mūsų literatūros propa
guotoja Vokietijos Demokra
tinėje Respublikoje Irena 
Breving ir kiti. Jų dėka 
muziejus įsigijo knygų, iš
verstų į bulgarų, čekų, slo
vakų, serbų, chorvatų kal
bas

Muziejaus direktorius Kos
tas Kubilius papasakojo, kad 
fonduose jau yra daugiau 
kaip pusė tūkstančio lietuvių 
poetų ir prozininkų knygų, 
išverstų ir išleistų tarybinė
se respublikose ar užsienyje. 
Jų skaičius nuolat didėja.

Z. Mikalauskas
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Sausio 27-28 d. Vilniuje įvyko Lietuvos TSR kultūros 
darbuotojų trečiasis suvažiavimas.

Nuotraukoje: [iš dešinės] TSRS liaudies artistas Juozas 
Miltinis ir rašytojas Romualdas Lankauskas prie operos ir 
baleto teatro rūmų, kuriuose vyko suvažiavimas.

Nuotraukoje: Kultūros darbuotojų suvažiavimo dalyviai 
[iš dešinėsl Skuodo rajono vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotoja Vaclava Ložienė, poetas Vacys Reimeris, 
Skuodo rajono Šauklių bibliotekos vedėja Jadvyga Vičiulie- 
nė. M. Baranausko nuotraukos

LEONIDAS ŠIMOLIŪNAS

HUMORESKA

Fremont, Cal. — Du di
džiausi automobilių gigantai, 
General Motors Corp, ir ja
ponų Toyota Motor Co., pa
sirašė istorinę sutartį bend
rai Amerikoje gaminti ame- 
rikoniškai-japonišką automo
bilį hibridą. Manoma, kad to 
pasėkoje atsiras apie trys 
tūkstančiai naujų darbų Ge
neral Motors fabrike Free- 
mont, Cal. ir apie 12 tūkst. 
visoje Amerikoje. Tik neaiš
ku, kaip bus skaitomasi su 
unijomis, nes kalbama, jog 
darbininkų samdymas bus 
laisvas.

Buvau pakviestas | svečius, todėl viena popietę sėdau Į „Za
porožieti" ir išvažiavau. Kiek pariedėjęs pamačiau griovyje gu
linti vyrą, Šalia jo — kažkokią metalo konstrukciją. Supratau, jog 
anksčiau tai buvo motociklas. Tas vyras nerodė Jokių gyvybės 
požymių, tad teko J| atgaivinti. Pirmas jo ištartas žodis buvo 
„vandensl", o paskui jis ėmė lėtai pasakoti:

— Prieš metus pradėjau kelionę aplink pasaulj. Viskas nuo
stabiai sekėsi, „Ižas" man gerai tarnavo. O kai iki mano gimtojo 
miestelio bebuvo likę nepilnas šimtas kilometrų, sumaniau už
sukti j rytų aukštaičių sodfbą. Sakau, paskutinį kartą pailsėsiu, 
nusiprausiu... Įspūdžiais pasidalysiu, nes daug ką pasaulyje pa
mačiau, daug ką išgirdau. Ir daugybę pavojų teko patirti. Kartą 
važiuoju per Aziją, o prieš mane,—ŠŠŠI — milžiniškų kobrų virti
nė. Viskas, pagalvojau. Kaip Išsigelbėti? Prisiminiau, jog turiu 
mūsų estradinės muzikos (rašą. Įjungiau kilenlnĮ magnetofoną. 
Gyvatės iškart nutilo, pakreipė galvas ir ėmė klausytis. Norėjo 
turbūt pagal tą muziką šokti, gal pritarti, bet pamačiau, kaip Jos 
glebo, pasidarė tokios mieguistos, akys merkėsi. Netrukus kobros 
užmigo, o aš laimingai tęsiau savo kelionę. Kitąkart, prisimenu, 
man kelią pastojo dešimt tigrų. Va dabar tai tikrai galas, liūd
nai pasakiau. Ką daryti? Įsmeigiau | tigrus savo aštrų Ir karštą 
žvilgsni, prisiminiau savo tėviškėlę, gimtus namus, mylimą mote
rį, savo klajoklio gyvenimą, — žvilgsnis tapo dar aštresnis, dar 
karštesnis, tigrams pradėjo svilti kailiai, ir Jie staugdami išlaks
tė.— Vyras nutilo, suvaitojo ir dar paprašė vandens. Kiek paty
lėjęs' tęsė savo pasakojimą:

— Susidraugavau su vienos tenykštės gentelės vadu. Jis ma
ne pakvietė | svečius. Kelias ėjo per beždžionių giraitę. Jos ma
ne pasitiko apsiginklavusios pagaliais, akmenimis, riešutais, Už
muš mane, išsigandau. Kodėl beždžionės pyksta ant žmogaus? 
Ką čia sugalvojus? Gerai, Jog turėjau pasiėmęs laikraltĮ. Nulipau 
nuo „Ižo" ir surikau: „Mielosios! Ar norit tapti žmonėmis?!" 
Beždžionės susižvalgė, viena kita užsimojo ir norėjo | mane pa
leisti pagal| ar riešutą. Bet tuo metu aš pradėjau skaityti laik
rašti. Manyčiau, beždžionės gana gerai suprato, kas dedasi žmo
nių pasaulyje, nes jos pradėjo rėkti, kaukti, viena, rodos, net 
suspiegė: „O viešpatie!". Visos kaipmat atsirado medžių viršūnėse 
ir drebėdamos žiūrėjo, kaip aš važiuoju pas savo naująjį blčiul|. 
Ten pasisvečiavau tris dienas, šnekučiuodamasis su genties vadu 
apie visokius (domius dalykus.

Vyras nutilo, paslčiuplnėjo Šonkaulius, nusišluostė prakaituotą 
veidą. Pagaliau vėl prašneko:

— Taigi. Mano kelionė aplink pasauli buvo (domi. Klek (vei
kiau pavojui Man atrodė, jog dabar, sugrįžęs j gimtinę, nieko 
nebebijosiu, nieko man daugiau blogo nebeatsltlks. Kaip mes, 
lietuviai, sakom, dabar man jūra iki kulkšnių... Bet, kaip minė
jau, užsukau | rytų aukštaičių sodybą... Vos nusiprausiau, šeimi
ninkai mane pakvietė i trobą, pasodino prie stalo, atnešė valgyti, 
pastatė alaus ąsot|. „Štai Jis, visame pasaulyje pagarsėjęs lietu
viškas vaišingumas. Apie J( man tos gentelės vadas susižavėjęs 
pasakojo", — tyliai tariau, susigraudinau, sudrėko akys. Ctupausl 
valgių, išgėriau. O šeimininkė mane tik glosto, tik bučiuoja ir 
Čiulba: „Sveteli mūsų mielas, dabar prašom ant antros kojos!" 
Taigi valgau ir geriu... Dabar prisimenu, kaip Šeimininkai man 
čiauškėjo: „Na, iki dugno! Iki parldenlmo! Visą, visą stiklinę! 
Pas mus dabar nebėra pusininkų! Iki dugno! Na, dalyvaukim! 
O dabar skersai valgymo! Na, dar tris! Kad kelias nedulkėtų!" 
Ir va... — Vyras liūdnai nužvelgė savo buvus| „Ižą", suvaitojo, 
vėl paprašė vandens. O aš žiūrėjau | savo blizganti „Zaporožle||" 
ir galvojau: ką man daryti? Ar važiuoti | svečius?
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IŠ PRISIMINIMŲ

LINO “MŪKA”
Laisvės 4-ajame numeryje, 

sausio 28 tilpo įdomus apra
šymas “Kasdieninė Lietuva” 
apie linų reikšmę Lietuvai ir 
Linų Muziejų Upytėje, vado
vaujamų Vidos Bielskytės. 
Sumaniai aprašo apie linų 
šilkų. Perskaičius tų vaizdin
gų aprašymų, prisiminė lai
kas, kai aš gyvenau brangioj 
tėvynėj Lietuvoj. Teko gerai 
susipažinti su tuo šilku. Se
neliai buvo davę vardų “Linų 
Mūka” (kančia).

Kai paūgėjau, pradėjau su
prasti, kų reiškia ta “linų 
mūka”. Linų darbų daugiau
sia dirbo moterys. Buržuazi
nėj Lietuvoj nebuvo jokių 
mašinų, lengvinančių moterų 
darbų.

Kai linai užauga, nunoksta, 
laikas juos rauti. Tai buvo 
vyriausiai moterų darbas. 
Pasilenkus, paėmus linų 
pluoštų, raunama su šakni
mis, surišama pundeliais ir 
sustatoma, išdžiūti. Išdžiū
vus, kraunama į vežimų ir 
vežama į kluonų, sutiesiama 
ant “aslos” ir spragilais mu
šama per galvenas, kad išby
rėtų Sėklos.

Kai jau linai būna iškulti, 
juos veža į laukų, sukioja 
plonai eilėmis, ten juos laiko 
penkias ar šešias savaites, 
priklausydavo nuo oro. Kai 
kur dar pirmiau pamerkdavo 
į vandenį, o paskui klodavo 
ant pievos ar dirvos. Kai 
linai užtektinai išsiguli, ran
komis juos suima ir riša į 
pėdus. Tada linus veždavo į 
jaujų išdžiovinti. Minėta jau 
ja būdavo viena kaime, visi 
ūkininkai ja naudodavosi. 
Jaujoj buvo plytinė krosnis, 
kurioje degindavo malkas, 
kol linai išdžiūdavo.

Linams išdžiūvus, anksti 
iš ryto pradėdavo juos minti. 
12 merginų ir 12 vaikinų iš 
medžio padirbtais taip vadi
namais mintuvais laužydavo. 
Vyrų mintuvai buvo didesni, 
o moterų mažesni. Vyrai 
imdavo linų puokštę į kairę 
rankų, dėdavo į mintuvų, o 
su dešine kilnojo viršutinę 
mintuvų dalį ir tokiu būdu 
laužė, valydami spalius nuo 
pluošto. Mintuvai atrodyda
vo kaip didelės žirklės. Mer
ginos taip pat darydavo ir 
spalius iškratydavo. Dulkių 
būdavo pilnos burnos.

Vakare, darbų baigus min
tuvais, linus parnešdavo šei
mininkams. Tokie darbai bū
davo su talka, ūkininkai 
eidavo pas vienas kitų pasi- 
gelbėti.

Po to reikėdavo juos bruk
ti. Iš medžio padaryta “sta
tula” buvo naudojama pasi
dėti pluoštų linų. Kairia ran
ka laikydavo pluoštų ant tos 
“statulos”, o dešine bruktuve 
iš medžio mušdavom puokš
tę, tokiu būdu šukuodamos 
spalius. Tol muši, kol nelieka 
spalių. Tada juos reikia šu
kuoti per vinių šepečius, kol 
linai palieka švelnūs kaip 
šilkas. Tada linas jau tinka 
verpti. Paimi linų puokštę, 
suvynioji į kuodelį, pririši 
prie ratelio, koja mini ratelio 
pakojį, o rankomis darai siū
lus. Siūlai sukasi ir vyniojasi 
į špūlę. Kai privynioji pilnų 
špūlę, mato ji ant lankčio. 
Kitur vadindavo mestuvais. 
Siūlai sumatoti ant lankčio 
buvo vadinami tolka arba 
sriuoga. Reikėjo žinoti, kiek 
gijų eina į posmų ir kiek 
posmų į tolkų.

Siūlus vyniodavo į kamuo
lius, o iš kamuolių matodavo 
ant mestuvų. Padargas pa
daryta iš 4 polių, pritvirtin
tas prie balkio. Mestuvų suki 
ir vynioji siūlus. Turi žinoti 

audimo plotį, tiek siūlų suvy
nioti. Siūlus nuimi nuo mes
tuvų ir suki ant staklių 
veleno. Tada gijas veri į 
nytis ir skietų. Pririši pako- 
jus prie nyčių. Na, ir prasi
deda tas meniškas amatas, 
audimas tų gražių staltiesių, 
rankšluosčių ir 1.1. Šaudyklė 
nardo žiomenimis, kaip žuvis 
vandenyje.

Taigi, lino pavertimas gra
žiais audiniais paimdavo la
bai daug moters laiko ir 
energijos. Joms tekdavo prie 
ratelio ir staklių išsėdėti ne 
tik ištisas dienas, bet ir il
giausius vakarus. Tad neste
bėtina, kad buvo praminta 
“Linų Mūka”.

Dabar, socialistinėj Lietu
voj, linas jau nebėra ta 
“mūka”. Moterys atleistos 
nuo to varginančio begalinio 
darbo. Dabar jos turi gali
mybes išsimokslinti, užimti 
aukštas vietas moksliniame 
ir kultūriniame darbe. Net 
ūkio darbuose jos turi maši
nas, visokias priemones, 
lengvinančias jų darbų.

E. Laurusevičienė
New Lowell, Ont., Canada

Vancouver, B. C.
VOKIEČIAI GELBSTI JAV 
BENDRUOMENĘ

Spaudoje vis dažniau apra
šoma bedarbių sunki padėtis 
visame Amerikos kontinen
te. Dirbtuvė po dirbtuvės 
paleidžia darbininkus iš dar
bo, gi bedarbis žmogus nepa
jėgia daug kų pirkti, tas 
priverčia ir kitas įstaigas 
mažinti dirbančiųjų skaičių. 
Nedarbo apdraudų moka tik 
labai apribotų laikotarpį. Ne
gaunantys jokių įplaukų, 
stengiasi gauti pašalpų iš 
provincinio fondo. Ima kar
tais mėnesius, kol tų mažų 
pašalpų pradeda mokėti, gi 
nuomų už butų reikia mokėti 
kas mėnuo, o valgyti norisi' 
kasdien. Taip tūkstančiai be-1 
darbių atsiduria į beviltiškų 
padėtį. Tuoj iš pašalpos mė
gins pragyventi šimtas tūks
tančių žmonių, vien British 
Columbijoje.

Štai, vietinis dienraštis 
“The Vancouver Sun”, sausio 
20 d. aprašo, kaip šeši šimtai 
varguolių, kol gavo maisto 
paketų, kurį vietinėje bažny
čioje, trečiadieniais dalina.

Maistų aukoja daugiausiai 
maži prekybininkai ir atskiri 
asmenys. Laukti ligi sekan
čio trečiadienio—ilgas laikas.

Vis dėlto ir alkaniems yra 
suraminimas, rašo kitame 
numeryje—“J.A.V. yra virš 
dvylikų milijonų bedarbių, iš 
tų dar virš du milijonai 
benamių klajoklių, o šie ne
gauna nė tokios pašalpos, 
kaip Kanadoje.”

Sausio 21 d. laidoje tas pat 
laikraštis aprašo, kaip dėkin
gi vokiečiai gyvenantys 
mieste MAUBACH, vakari
nėje Vokietijoje, kur renka 
maistų ir drabužius ir pake
tus siunčia į Detroitu. Pavar
des ir adresus jiems prisiun
tė miesto meras. Kanadie
čiai, kol kas paketų nesiun
čia, savo pietiniams kaimy
nams gal būt dėl to, kad 
JAV biznieriai ir vyriausybė 
suranda būdų, kaip kasmet 
iš kanadiečių išspausti bilijo
nus dolerių. Būtų JAV be
darbiams ir bienduomenei di
delė pagalba, jei tie doleriai 
juos pasiektų.

♦ * ♦
MIRĘ STASYS DEVEIKIS

Sausio 24 dienų Vancouver 
General ligoninėje mirė Sta
sys Deveikis, nedagyvenęs

61-erių metų. Pagal paliktus 
dokumentus, jis gimė 1921 

į metais balandžio 18 dienų 
’ Vilniuje. Po antro pasaulinio 
karo, per Vokietijų, atvyko į 
Kanadų. Kaip ir didžiuma 
ateivių, taip ir jis, aukso
kalnų čia nesurado. Mirė, 
kaip ir daugelis Kanados 
beturčių. Laidotuvių išlaidas 
apmokėjo Vancouver mies
tas. Palaidotas Mountain 
View kapinėse. Kur ir koki 
giminės likę, nėra žinių.

Koresp.

NAUJI METAI — 
NAUJAS KAPAS

Sausio 3 dienų mirė Winni- 
pego Lietuvių Klubo narė 
Barbara Yermolavičius-Ra- 
dzevičiūtė, J. Radzevičiaus 
sesuo. Ji mirė po širdies 
smūgio.

Barbara gimusi 1898 me
tais Onciškės kaime, Ramy
galos valsščiuje, Panevėžio 
apskrityje.

Brolis Juozas rūpinosi se
sers palaidojimu. Kadangi 
Barbara buvo Klubo narė, 
Klubas ir nariai prisidėjo 
prie gėlių vainikų nupirkimo. 
Brolis Juozas irgi nupirko 
rožių vainikų.

Barbara prieš mirtį prašė, 
jų palaidot religiniai, kų bro
lis ir padarė. Susirinko dide
lis būrys tautiečių, ir kita
taučių.

Po laidotuvių palydovai 
buvo pakviesti į Klubų šil
tiems skaniems pietums. Po 
pietų J. Radzevičius pasakė 
kalbų apie jų gyvenimų, var
gus Lietuvoje ir Kanadoje; 
taipgi padėkojo dalyvavu
siems šermenyse ir prisidė- 
jusiems prie užuojautos šei
mos nariams.

Trumpai kalbėjo Klubo na
rė L. Samulaitienė. Užbaigos 
žodžius tarė V. Novogrods- 
kas.

Tau, Barbara, visi vargai 
pasibaigė. Ilsėkis Kanados 
šaltoje žemelėje.

Klubietis V. N.

Montreal, Quebec
Ligoniai

Anksčiau Jonas Mikaliūnas 
pergyveno labai sunkių ope
racijų. Buvo sveikatų kiek 
atgavęs, o pastaruoju laiku 
vėl žymiai pablogėjo. Linkė
tina, kad atgautų sveikatų.

Kazimiera Zižiūnienė Mon
treal General ligoninėje per
gyveno rankos operacijų.

Ch. Lukošius Royal Vic
toria ligoninėje taipgi pergy
veno operacijų.

Sofija Spaičienė buvo labai 
sunkiai susirgusi, o jos žen
tas jau labai seniai serga.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Mirė du tautiečiai
Vasario 7 d. mirė Zenonas 

Valinskas sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Liko velionio žmona 
Julė Jakštas, sūnus Zenonas 
su šeima ir Tarybų Lietuvoje 
sesutė Alfreda.

Vasario 12 d. po sunkios 
ligos, mirė senosios kartos 
tautietis—Povilas Vitas. Pa
liko liūdinčių žmonų, sūnų ir 
dukrų su šeimomis; taipgi 
daug draugų ir pažįstamų.

Po laidotuvių visi buvo 
pakviesti pietums.

Mirusių šeimoms ir arti
miesiems gili užuojauta. P.

Maskva.—Nikolai P. Firiu- 
bin, Tarybų Sųjungos užs. 
reikalų ministro pavaduoto
jas ir Varšuvos pakto pata
riamojo politinio komiteto 
sekretorius, sulaukęs 74 m. 
amžiaus mirė, vasario 15 d. 
Jis yra buvęs eilėje diploma
tinių postų, jų tarpe TSRS 
ambasadorium Čekoslovaki
joje, Jugoslavijoje ir kt. Jo 
žmona buvo Jekaterina Furt
seva, Chruščevo laikais bu
vusi TSRS kultūros ministe- 
rė. Ji mirė 1974 m.

_______“LAISVĖ”_____
KEIČIASI LIETUVOS
KAIMAS
Malonu keliauti per Suval

kiją šiandien. Lygų krašto 
peizažų kerta asfaltuotų ke
lių juostos. bĮukėlus daugelį 
senųjų sodybų, tarsi prapla
tėjo ir prašviesėjo laukai, 
kuriuose kirvis nepalietė 
gražiausių gojų, galiūnų 
ąžuolų. Pakelėse atsirado ne
mažai naujų jaukių mieste
lių. Tai nauji kolūkių centrai 
su raudono ar balto mūro 
dviaukščiais. Vienų iš tokių 
kolūkių, kuriuos galime lai
kyti užbaigtu naujojo Lietu
vos kaimo modeliu, mes ir 
aplankykime.

Nuo Kapsuko miesto pro 
Liudvinavu pasukame Lazdi
jų link ir 12-tame kilometre, 
kur Šešupė juosia Žaltyčio 
ežerų ir mažų Zervyno ežerė
lį, pasiekiame Buktos girių, 
sustojome prie Želsvos kai
mo—dabartinio “Želsvelės” 
kolūkio centro. Prieš akis 
iškyla miesto tipo gyvena
mieji namai, mokykla, par
duotuvė, valgykla-kavinė, 
ambulatorija, kultūros rū
mai. Gatvės, šaligatviai, me
deliai, dekoratyviniai želdi
niai. Netoliese ne mažiau 
patraukli Naujienos gyven
vietė, užstatyta vienabučiais 
sodybinio tipo namais. Gra
žios ir patogios gyvenvie
tės—tai iškalbingiausia žem
dirbių gerovės ir kultūros 
vizitinė kortelė. Joms kurti 
prireikė tik penkiolikos me
tų. Jų statybai išleista ne 
vienas milijonas rublių iš 
ūkio pelno.

Gali kilti klausimas: iš kur, 
tie kolūkio turtai?

— Viskas nuo gaspadoria- 
vimo priklauso,—sako kolū
kio pirmininkas Vincas Ma- 
razas, Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos deputa
tas.—Kai pradėjome čia kur
tis, ne kų turėjome, nutarė
me kurį laikų pagyventi se
nose sodybose, pirmiausia 
kaupti lėšas modernioms že
mės ūkio mašinoms įsigyti, 
stambioms fermoms, sandė
liams statyti. Dabar visi dar
bai laukuose ir fermose me
chanizuoti. Net vyresnės 
kartos žmonės pamiršo sun
kų rankų darbų. Sukultūrinę 
laukus, ėmėme kasmet po 40 
centnerių grūdų iš hektaro 
prikulti, sukomplektavome 
tūkstantines veislinių gyvu
lių bandas. Štai iš kur tos 
milijoninės pajamos. O kai 
pasidarėme bagoti, ir mies
telį pasistatėme.

Dažnų dienų “Želsvelėje” 
sutiksi svečių iš visos Lietu
vos, kaimyninių tarybinių 
respublikų. Lankėsi čia dele
gacijos ir iš Lenkijos Suval
kų ir Elko vaivadijų, vokie
čiai iš Erfurto apygardos, 
suomiai iš Kokolos miesto. 
Svečių knygoje jie išreiškia 
susižavėjimų neginčytinais 
kolūkinės santvarkos laimėji
mais Tarybų Lietuvoje.

Pirmajame šios knygos 
puslapyje įrašyta: “Tegul 
garsėja mūsų kolūkinė gy
venvietė jaukumu, mūsų ko
lūkiečiai—svetingumu, ir te
gul virš gyvenvietės stogų 
suks ratus būriai gandrų— 
gerbiamos bus gausios šei
mos”. Šie žodžiai išsipildė. 
Jie—gyva dabartis, kurių sa
vo rankomis sukūrė buvę 
Želsvos, Triobiškių, Būriš- 
kių, kitų aplinkinių kaimų 
valstiečiai.

Kadaise būkštauta, kad 
nukeliant senuosius vienkie
mius nukentės krašto grožis. 
Anaiptol. Naujieji ūkių cen
trai, kaip taisyklė, statosi 
paupiais, prie ežerų. Kur jų 
nėra—įrengiami dirbtiniai 
vandens telkiniai su paplūdi
miais, parkai. Statomi na
mai, kurių projektai paruošti 
atsižvelgiant į vieno ar kito 
krašto landšaftų, senosios 
kaimo architektūros tradici
jas. Tokiu būdu naujasis kai
mas nepraranda etnografinės 
savasties, yra jaukus ir pato
gus. Jonas Bagdanskis

V. V. Bunkų įspūdžiai lankantis T. Lietuvoje
Praėjusia vasarų 1982 me

tais Valys ir Verutė Bunkai 
apie mėnesį viešėjome Tary- j 
bų Lietuvoje patyrėme daug 
įspūdžių.

Liepos mėnesio pabaigoje 
palikome St. Petersburg, 
Floridų. Skridome Lietuvon, 
džiaugėmės kad vėl turėsime 
progų aplankyti mielų, bran
gių gimtąją šalį.

Pirmiausiai širdingai dėko
jame “Tėviškės” draugijai, 
jos pirmininkui Generolui P. 
Petroniui už suteiktų progų 
vėl atsistoti ant brangios 
laisvos gimtosios žemės.

Liepos 28-tajų dienų at
skridome į Vilniaus lėktuvų 
Aerodromų. Mus pasitiko 
būrys draugų bei mūsų arti
mųjų gėlių puokštėmis bei 
sveikinimais, “Tėviškės“ 
draugijos pirmininkas Gen. 
P. Petronis, “Tiesos” redak
torius Al. Laurinčiukas, bei 
kiti draugijos darbuotojai, 
mūsų malonios draugės Onu
tė ir Birutė Eidukaitytės, 
Verutės sūnėnas Eugenijus 
Misiūnas su šeima, Valio 
brolis Stasys su šeima ir 
daug kitų artimųjų. Mes gi
liai jaudinomės, džiaugėmės, 
kad mus pasitiko mūsų pa
žįstami draugai, bičiuliai, 
mums mieli giminės. Neilgai 
trukus mus nuvežė į Nerin
gos viešbutį pailsėti, Ilsėtis 
laiko neturėjome nes kasdie
na mus aplankydavo mūsų 
giminės ir draugai.

Malonu pasakyti kad į Lie
tuvą atvykome paviešėti jau 
ne pirmas kartas. Čia turime 
daug giminių taip pat gerų 
draugų. Bekalbant su širdin
gais gerbiamais draugais pri
siminėme, kad šiemet suėjo 
mūsų 50 vedybinė sukaktis. 
Mūsų draugai sako labai ma
lonu šių nepaprastų sukaktį 
atžymėsime Lietuvoje. Mudu 
šį pasiūlymų mielai sutiko
me.

Rugpjūčio 7-tų dieną pas 
mus į viešbutį suvažiavo gi
minės, draugai kiek vėliau 
atvyko Generolas P. Petro
nis su savo bendradarbiais. 
Tuomet visi vykome į San
tuokų Rūmus. Čia jau buvo 
susirinkęs skaitlingas būrys 
svečių, bičiulių. Neilgai lau
kus prasidėjo vedybinės ce
remonijos.

Širdingai dėkojame už su
teiktų didelį mums malonu
mų Vilniaus Santuokos Rū
muose mūsų auksinio Jubi
liejaus proga.

Dėkojame širdingai Vil
niaus miesto darbo žmonių 
tarybos “Vykdomojo” komi
teto atstovui, deputatui už 
pasakytų iškilmingų kalbų ir 
įteiktų vestuvių aktų, vi
siems dalyviams už gėles, 
kurių buvo sunešta daug. Po 
ceremonijų iš Santuokos Rū
mų, vykome į “Dainavos” 
restoranų vaišėms. Čia jau 
laukė daug svečių, kurie šir
dingai sveikino mus. Resto
rano stalai buvo įdomiai pa
ruošti, apkrauti įvairiais val
giais, bei gėrimais.

Širdingai ačiū “Tėviškės” 
draugijos pirmininkui Gene
rolui P. Petroniui ir jo ben
dradarbiams už suruoštų 
mums įspūdingų jubiliejaus 
puotų. Į puotų susirinko mū
sų pažįstame, žymus svečiai. 
Buvo ir muzika, mėgėjai šau
niai pasišoko. Dėkojama 
Gen. P. Petroniui už gražiai 
pravesta programų ir pasa
kytų širdingų pasveikinimo 
kalbų, ir už įdomius suveny
rus, kurie visuomet mums 
primins jus.

Didžiai esame dėkingi 
Onutei Eidukaitytei už pasa
kytų širdingų sveikinimo kal
bų ir idomų suvenyrų. Taipgi 
didelis ačiū Onutei už gražų 
aprašymų “Laisvėje”. Taipgi 
ačiū gydytojai Kavaliauskie
nei už gražų suvenyrų.

Širdingai dėkojame už pri
siųstus telegramus iš Palan
gos, Elytei Eidukaitytei ir

V. ir V. Bunkai
Jonui Jurgaičiui. Taipgi ačiū ; 
mielam Jonui už gėles ir 
gintarus.

Didžiai gerbiamiems žur
nalistams, rašytojams Jonui 
Lukoševičiui, Laurinui Kapo
čiui širdingai dėkojame už 
brangias dovanas—jūsų pa
rašytas knygas. Didelis ačiū 
“Gimtojo Krašto” fotografui 
V. Kapočiui už nuotraukas ir 
jų patalpinimų į laikraštį.

Mūsų širdingos draugės 
sesutės Eidukaitytės dažnai 
užsukdavo pas mus į viešbutį) 
eidavome pasižvalgyti po 
Vilnių. Karta nuvažiavome 
prie Nėries upės pamatėme 
daug įdomių vietų. Būnant 
kartu su šiomis mergaitėmis 
niekuomet nenuobodžiavo
me.

Viena rytų Onutė pranešė 
kad šiandiena bus laidojamas

KAPAI

Antano Sniečkaus

Justo Paleckio

5-TAS PUSLAPIS

žymus žmogus A. Pažusis. 
Mums įdomu buvo pamatyti 
kaip dabar Lietuvoje laidoja
mi mirusieji. Skubiai nuvy
kome kartu su Onute į laido
tuvių namus. Karste gulėjo 
gėlese paskendęs dar jaunas 
vyras. Netrukus išnešė kars
tų į paruoštų vežimų. Mote
rys tautiniais rūbais apsiren
gusios nešė gėlių vainikus. 
Palydovų ėjo minios. Mes 
taip pat nuvykome į Anta
kalnio kapines. Atsisveikini
mo kalbas pasakė Al. Lau
rinčiukas ir Rimas Mališaus
kas. Šis liūdnas reginys pali
ko mumyse giliai jaudinantį 
įspūdį. Mes dar ilgai vaikš
čiojome su Onute Antakalnio 
kapinėse. Aplankėmę miru
sių Tarybų Lietuvos žymių 
vadų kapus. Dar neseniai 
supiltus kauburėlius.

[Bus daugiau]
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EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursijų j Lietuvą birželio 11 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų—nuo birželio 13 
d. iki 23 d., grįš į New Yorką birželio 25 d.

Kaina $1,795.00. Kurie jau esate užsiregistravę, 
prisiųskite $150.00 rankpinigių. Čekį rašykite 
“Baltic American Holidays, Inc.” bet siųskite 
“Laisvės” administracijai.

Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 
Ave., Suite 1609, New York City, 10017.

Visais reikalais kreipkitės į
“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Vilniaus “Elfos” elektros variklių gamybinio susivieniji
mo pagrindinėje gamykloje pradėtas gaminti naujas 
stereofoninis keturių takelių magnetofonas su priedėliu 
“Elfa-201 —1-stereo”. Nuo savo pirmtako priedėlis skiriasi 
plastiniu dažnumų diapazonu, mažesniais detonacijos ir 
nelinijiniais iškraipymais. Magnetofono priedėlis skiriamas 
naudoti su stiprinimo ir akustine aparatūra. Magnetofoną 
galima sėkmingai panaudoti mokantis užsienio kalbų, 
įgarsinant mėgėjiškus kino filmus, darant kombinuotus 
garso įrašus.

Nuotraukoje: Inžinierė Neringa Mažuolytė tikrina mag
netofono priedėlio garso kokybę.

V. Gulevičiaus nuotrauka

WATERBURY, CONN.

Mirus

Ida Ablažienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai ir žentui 

Alma ir Steven Stupak, sūnui Vincui, anūkui ir 
anūkėms; taipgi visiems kitiems giminėms bei 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

Ji mirė rugsėjo 29 d. sulaukusi 89 metų 
amžiaus.

Ilsėkis ramiai, miela drauge.

LLD 28 KUOPOS VALDYBA ir NARIAI

DETROIT, MICHIGAN

NUOŠIRDI PADĖKA
Liga ir mirtis—nemalonūs svečiai. Kai netenka 

mylimo nario kiekvienai šeimai reikia iškentėti 
širdies skausmus. Tą skaudų įvykį mes pergyveno
me, kai negailestinga mirtis sausio 10 d. iš gyvųjų 
tarpo išplėšė mūsų mylimą motinėlę, senelę MARY 
BACEVICH. S

Mūsų mylimiausia MARY BACEVICH mirė Mt. 
Carmel ligoninėje nuo plaučių uždegimo. Nežiūrint 
kaip skauda širdį, mums reikėjo ją palaidoti, ontam 
reikėjo daug draugų, kurie mums pagelbėjo. Ji 
palaidota sausio 12 d. Woodlawn kapinėse.

Mes norime išreikšti viešą nuoširdžiausią padėką 
visiems, kurie mums palengvino sielvarto valandą 
pergyventi. Nuoširdus ačiū visiems prisiuntusiems 
gėles; karsto nešėjams; už užuojautas asmeniškai 
ir per laikraščius; už gražius aprašymus spaudoje 
ir už dalyvavimą šermenyse bei laidotuvėse.

Nuoširdus ačiū Stefanijai Masytei už gražias 
kalbas laidotuvių koplyčioje ir kapinėse bei už 
aprašymą “Laisvėje” apie laidotuves; laidotuvių 
direktoriui Charles Step už suteiktą gražų laidotu
vių tvarkymą; Detroito Lietuvių Klubui už suteiki
mą vietos pietums; John Smith, Estelle Smith, 
Mildred ir Tony Vasaris už pagalbą Klube laike 
pietų; ir visiems kurie kuo nors prisidėjote 
prie mūsų suraminimo liūdesio valandoje. Jūsų 
visų suteiktos paslaugos neužmiršime.

Tau, mūsų mylimiausia, lai būna ramybė Wood
lawn kapinėse.

O mes pasiliekame liūdintys—

Duktė: ALDONA ir žentas VYTOUT PETRUL 
anūkai: Jeffrey Petrui ir žmona Melody 
Sharon Wilson ir vyras Malcolm

Principingas požiūris
Visiškai suprantama, kodėl 

pasaulio visuomenė domisi ir 
suinteresuota, kaip bus iš
spręsta strateginės ginkluo
tės apribojimo ir sumažinimo 
problema ryšium su Tarybų 
Sąjungos ir Jungtinių Ame
rikos Valstijų derybomis šiuo 
reikalu Ženevoje. Šis klausi
mas savo svarba neapsiribo
ja tik Tarybų Sąjunga ir 
Amerika. Jis turi globalinę 
reikšmę.

Žmonija yra susirūpinusi, 
ar pavyks padaryti galą ne
kontroliuojamam strateginės 
ginkluotės atsargų didini
mui, sumažinti branduolinės 
konfrontacijos lygį—tuo bū
du žengti didelį žingsnį bran
duolinio karo kilimo pavojaus 
sumažinimo linkme. Priešin
gai. Jeigu Ženevos derybose 
nebus susitarta, branduolinio 
ginklavimosi varžybos bus 
tęsiamos, branduolinio karo 
grėsmė bus dar didesnė.

Tarybų Sąjunga ir Ameri
ka gerokai anksčiau, kai bu
vo vedamos derybos dėl 
strateginės ginkluotės apri
bojimo—SGA-1 ir SGA-2 
etapų, pagrindinai rėmėsi ly
gybės ir vienodo saugumo 
principu. Savaime supranta
ma, kad kito pagrindo būti 
negali, nes nė viena susita
rianti šalis nesutiks pasirašy
ti susitarimo, kuris pakenktų 
jos saugumui. Užtat Tarybų 
Sąjunga siekia, kad Ženevos 
derybose būtų parengtas sa- 
vitarpiškai priimtinas susita
rimas, kad būtų siekiama 
besąlygiškai ir visapusiškai 
įkūnyti lygybės ir vienodo 
saugumo principą.

Naujas susitarimas turi 
atitikti uždavinį padidinti ša
lių saugumą, išsaugoti ir kur 
kas žemesniu lygiu palaikyti 
susidariusį tarp TSRS ir 
JAV apytikrį jėgų paritetą, 
užfiksuotą, sudarant sutartį 
SGA-2, paritetą, kuris yra 
labai svarbus taikos dabarti
nėmis sąlygomis palaikymo 
veiksnys. Tuo tarpu JAV de
rybose yra pateikusi pasiū
lymus, kuriais atvirai siekia
ma likviduoti strateginį pari
tetą ir įsigyti pranašumą.

Tarybų Sąjunga, siekda
ma, kad būtų teisingai susi
tarta, pateikė konkretų pa
siūlymą,—apriboti ir suma
žinti visą strateginę ginkluo
tę, o ne atskiras rūšis. Jokia 
paslaptis, kad TSRS ir JAV 
strateginės branduolinės pa
jėgos pagal savo struktūrą iš 
esmės skiriasi vienos nuo 
kitų. Keletą dešimtmečių jos 
buvo vystomos skirtingais 
keliais. Dėl to 70 procentų 
TSRS strateginio potencialo, 
skaičiuojant užtaisais, tenka 
žemėje bazuojamoms tarpže
myninėms balistinėms rakė-, 
toms, o daugiau kaip 80 
procentų JAV strateginio 
potencialo — povandeninių 
laivų balistinėms raketoms ir 
sunkiesiems bombonešiams. 
Būdų savitarpiškai priimti
nam susitarimui sudaryti ga
lima ieškoti tik kartu svars
tant visas strateginės gin
kluotės rūšis, atsižvelgiant į 
veiksnius, sąlygojančius 
strateginę situaciją.

TSRS siūlo etapais iki 1990 
metų sumažinti sumarinį 
branduolinių raketų paleidi
mo įrenginių, taip pat sun
kiųjų bombonešių skaičių 
taip, kad kiekviena šalis jų 
turėtų iki 1,800. Iki vienodų 
suderintų lygių būtų suma
žintas ir branduolinių užtaisų 
šiuose nešėjuose skaičius. 
Tai didelis ir radikalus žings
nis branduolinės konfrontaci
jos ir karo grėsmės sumaži
nimo keliu. Be to,—ir tai 
principinis svarbus daly
kas—visuose sumažinimo 
etapuose TSRS ir JAV padė
tis būtų vienoda, turint gal
voje jų saugumo užtikrinimą, 
išliktų strateginis paritetas 
tarp jų.

Tarybų Sąjungos pasiūly
mai neapsiriboja tik strategi-

Moters dienos minėjimo 
programos dalyviai:

Svečiai iš Tarybų Lietuvos 
Aido Choras vadovybėje Mildred Stensler 

Vietiniai solistai:

Aldona DeVetsco
[Klimaitė]

Mildred Stensler
Aido Choro mokytoja
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rengia tos dienos minėjimą

BUS MENINĖ PROGRAMA. Po programos bus pietūs.

VIETA: Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė 
Ozone Park, N. Y.

Auka $7.00.

Moters Dienos minėjimas
Sekmadienį, Kovo 6 d., 2 vai. po pietų

NIUJORKO LIETUVIU MOTERŲ KLUBAS

Ona Keraminienė pergyveno 
sunkių operacijų

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo narė, buvusi ilgametė 
Klubo sekretorė Bronė Ker- 
šulienė, pranešė, kad gavusi 
laišką iš Rockford, 111., kur 
dabar gyvena Jonas ir Ona 
Keraminai, kuriame Onutė 
sako pergyvenusi sunkią 
operaciją. Ji išbuvo ligoninė
je keturias savaites. O Kera
minienė mūsų Klubo narė. Ji 
dažnai dalyvaudavo susirin
kimuose bei pobūviuose kai 
gyveno Long Islande.

Dėkojame draugei Bronei 
už pranešimą apie O. Kera- 
minienę. Nors Bronė turi 
užtenkamai bėdų namuose ir 
negali dalyvauti taip kaip se-

į niau dalyvaudavo, bet ji šir- 
i dyje visuomet su mumis.

Paklausus apie Walterj, 
Bronė pranešė, kad jis laiko- 

! si ganą gerai, nors jį 
i prižiūrėti, o ji pati 
, nesveikuoja.

Ligoniams linkime 
susveikti.

Binghamton, N.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyks 
(3) vai
žinomoj vietoj—Public Li
brary,

Praš 
vauti.

reikia 
taipgi

greit
Red.

kovo 11 dieną, trečią 
andą po pietų, visiem

Clinton St.
au visus narius daly-

K. Thomas

Aplankėme 
drg. Alice Jonikienę

Daugelis mūs senosios kar
tos visuomenės veikėjų da
bar gyvena skirtingose šalies 
dalyse. Drg. Yonikienė, bu
vusi chicagietė, dabar gyve
na netoli Kingston, The Bap
tist Home Brookmeade, R. 
308, P. O. Box 129, Rhine
beck, N. Y. 12572.

Draugę radome gerai nusi
teikusią, gražiai atrodo. 
Džiaugėsi draugų apsilanky
mu. Jos gyvenamoji vieta 
toli nuo toje apylinkėje lietu
vių, todėl toks draugų neti
kėtas apsilankymas buvo tik
rai malonus. Vienintelis jos 
lankytojas, tai jos sūnus ir jo 
jau pusėtinai skaitlinga šei
ma, net trys gentkartės. Ra
dom draugės marčią belan
kančią. Sūnus, dėl slogos, 
negalėjo kartu atvykti. Mat, 
žiemos šalčiams spaudžiant,

o ypač gausiai priverstu 
sniegu, kartais iš namų nevi- 
siems pavyksta tolesnes vie
tas aplankyt.

Įstaiga, kur dabar Alisė 
gyvena labai graži, visokie 
patogumai, geras patarnavi
mas.

Draugė labai domisi lietu
vių veikimu, kur dar gyvena 
didesnėse kolonijose, tokių 
vietų jau nedaug liko. La
biausia ji jaudinasi dėl mūs 
laikraščių išlaikymo. Išretėjo 
redaktoriai, bendradarbiai, 
kartu ir skaitytojai, bet yra 
gerų entuziastų, kurie su
kaupia jėgas ir darbą tęsia 
pagal savo išgalę.

Palinkėję mielai draugei 
sveikatos, vakarui artėjant, 
storai sniegu apklotais paša
liais, laimingai sugrįžome į 
namus. K. Petrikienė

BRIEFS

nių nešėjų ir branduolinių 
užtaisų juose skaičiaus suma
žinimu. Šiais pasiūlymais sie
kiama eiti dar toliau—Tary
bų Sąjunga stoja už tai, kad 
būtų uždraustos kai kurios 
naujos strateginės ginkluo
tės rūšys, pavyzdžiui, viso
kio bazavimo sparnuotosios 
raketos, galinčios veikti dau
giau kaip 600 kilometrų nuo
toliu, už tai, kad būtii sude
rintais parametrais apribotas 
esamos ginkluotės moderni
zavimas. Ji taip pat pateikė 
pasiūlymų, kuriais siekiama 
sustiprinti strateginį stabilu
mą ir padidinti TSRS ir JAV 
savitarpio pasitikėjimą.

Kaip žinoma, Amerikos at
stovai atkakliai atsisako va
dovautis tokia pažiūra. Tary
bų Sąjungai siūloma suma
žinti dvigubai daugiau balis
tinių raketų negu Jungti
nėms Amerikos Valstijoms. 
Be balistinių raketų ir po
vandeninių laivų balistinių 
raketų JAV turi daugiau 
kaip 550 sunkiųjų bombone
šių. Tarybų Sąjunga jų turi 
keletą kartų mažiau. Po viso 
to Amerikos strateginėse pa
jėgose būtų maždaug 1,400 
strateginių nešėjų, o Tarybų 
Sąjunga turėtų beveik 
pusantro karto mažiau stra
teginių nešėjų. Pagal bran
duolinių užtaisų tokiuose ne
šėjuose skaičių JAV gautų 
beveik trigubą pranašumą.

Paritetas, lygybė ir vieno
das saugumas—tai tas tvir

tas pagrindas, kuriuo gali ir 
turi būti grindžiamas susita
rimas Strateginės ginkluotės 
apribojimo klausimais.

Dabar svarbu, ar Amerika 
pasirengusi žengti keliu, ve
dančiu į susitarimą. “Norė
čiau tikėtis,—pabrėžė TSKP 
CK Generalinis Sekretorius 
J. Andropovas,—kad Jung
tinės Valstijos parodys savo 
gerą valią, atsakydamos į 
tokią teisingą, konstruktyvią 
poziciją. Tai padėtų užtikrin
ti derybų sėkmę.”

A. Saulius

V. KRĖVEI MICKEVIČIUI
Kur Margis, Skirgaila, 

Šarūnas kariavo,
Nuo amžių tėvynė tava,
Daug šimtmečių dzūkės 

dainas čia dainavo, 
—Visų čia brangi Lietuva.

Tave išaugino
Dzūkijos smėlynai, 

Piliakalniai davė jėgų;
Tu tėviškės garbę 

kūryboj apgynei—
Senovėj ieškojai jėgų.

Mylėjai tu paprastą 
kaimo sodybą,—

Į Lietuvą veržės širdis,
Lietuvių pasėtos 

tau gėlės išdygo,—
Tau galvą nulenkia liaudis.

Kęstutis Balčiūnas

Bob Tramonte from 
Brooklyn, N. Y. writes in 
the New York Post:

“I was truly horrified by 
the President’s recent budg
et which treated the defense 
with extremely gentle gloves 
while it doled out a ‘strong 
medicine’ for the elderly and 
poor. A medicine so strong it 
might leave them financially 
comatose.

The President can look us 
straight in the eye and write 
such a prescription because 
the trend of benign neglect 
(tward the poor and disad
vantaged) has now become a 
most horrible malignancy.”

* * *

Edmund Juškys who has 
been in the United States 
twice serving as a consul in 
the Embassy of the Union of 
Soviet Socialist Republics 
got to know American Lith
uanians well. He writes 
about Anthony Bimba: “I 
was very sad to learn that 
honorable Antanas—a real 
Lithuanian Oak—has passed 
away. The progressive 
movement has lost one of its 
distinguished leaders and 
most faithful members. All 
of us who knew him well and 
admired him will miss him 
very much.”

* * *
Karl Marx said: “Philoso

phers have only interpreted 
the world in various ways, 
the point, however, is to 
change it.”

The People’s School for 
Marxist Studies can help you 
“change it” by developing 
your understanding and 
skills so that you can become 
a better fighter for a world

of peaįce, equality and socia
lism.

People’s School 
for Marxist Studies

253 West 23rd Street
New York, N. Y. 10011

* * *
*

From Anthony Bimba’s 
Diary:

March 11, 1942
Sir Stafford Cripps is be

ing sent to India to patch up 
the English interests in that 
restless country.

March 12, 1942
The

nazis in all fronts.
March 14, 1942
Went to see the “Girl from 

Leningrad”. It is a marve
lous movie. It is the first 
Soviet movie after “Chapa- 
jev” that I could sincerely 
praise.

Red Army is beating

♦

Aidp Chorus banquet. Well 
attended.

♦ 

received over a dozenWe 
poems from the poets of 
Lithuania. Decided to pub
lish them in nr. 2 “Šviesa” as 
a special edition of new war 
poetry.

March 17, 1942
General McArthur flew to 

Australia, and has assumed 
command of all Allied forces 
in that theatre of war.

*
Tonight V. Andrulis is 

giving a lecture on “What 
makes an educated man?”

March 30, 1942
Wrote the radio speech 

about the Literary Society.
Meeting in the evening.
The nazis seem to have 

started an offensive. Use

Anthony Bimba with some of “Laisvė’s” people in 1966. 
From left: Stefani Sasna, Katharine Petrick, May Stevens, 
Nellie Venta, Use Bimba, Anthony Bimba, Margaret 
Petrick, Vera Bunkus and Paul Venta.

SKAITYKITE
IR REMKITE

“LAISVĘ,”




