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KRISLAI
Sekmadienį Niujorko

Moterų Klubo pobūvi 
buvo ypatingai smagi 

Sveikiname visas pažangias 
moteris Moters Dienos 
proga

Bankrutoja JAV įstaigos 
Badas Brazilijoje 
“Laisvės” ekskursija 

į Lietuvą »
IEVA MIZARIENE

.aėjusį sekmadienį suėjo 
gražus būrys žmonių'^pas 
mus į Laisvės salę susipažin
ti su naujai atvykusiu žurna
listu Vilium Kavaliausku ir 
jo šeima: žmona Ramūne ir 
sūnum Paulium; ir atsisvei
kinti su Sigitu Krivicku ir jo 
šeima; paminėti Moters Die- 
nos-Kovo Aštuntosios šven
tę.. .

Svečių turėjome iš Wash
in gtono — TSRS Ambasados 
konsulą Vaclovą Sakalahską 
su žmona Jūrate, dukra Jur
ga ir sūnum Marium. Pro
gramoje dalyvavo visi ketu
ri. Už tai mes jiems esame 
labai dėkingos.

Susipažinome su naujai iš 
Lietuvos atvykusiu žurnalis
tu Vilium Kavaliausku ir jo 
miela žmonele Ramūne ir 
ketverių metų amžiaus sūne
liu Paulium, kuris mums 
labai puikiai padainavo. 
Draugas Kavaliauskas pakal
bėjo. Kaip jau buvo rašyta, 
draugas Vilius atvyko eiti 
Sigito Krivicko pareigų prie 
Jungtinių Tautų.

Atsisveikinome su žurna
listais Sigitu ir Irena Krivic
kais, kurie su mumis dalyva
vo apie per puspenktus me
tus. Jie namo išvyko ketvir
tadienį. Programoje dalyva
vo abu draugai Krivickai.

Dalyvavo ukrainų laikraš
čio oratorius, organizatorius 
redaktorius Mike Hanusiak. 
Jis mus taip pat pasveikino į

Sis mūsų minėjimas bus 
plačiau aprašytas sekančioje 
“Laisvės” laidoje.

Moters Dienos minėjimo 
proga gavome nemažai svei
kinimų iš draugų iš Tarybų 
Lietuvos, Amerikos ir Kana
dos. Visiems dėkojame nuo 
mūs visų klubiečių už sveiki
nimus, taip pat siunčiame 
linkėjimus visoms pažangio
sioms moterims visame pa
saulyje. Tęskime, mielos 
draugės, tą mūsų judėjime 
dabartinį svarbiausią dar
bą — tai kovą už TAIKĄ.

JAV Aukščiausiasis T 
mas nutarė, kad biznio fir
mos gali paskelbti bankrotą, 
bet neišeiti iš biznio. Pareiš- 
kusios bankrotą jos gali iš 
darbo atleisti kiek nori dar
bininkų, numažinti jiems 
gas, panaikinti su profsąjun
goms (unijoms) visas suthr-

Ką tai reiškią? 1980 metais 
Amerikoje bankrotavo 5,765 
firmų, o 1983 m. šis skaičiūš 
iškilo iki 17,608.

Brazilijoje, Aguas Bellas 
mieste, kur jau per penkeris 
metus nebuvo lietaus, 41,000 
gyventojų įsiveržė į valdžios 
sandėlius, ieškodami maisto 
ir kitų būtinų reikmenų.

Su Tėviškės Draugija ja. 
susitarta. Ekskursiją į T 
Lietuvą Lietuvoje priims 
“Laisvės” Bendrovės direk

JAV-Tarybų S-gos 
prekybos reikalai

Maskva, (ELTA]. — TSRS 
Ministrų Tarybos Pirminin
kas N. Tichonov vasario 20 
d. Kremliuje priėmė žymų 
JAV verslininkų atstovą, 
vieną iš Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos prekybos ir ekono
mikos tarybos pirmininkų 
William Veriti, atvykusį į 
Maskvą apsvarstyti klausi
mų, susijusių su pasiruošimu 
eiliniam tarybos posėdžiui 
New Yorke.

Kalbėdamas apie Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos preky
binių ir ekonominių santykių 
būklę, N. Tichonovas pabrė
žė, jog, kaip ir anksčiau, yra 
nemažų galimy?biti plėtoti 
dviejų šalių sąvitarpiškai 
naudingą prekybą ir ekono
minį bendradarbiavimą. Tam 
būtina, kad būtų pašalintos 
dirbtinės kliūtys, kurias su
darė tokiam bendradarbiavi
mui Amerikos administraci
ja. O dėl Tarybų Sąjungos, 
tai ji tvirtai stoja už plačius 
ekonominius ryšius su viso
mis šalimis, pagrįstus lygybe 
ir savitarpio nauda. -

V. Veritis pasisakė už tai, 
kad būtų plėtojamas JAV ir 
TSRS ekonominis bendra
darbiavimas, normalizuoti 
Tarybų Sąjuhgos ir Ameri
kos santykiai.

sutartiesVaršuvos 
šalys siūlo

Ženeva. [TASS-ELTA], - 
Ženevos nusiginklavimo kon- 
ferencijos posėdyje CSSR at
stovas M. Veivoda pateikė 
išplatinti kaip oficialų konfe
rencijos dokumentą Varšu
vos Šutarties valstybių pa
siūlymą NATO valstybėms 
cheminio ginklo pašalinimo iš 
Europos klausimu. Jis pa
brėžė, kad socialistinių šalių 
nuomone, įgyvendinus tokias 
dalines regioninio pobūdžio 
priemones, be abejo, sustip
rėtų saugumas Europoje. Tai 
taip pat prisidėtų prie pa
stangų, dedamų1 pasauliniu 
mastu, — greičiau sudaryti 
tarptautinę konvenciją, 
draudžiančią cheminį ginklą.

Už pažangą derybose dėl 
ęheminio ginklo uždraudimo 
ir kitais nusiginklavimo klau
simais stoja VFR atstovas 
Wegener. Tačiau pagrindinė
je savo pareiškimo dalyje jis 
mėgino pateisinti NATO nu
tarimą dislokuoti Vakarų 
Ipuropoje naujas Amerįkos 
vidutinio nuotolio branduoli
nes raketas. Kaip žinia, tai 
smarkiai paaštrino įtempimą 
Europoje.

L I 
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Leninas Lenkijoje
Tarnobžeg mieste. — Len

kijoje atidaryta paroda 
Leninas lenkų dailėje”.Leninas lenkų dailėje”. Eks
ponuojama daug Lenkijos 
dailininkų paveikslų, atspin
dinčių pasaulinio proletariato 
vado gyvenimą ir veiklą jo 
buvimo Lenkijoje laikotar
piu.

torių tarybos ruošiama eks
kursija šiais metais dešimčiai 
dienų. Ekskursija iš Kenne
dy aeroporto, New Yorke 
išvyks liepos 13 d., ir į New 
Yorką grįš liepos 27 
d. Norintieji platesnių infor
macijų skaitykite skelbimą.

Manantiems vykti patar
čiau greit susisiekti su “Lais
vės” administracija.

Paminėta Antano Bimbos sukaktis T. Lietuva stiprina mokslo
Į vieną gražiausių senojo 

Vilniaus universiteto salių, 
kur vyksta pačios reikšmin
giausios iškilmės, vasario 20 
d. susirinko šios aukštosios 
mokyklos profesoriai, dėsty
tojai, studentai. Čia įvyko 
žymaus /AV komunistinio ir 
darbininkų judėjimo bei pa
žangiųjų užsienio lietuvių vi
suomenės veikėjo Antano 
Bimbos 90-ųjų gimimo meti
nių minėjimas.

Į minėjimą atvyko Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo pirmininko 
pavaduotoja Leokadija Dir- 
žinskaitė, Lietuvos KP CK 
užsienio ryšių skyriaus vedė
jas Mečislovas Sadovskis, 
Lietuvos TSR užsienio reika
lų ministras Vytautas Zenke
vičius, Lietuvos draugystės 
ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos pirmi- 
ninkas Ramojus Petrauskas, 
“Tėviškės” draugijos pirmi
ninkas Pranas Petronis, 
“Gimtojo krašto” laikraščio 
vyriausiasis redaktorius Va
cys Reimeris, kiti vadovau
jantys partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, rašytojai, žur
nalistai.

Gaudžia vargonai. Tylos ir 
susikaupimo minutė . . .

Minėjimą pradeda univer
siteto rektorius, akademi
kas, Socialistinio Darbo Did
vyris Jonas Kubilius.

Žodis suteikiamas Istorijos 
fakulteto Visuotinės istorijos 
katedros vedėjui, profesoriui 
Robertui Žiugždai.

— Geras oratorius ir pu
blicistas, kovingas propa
gandistas, agitatorius ir ma
sių organizatorius, — sako 
jis, — Antanas Bimba daug 
pasidarbavo telkiant ir grū- 
dinąnt JAV pažangiuosius 
lietuvius, stiprinant jų orga
nizacijas, jų spaudą, įtrau
kiant lietuvius darbininkus į 
visos JAV darbininkų klasės 
kovą prieš kapitalistus, už •< 
geresnes gyvenimo ir darbo 
sąlygas.

Nuoseklus JAV darbininkų 
klasės interesų gynėjas, A. 
Bimba visą laiką su dideliu 
dėmesiu sekė įvykius jo gim
tajame krašte. Kartu su vi
sais fašistinio režimo Lietu
voje nuvertimą ir visos val
džiom perėjimą į liaudies ran
kas, karštai sveikino Liau
dies seimo nutarimą <lėl Ta
rybų valdžios atkūrimo Lie
tuvoje. Įvertindamas šio is
torinio nutarimo didžią reikš
mę lietuvių tautai, A. Bimba 
pažymėjo: “Lietuvos liaudis 
tarė savo didįjį žodį, pasirin
ko kelią savo ateičiai. Klai
dos nepadarė. Paklyst ji ne
galės. Šis keliąs veda į naują 
gyvenimą — daug šviesesnį 
ir linksmesnį, negu buvo iki 
šiol”. [Tąsa 3-iam pusi.]
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Taip atrodo Las Vegas, Nevada sprogdintų branduolinių 
mėginimų po žeme paviršius.

metiniųNuotraukoje: Antano Bimbos 90-ųjų gimk 
minėjimą pradeda Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko univer
siteto rektorius, akademikas, Socialistinio Darbo Didvyris 
Jonas Kubilius.

nusi-

Nusiginklavimo 
konferencijoje 

mintys
Ženeva. — Ženevos 

ginklavimo konferencija va
dinsis nusiginklavimo komi
tetu. Sesijose dalyvauja visų 
penkių branduolinių valsty
bių ir stambių kariniu atžvil
giu šalių atstovai.

Ženevos konferencija turi 
dirbti konkrečiai, konstruk
tyviai ir parengti praktines 
ginklavimosi varžybų apribo
jimo ir nusiginklavimo prie
mones. Tai atkakliai ragino 
visi kalbėjusieji sesijos atida
ryme.

Nusiginklavimo konferen
cijai tenka ypatinga atsako
mybė, nes ji yra vienintelis 
daugiašalis forumas, kuria
me svarstomi nusiginklavimo 
klausimai..

Nusiginklavimo konferen
cija turi galimybių rimtai 
dirbti/:

Pageidaujama kad bran
duolinės valstybės įsiparei
gotų, jog nepanaudos bran
duolinio ginklo . pirmosios, 
kad būtų įšaldyta branduoli- 

>.nė ginkluotė, imtasi priemo
nių, įgalinančių užkirsti kelią 
ginklavimosi varžyboms kos
mose.

Lietuviai geri šauliai
Vilnius. — Čia pasibaigė 

miesto stendinio šaudymo 
žiemos pirmenybės, kuriose 
dalyvavo pajėgiausieji Lietu
vos šauliai. Tranšėjinėje 
aikštelėje čempionais tapo 
nemunietis A. Lozovas, kliu
dęs 131 taikinį iš 150 ir 
dinamietė D. Raguoty tė—127 
pataikymai. Apvalioje aikš- 
telėje taikliausiai šaudė dina- 
mietis L. Molotokas, kliudęs 
142 taikinius. Tarp moterų 
šioje rungtyje pirmąją vietą 
užėmė Europos eksčempione 
dinamietė V. Stankevičie
nė — ji iš 100 lėkštelių 
numušė 82. V. Ločeris

Už moterų lygybę, 
vystymų ir siekimų 
taikos

Vienna. — Tarptautiniame 
centre Vienoje pradėta an
troji speciali sesija Jungtinių 
Tautų komisijos moterų pa
dėties klausimams, ruošiant 
J". T. pasaulinę konferenciją, 
kurioje šis klausimas bus 
apsvarstytas. Joje bus susu
muota tai, kas nuo 1976 
metų nuveikta kai buvo pa
skelbtas moterų dešimtme
tis, kuris tęsis iki 1985 metų 
ir kurio šūkis yra “Lygybė, 
vystymas, taika”.

Sesijoje dalyvauja 32 šalių 
atstovai, o jų tarpe — iš 
Tarybų S-gos ir Ukrainos, 
taip pat stebėtojai ir atstovai 
iš daugelio valstybių, Jungti
nių Tautų specializuotų įstai
gų, nevyriausybinių organi
zacijų ir nacionalinio išsiva
davimo judėjimų.

Sesijos dalyviai apsvarstys 
busimosios konferencijos, 
kuri turi įvykti 1985 metais 
Kenijos sostinėje Nairobyje, 
dienotvarkę, jos darbo tvar
ką. Jie parengs konferenci
jos darbo dokumentų projek
tus ir informacinę programą. 
Daug dėmesio bus skirta 
praėjusio laikotarpio darbo 
Analizei, moterų indėliui į 
Jungtinių Tautų trečiojo 
vystymo dešimtmečio veiklą.

Tarybų Sąjungos ir 
Australijos atstovai 
svarstė branduolinį 
ginklų

Viena. [TASS-ELTA] — 
Čia įvyko Tarybų Sąjungos 
ir Australijos atstovų susiti
kimas, kurio metu buvo ap
svarstyti klausimai, kaip 
stiprinti branduolinio ginklo 
neplatinimo režimą, tarptau
tinę branduolinių medžiagų 
ir įrengimų eksporto kontro
lę. lieškoma garantijų, kad 
būtų užkirstas klelias bran
duolinio ginklo platinimui.

Austrijos užsienio reikalų 
ministerijoje įvyko Tarybų 
Sąjungos ir Austrijos pasita- 
rima abiem šalims reikšmin
gi JT ir kitų tarptauti
nių politinių konferencijų bei 
derybų klausimais. Pasitari
muose dalyvavo TSRS URM 
kolegijos narys ambasado
rius V. Petrovski, Austrijos 
URM generalinis sekretorius 
G. Hintereger. politinio de
partamento direktorius F. 
Bauer, kiti oficialūs asme
nys.

ir praktikos ryšius
Vilnius, [ELTA]. — Moks

lo ir techrifikos problemas 
svarstė Lietuvos Mok»ių 
Akademijos susirinkimo da? 
lyviai. 'Įžanginiu žodžiu ją 
pradėjo akademijos prezi
dentas J. Matulis.

Išklausyta akademijos pre
zidiumo sekretoriaus K. 
Meškausko ataskaita apie 
akademijos 1983 metų moks
linę organizacinę veiklą.

Apie šių metų mokslinių 
tyrimų darbų planus refera
vo akademijoj mokslų skyrių 
vadovai: fizikos, technikos ir 
matematikos — akademikas 
sekretorius V. Statulevičius, 
chemijos ir biologijos — aka
demikas sekretorius L. Kai
riūkštis, visuomenės moks
lų — akademiko sekretoriaus 
pavaduotojai J. Macevičius.

Pažymėta, kad praėjusiais 
metais akademijos institutai 
daug nuveikė, didindami ty
rimų efektyvumą, stiprinda
mi mokslo ir gamybos ry
šius. 1,4 karto padidėjo 
įdiegtų darbų ekonominis 
efektas, žymiai pagausėjo 
darbų, atliekamų liaudies 
ūkio užsakymu. Plėtė savo 
veiklą pirmasis Lietuvoje 
Elektronikos mokslinis ga
mybinis susivienijimas, per-

Italai prieš raketas
Roma. — Didžioji italų 

dauguma stoja prieš naujų 
Amerikos branduolinių rake
tų dislokavimą Italijos terito
rijoje. Tai rodo nacionalinio 
kovos už taiką komiteto ini
ciatyva rengiamos visuome
nės apklausos rezultatai.

Pagal Malpino mieste 
(Apulijos. sritis) surengtos 
apklausos duomenis, 91 pro
centas” jo gyventojų pareiškė 
ryžtingą “ne” Amerikos ir 
NATO kariaunos planams 
pastatyti Sicilijos saloje Ko- 
mize vieną iš stambiausių 
Vakarų Europoje Šiaurės 
Atlanto bloko branduolinių 
bazių. Beveik tiek pat ap
klaustųjų pareikalavo su
rengti nacionalinį referendu
mą naujo Amerikos pirmojo 
smūgio ginklo dislokavimo 
klausimu.

All I 
cm
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Reagano administracijos Darbo departamentas gelbsti 
tūkstančiui “Labor management” patarėjų firmoms, 500 
milijonų dolerių veikloje sprogdinti darbininkų unijas. 
Nuotraukoje PATCO firmos darbininkai streikuoja Seapac 
pajūrio aerodrome Kent, Washington. 1981 m. oro linijų 
kontrolieriai streikavo, reikalaudami trumpesnių darbo 
valandų. Apdraudos kompanijos ątsisakė jiems apsidrausti 
dėl “nervinio įtempimo” darbe.

nai įkurtas — lazerinės fizi
kos centras i su nauja bando
mąją lazerinės ir elektroni
nės technikos gamykla.

- Mokslų Akademijos insti
tutuose bei gamybinėse ba
zėse gimė nauji įrengimai.

Ignalinos atominei elektri
nei sukurtas matavimo ir 
skaičiavimo kompleksas 
branduolinių reaktorių dina
mikai tirti. Sukonstruota ori
ginali elektrąnografinė ka
mera, sujungta su didžiausiu 
pasaulyje TSRS Mokslų 
Akademijos teleskopu.

Sesijoje įteiktos Lietuvos 
Mokslų Akademijos premijos 
už geriausius 1983 metų Lie
tuvos jaunųjų mokslininkų 
bei aukštųjų mokyklų stu
dentų darbus.

Sesijoje dalyvavo Lietuvos 
KP CK mokslo ir mokymo 
įstaigų skyriaus vedėjas V. 
Baltrūnas ir kiti.

Gražinkim pasaulį 
į taikos siekiantį

Gus Hali

Gus Hali, * komunistų kan
didatas JAV prezidento pa
reigoms sako, kad vienas 
svarbiausių siekimų spaudo
je sakyti teisybę. Tada po
litiką bus galima atsukti bent 
180 nuošimčių, kad Amerika 
ir pasaulis būtų grąžintas į 
taikos siekiantį pasaulį, ne
grasinant branduoliniu karu, 
siekiant panaikinti nedarbą 
ir suteikiant neturtingiems 
pagalbą.
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Pasiliko tik pertki. . •

Iš aštuonių kandidatų, kurie norėtų į tapti Demokratų 
partijos pretendentais į prez dentus, dabar liko tik 
kf . . , Trys pasitraukė, jausdami, /kad jie neturi , 
šansų. Jų pavardės, greit bus pamirštos, nebent Cransl 
kuris padarė nemenką įspūdį aiškiausiai stodama:

abar liko tik 
d jie neturi

pen- 
jokių 
tono, 
.s už 

nusiginklavimą. Bet jis neįsteįgė suorganizuoti kampaniją 
laiku, neįstengė pritraukti pakankamai ąktyvistų, ir iš viso 

aipgi 
iniai

elgėsi, lyg jis nesitikėjo laimėtai. Jo pozicijas t« 
Ik visi kiti demokrat

Reagano pro-karinę
susiplino faktas, kad bev^i 
kandidatai teigia, kad jie stoja prieš 
politiką.

Dabar du stipriausieji kandi 
Dauguma darbo unijų remia

adatai yra Mondale ir ĮTart. 
Mondale, nes jis užima 

aiškesnę anti-Reaganinę poziciją ekonominiais klausimais, 
bet Hart veda labai energingą kampaniją ir New 
Hampshire, Vermont valstijoje pralenkė Mondale. Kūomet 
demokratų pozicijos susikristalizuos, kuomet taps žinoma, 
i.__ — i.—---- iečiams bus aiškiau, kokias

žima 
„ais,

kas yra jų kandidatu, pažangi 
pozicijas jų atžvilgiu užimti.

Fidel Castro M dridei
Grįždamas j iš Andropovo laidotuvių Maskvoje, Fidel 

Castro sustojo Madride, kur jį priėmė premjeras Gonzjalez. 
Kartu su Castro 'ten sustojo 
vadovas Ortega. Tas vizitas 
Demokratinė Ispanija, kurios

ir Nikaragvos sandinistų 
yi^a Ubai reikšmingas.

priekyje dabar yra .social
demokratai, stengiasi įsteigti artimus santykius su \Lotynų 

Amerika, kaip žinia '(issky- 
banti, glaudžiai Surišta su 
rikiečiai atsiekė nepriklau- 

— panašiai, kaip Amerika

Amerikos valstybėmis. Lotynų < 
rius Braziliją) yra ispaniškai ka 
Ispanijos kultūra, nors lotynamc 
somybę kovoje prieš ispanus, 
išsikovojo nepriklausomybę nuo

Franco valdy 
kaip tik su t/mis ispaniškai kali______________ ,

viešpatavo- flešini režimai: Čile, Argentina, ParagvAj 
Gvatemala, EI Salvadoras. Demokratinė Ispanija palaiko 
ryšius su viskis režimais Lotynų Amerikoje, bet ypatingai 
su demokrątinėmis šalimis: glaudūs ryšiai- užsimezgė su 
Meksika, Argentina ... Su so: 
kos kraštais iki šiol santykiai bu 
artimi. Priimdamas Castro ir 
galva pabrėžė, kad nežiūrint ką 
lai, Ispanija palaikys artimus sa 
viais ispaniškai kalbančiais kraštĮ

usomybę nuo savo protėvių anglų, 
laikais Ispanija palaikė glaudžius ryšius 1 n kK o If rt < I 9 « Lv Vk X « X 1 - —— — 1 _ _ .  —bančioniis šalimis, kuriose 

jus,

uaus ryšiai- uzsiųiezge 
ialistiniais Lotynų ''Ameri- 
vo korektiški^ bet ne labai 
Ortegą, Ispanijos valdžios 
besakytų armijos genero- 

ntykius su visais progresy- 
‘ais. C I

Gemajelas Damaske
minas Gemajelas lankėsiLibano neya-prezidentas A____ ____ ___  _____

Damaske, kur jį priėmė Sirijos prezidentas Asadas, 
Gemajelas nuvyko į Damaską bandydamas žūt-būt išgelbė
ti savo režimą: jo taip vadinamą /‘valdžią”, kuri beveik 
nieko nevaldo, išskyrus mažą
Vykdamas J Damaską jis bar de lyg atgailestauti, lyg 
žadėti, kad jis nebus toks paklusnus Izraelio ir Vakarų 
imperializmams ....

Bet sunku suprasti, dėl kokių surnetimų Asadas jį 
priėmė. Kol Gemajelas galvojo, kad jis su Izraelio ir JAV 
pagalba kaip nors užvaldys visą. Libaną, jis skaitė Siriją 
savo priešu. Bet kai dabar mi sulmonai, druzaį ir kitos 
nacionajistinės jėgos paėmė viršų, jis staiga irgi tapo 
“arabišku nacionalistu”. Atrodo — pervėlu . . .i

dydamas žūt-būt išgelbė- _ »U_ i.lljv-’M I__ • I___ •!
plotą Rytiniame Beirute.

Arafatas pas Huseiną
1 «.

Palestinos Išsilaisvinimo organizacijos (PIO, Amerikoje 
žinoma kaip PLO) vadovas Jasiras Arafatas buvo nuvykęs į 
Jordano sostinę Amaną, kur ta:’ėsi su karalium Huseinu. 
Jie bandė formuluoti bendrą strategiją Izraelio atžvilgiu, 
kaip atgauti iš Izraelio Jordano Vakarinį pakraštį ir kituskaip atgauti iš Izraelio Jordano 
okupuotus plotus. 

Kaip žinia 
Jordano ir T 
yra Vakarų ideologijos žmogų 
ryšius su JAV ir slaptai netgi su 
metų eilę jis susitiko keletą ka 
vadovais, įskaitant premjerę (joldą Meir). PLO, aišku, 
užima daug kovingesnę poziciją 
nepripažino taikos sutarties ta'rp Izraelio ir Egypto, o 
Jordanas, kad ir be oficialaus pripažinimo, tai sutarčiai 
pritaria.

Atrodo, kad Huseinas bandė
Izraeliu reikia tartis. Tą jam. patarė ir grupė arabų veikėjų 
iš Vakarinio pakraščio, kurie

a, ideologiniai ir ’btrateginia 
PLO didžiuliai. Jordano kar

Įai skirtumai tarp 
•alius pagrindiniai 

s, palaikąs gan artimus 
Izraeliu (sakoma, kad per 

rtų neoficialiai su Izraelio

Izraelio link. PLO iki šiol

įtikinti Arafatą, kad su

iš Vakarinio pakraščio, kurie gavo specialų leidimą iš 
izraeliečių pusės vykti į Amaną Tad, į Arafatą daromas 
spaudimas, kad jis būtų “nuolankesnis”. Bet, iš kitos 
pusės, PLO pačiose eilėse auga jėgos, kurios priešingos 
dabartinei Arafato pozicijai. Jii smerkiamas už kelionę 
Egyptan ir dabar be abejo bus smerkiamas už kelionę 
Jordanan.

Arabų šalyse jėgos kristalizuojasi pamaži, bet visgi 
kristalizuojasi. Kokią rolęį galutinėje išvadoje užims
Arafatas, kol kas neaišku. v

“NEPRIKLAUSOMYBĖ”
Kai buržuaziniai Amerikos 

lietuvių rateliai mini Vasario 
16-ąją,i jie kalba apie “nepri
klausomybę”, lyg klerikalų- 
tautininkų vadovaujama san
tvarka būtų įsigyvenusi Lie
tuvoje po Pirmojo pasaulinio 
karo tiesioginiu “išsilaisvini
mo” keliu. Jie nemėgsta pri
siminti, kaip buržuazinės 
Lietuvos, Latvijo: 
valdžios faktinai 
tantės (Britanijos, Prancūzi
jos ir kitų Vaka 
ninku) padarinys 
tis tada buvo 
komplikuota: Kaline sėdinti 
valdžia tada klausė ne tik 
anglų ir prancūzų karinių 
misijų įsakymų, c ir vokiečių 
įsakų. Nors naujai susidariu
si Vokietijos respublika Lie
tuvoje oficialiai I turėjo tik

diktatas Lietuvos buržuazi
nei vyriausybei ypač išryškė
jo lietuvių buržuazijos išgar
sintų Radviliškio kautynių 
metu.

Iš pradžių reikia pasakyti, 
kad Lietuvos vyriausybė ne
drįso įsakyti savo kariuome
nei pulti bermontininkus ties 
Radviliškiu. Kariuomenės 
vadovybė tokio įsakymo ne
pasiuntė.

Oficialiai viskas atrodė 
taip. Lietuvos kariuomenės 
dalims prie Radviliškio vado
vavęs pulkininkas-leitenan- 
tas K. Ladyga suruošė savo 
karinių dalių vadų pasitari
mą, kuriame buvo nutarta 
pulti Radviliškį. Lapkričio 22 
d. Radviliškio puolimas prasi
dėjo ir vyko sėkmingai. Lyg 
nujausdama puolimą Niselio 
misiją lapkričio 20 d. dviem 

diplomatinę pasiuntinybę,1 telegramomis ragino Lietu- 
vokiškas imperializmas dar 
veikė energingai Lietuvoje 
per taip vadinamus bertnon- 
tininkus. Bermontininkai, 
kaip žinia, buvo Latvijoje pr 
Lietuvoje likę Kaizerio armi
jos daliniai. Antantei nugalė
jus Vokietiją, tų dalinių pasi
likimas būtų buVęs neleg; 
lūs, tad, su anglų y—
pritarimu tie vokiečiai 
to” caristinės 
riais, nors caro jau nebuvo. 
Jiems komanduoti stojo rusų 
armijos karininkas Bermon- 
tas-Avalovas, kuris save va
dino generolu. Ti^ bermonti
ninkai oficialiai iš pradžios 
buvo caristinio admirolo Kol- 
čako jėgų dalimi, veikią san
tarvėje su interventais ang
lais, bet jie taipgi klausė 
įsakų iš Vok 
dorių Rygoje 
ta visa painiava buvo visų 
buržuazipių jėgi^ remiama, 
bile tik turėti daugiau pajėgų 
prieš jaunutę Tarybų Rusi
ją • - . • l

Buržuazinė Lietuvos Vy
riausybė Katine radosi labai 

nemalonioje padėtyje: iš vie
nos pusės jai ^buvo įsakoma 
toleruoti bermontininkus, 
kurie švaistėsi visoje Šiauri
nėje Lietuvoje ir apiplėšinėjo 
gyventojus, o iš kitos pusės 
ji gėdinosi būti tokia bejėge 
ir bandė sudaryti įspūdį, kad 
ji pati daro nuosprendžius. 

Vilniuje išeinančiame žur
nale “Švyturys” tame lai
kotarpyje smulkmeniškai^ ir 
išsamiai rašo istorikas Aifęįn-; 
sas Eidintas. Jis rašo: \ F > 

Kai bermontininkai buvo 
sumušti Latvijoje, Antantė 
susijaudino. Anglija ir Pran
cūzija Bermonto sutriškini- 
mo nenumatė, nes tikėjosi 
bermontininkų dalinius dar 
panaudoti .kovai prieš Tary»‘ 
bų Rusiją. Tam buvo sudarys 
ta speciali komisija, vado-*' 
vaujama prancūzų generolo 
Niselio. Lietuvos užsienio 
reikalų ministras A. Volde
maras : 1919 m. spalio 30 d. 
laiške ministrui pirmininkui 
iš Paryžiaus pranešė, kad jis 
matėsi su gen. Niseliu ir šis 
netrukus turi atvykti į Pa
baltijį. Voldemaras pažymė
jo, kad Niselis yra 1917-1918 
metais buyęs Rusijoje, o 
1919 metų pavasarį Lenkijo
je, t. y. gerai pajutęs padėtį 
Rytų Eurbpoje. Niselis turė
siąs rūpintis bermontininkų 
evakuacija į Vokietiją. 

Tačiau Niseliui atvykus į 
Pabaltijį paaiškėjo, jog jo 
misija siekia išlaikyti ber
montininkus kuo ilgidu. Ni
selis tiesiog įsakinėjo bur
žuazinei Lietuvos vyriausy
bei neleisti kariuomenės bū- 
riams puldinėti bermontinin
kų/sakydamas, jog bermon
tininkai greičiau pasitrauks į 
Vokietiją, jei nebus kliudo
mi. Todėl Lietuvos vyriausy
bė nedavė įsakymo galų gale 
permestiems prieš bermonti
ninkus savo kariniams dali
niams pulti. Bermontininkai 
plėšikavo toliau. Antantės 
įtaka ir precedento neturįs ,

•s ir Estijos 
buvo An

rų sąjungi- 
Bet padė- 

dar labiau

a-
rprancūzų 

vir- 
usijos ka-

>s ambasa- 
aune, ir

vos vyriausybę netrukdyti 
vokiečiams išsikraustyti. 
Lapkričio 22 d. (Lietuvos 
kariuomenės puolimo metu 
— A. E.) Niselis dar kartą 
griežtai pareikalavo nepulti 
bermontininkų. Lietuvos ka
riuomenės veiksmams tę
siantis toliau, vienas Niselio 
komisijos narys
generolas nuvyko prie Rad
viliškio ir, susiradęs K. La- 
dygos štabą, įsakė jam 
stabdyti operaciją ir 
traukti puolimą. Ladyga 
klausė ir puolimas buvo 
stabdytas,° nors Radviliškis 
jau buvo paimtas, o operaci
ja vyko toliau labai sėkmin
gai.

Buržuazine vyriausybė 
Kaune gal „nebūtų visai sto
jusi prieš bermontininkus, 
jeigu patys Lietuvos žmonės 
nebūtų rodę savo pasipiktini
mo tokia vergoviška politika. 
Įvairiose Šiaurės Lietuvos 
dalyse vyko išstojimai ir pro
testai. Pavyzdžiui, Telšiuose 
1919 metų rugsėjo 5 dieną 
įvyko masinė demonstracija: 
žmonės smerkė buržuazinės 
vyriausybės neveiklumą ber
montininkų atžvilgiu (“Švy
turyje” telpa tos demonstra
cijos nuotrauka.)

Nors bermontininkai buvo 
naudingi ! visoms buržuazi
nėms jėgoms, anglai-prancū- 
zai, kurių “patarėjų” vis dau
giau atsirado Lietuvoje, pra
dėjo rodyti tam tikrą nepasi
tenkinimą tais blogai discipli
nuotais marodierais. Pasiro
do, kad Lietuvos aviacijoje 
tada radosi vokiečių lakūnų, 
kurie skaitėsi bermontininkų 
dalimi, o anglai ir prancūzai 
ten irgi turėjo savo aviato
rius. Pagaliau Antantė nuta
pę, kad laikas bent vokiečius 
aviatorius išprašyti iš šalies. 

(Ęritų generolas Ravanas-Ro- 
binzonas (turbūt Raven-Ro- 
binson) tiesiog davė įsakymą 
Lietuvos generaliniam šta
bui, nors jis buvo tik pataria-

anglų

su- 
nu- 
pa-
su-

mosios misijos, galva. Jis 
rašė gėn. štabui:

“Jei kurie vokiečių aviato
riai nenorėtų išvykti, aš lei
džiu imtis prievartos ir juos 
deportuoti..”

Eidintas paduoda ir dau
giau tokių pavyzdžių, kurie 
rodo, kokia buvo ta taip 
vadinama “nepriklausomy
bė”. Apie anksčiau paduotą 
pavyzdį, kas įvyko prie Rad- 
Wiškio, Eidintas rašo:

Taigi Antantės kariškiai 
komandavo Lietuvos kariuo
menei be Lietuvos vyriausy
bės žinios! Vyriausybė sutri
ko. Generalinis štabas lap
kričio 22 d. telegrama įsakė 
K. Ladygai neišeiti iš Radvi
liškio ir palaukti, kol vyriau
siasis karo vadas išsiaiškins 
su Niseliu. Tačiau buvo jau 
vėlu — dar kartą paklusęs 
Antantės kpmandai K. Lady
ga įsakė kariuomenei išeiti iš 
Radviliškio, ir lapkričio 23 d. 
Lietuvos kariuomenės dali
niai paliko užimtą miestą. Į 
vyriausiojo karo vado P. 
Liatuko telegramą K. Lady
ga atsakė, kad vėl užimti 
Radviliškį jis nebegali, nes 
grįžimas būtų pirmą$<žings- 
nis skelbiant karą Vpkietijai, 
o tai būtų “ne mūsų naudai”. 
Ladyga pareiškė, kad jis 
puls Radviliškį tik tuo atve
ju, jei gaus įsakymą su 
prezidento ar ministrų kabi
neto parašais. P. Liatukas tą 
pačią dieną skubiai atšaukė 
K. Ladygą į Kauną, ir čja 
jam buvo iškelta byįa.

Sumaištis vyriausioje Lie
tuvos \ karinėje vadovybėje 
aiški iš K. Lady gos bylos. Jis 
paaiškino, kad prezidento ir 
ministrų kabineto narių pa
rašų jis reikalavęs po įsaky
mu ne todėl, kad parodytų 
nepasitikėjimą vyriausiąja 
karo vadovybe, o dėl to,, kad 
norėjęs . . . sužinoti, ar Lie
tuva yra oficialiai karo sto
vyje su Vokietija. Mat, An
tantės akimis, visa istorija 
atrodė taip, lyg Lietuvos 
kariuomenė skelbtų karą Vo
kietijai! Dėl to Ladyga ir 
nevykdęs P. Liatuko įsaky
mo neatiduoti Radviliškio. 
Tiesa, ši byla netrukus buvo 
nutraukta ir Ladyga grąžin
tas į dalinį. Tam labiausiai 
padėjo . . . > generolo Niselio 
nepasitenkinimas Ladygos 
areštu. Ministrų kabineto 
posėdyje apie tai buvo kalba
ma oficialiai. •

Laiškai
Gerb. I. Bimbiene, .
' Tebūna dosnūs Jums Nau

jieji 1984 metai:
Linksmi—

sutinkant,
Sėkmingi— •

dirbant,
Laimingi—

gyvenant.
Būkite sveiki!

Su pagarba
V. Zenkevičius

Vilnius

Senovės Lietuvos girios garsėjusios stumbrais ilgainiui 
jų visai neteko. Ir tik 1965 metais iš Pamaskvės miškų 
buvo atvežta keletas stumbrų į Panevėžio rajono Pašilių 
girią. Jie čia surado jaukų prieglobstį ir netrūkus pradėjo 
veistis. Pereitą vasarą stumbrės atsivedė keturis stum
briukus, kurie papildė bandą ir dabar gražiai auga. Pašilių 
miške jau yra aštuoniolikos stumbų kaimenė. Jiems žiemą 
atvežama į šėryklas šieno, runkelių^ kito pašaro. Žvėrys 
priprato prie prižiūrėtojų ir jų nebijo.

Nuotraukoje: Stumbrai Pašilių girioje.
M. BARANAUSKO nuotrauka

^Kultūros (J^ltgarsiai
ANYKŠČIŲ POETE

Sausio 29 dieną gimtiniuo
se Anykščiuose sulaukusi 80 
metų ainžiaus mirė poetė 
Bronė Buivydaitė. Antanas 
Drilinga rašo “Literatūros ir 
meno” puslapiuose:

Paliko mus vyriausia am
žiumi lietūvių rašytoja Bronė 
Buivydaitp. Anykščių žemė 
priėmė savo ištikimą dukte
rį, kuri nuėjo ilgą ir neleng
vą gyvenimo kelią, bet šis 
kelias visada vedė į gimtojo 
krašto žmogaus širdį. Jos 
eilėraščiai ir pjesės, pasakos 
ir atsiminimai — kiekviena 
kūrybos eilutė dvelkė nuošir
džia, didele meile savo 
Anykščiams, savo Aukštaiti
jai. Rašytojos knygose gyvas 
alsuoja toks aukštaičių kraš
to žmogus, koks jis iš tikrųjų 
buvo, su kokiu bendraudavo 
autorė, kokį jį gerai pažino
jo. .

Atidavusi daugelį metų pe
dagoginiam darbui. Bronė 
Buivydaitė puikiai suprato, 
koks gležnas, koks jautrus 
žeimenėlis yra v 
dėl stengėsi šį že 
šildyti savo deln 
šiluma, pralinks 
paguosti gražiu 
žodžiu, parodyti jam žydrą 
dangų ir skrendantį paukštį. 
Bronės Buivydaitės kūryboje 
randi ne tik realios gyvenimo 
druskos, gyvos tikrovės, bet 
ir šiek tiek pakylėtos nuo 

x žemės tikros poezijos ki
birkštėlių. Ji rašė tyliai ir 
paprastai, kalbėdamasi su 
mumis taip, kaip kalbasi.apie 
visus kasdienius daiktus su
sitikę aukštaičiai kaimynai. 
Gal dėl to jos kūriniai vi
siems suprantami.

Jaunystėje Bronė Buivy
daitė pasirinkt Tyrų dukters 
slapyvardį. Į paskutinę kelio
nę mes palydėjome ne ab
strakčių tyrų dukterį, o švie
sios, žydinčios Aukštaitijos 
dukterį, palikusią gražų savo 
raštų kraitį tarybinei lietu
vių literatūrai. Anykščiai, 
virš kurių sklando lietuvių 
literatūros klasikų dvasia, 
kur tikrai gerbiamas ir myli
mas poetinis žodis, kur sau
gomos ir puoselėjamos gilios 
literatūrinės tradicijos, visa
da prisimins ir vertins Bro
nės Buivydaitės literatūrinį 
palikimą, o jaunieji skaityto
jai visada jame ras kilnių ir 
taurių idealų, kuriuos savo 
kūryboje teigė ši kukli ir 
darbšti plunksnos darbinin
kė.
LIETUVOS FILMAI
Kokie artimiausi Lietuvos kino 

Studijos vaidybinių filmų meistrų 
sumanymai, kokios kitos kQrybl-- 
nės naujienos? Apie tai paprašė
me papasakoti Lietuvos TSR 
valstybinio kinematografijos ko
miteto vyriausiąjį redaktorių Ed
vardą ULDUKį.

Kino .menas vis dažniau 
ifečko teinu, problemų ir he-

aikas, ir to- 
imenėlį su- 

ų ir širdies 
minti jį ir 

žaismingu

rojų nūdienos gyvenime. Si 
tendencija itin ryški Lietuvos 
kino studijos menininkų 
1984-ųjų darbuose ir kūrybi
niuose sumanymuose. Štai 
vaidybinis filmas „Sūnaus pa
laidūno“ brolis" gvildens ak
tualias kolūkinio kaimo prob
lemas. Scenarijų rašytojo R. 
Kašausko apysakos „Žaliuo
jančios kalvos" motyvais pa
rašė kino dramaturgas P. 
Morkus, filmą stato režisie
rius M. Giedrys.

Debiutuoja vaidybiniame 
kine jaunas režisierius R. 
Banionis. Jo kuriamas fil
mas „Pasaulis dviem" — 
apie besimokančius ir pirmus 
savarankiškus žingsnius gy
venime bei darbe žengian
čius jaunuolius, apie jų san
tykius su mokykla, šeima, 
apie jų pažiūrą į pasirinktą 
profesiją. Scenarijų šiai juos
tai parašė prozininkas ir ki
no dramaturgas R. Šavelis. 
Filmo tematika aktualų reikš- 
mlĄga, jaudinanti žmones. *

Rino dramaturgo J. Griigor- 
jevo ir režisieriaus A. Simo- 
noyb filme „Būrys" atkuriami 
šiurpūs pirmųjų Didžiojo Tė
vynės karo dienų įvykiai Lie
tuvoje. . raudonarmiečių did
vyriškumas. Juosta skiriama 
mūsų respublikos išvadavimo 
iš fašistinio jungo keturiasde
šimtmečiui.

Jau beveik baigtas dviejų 
serijų televizijos vaidybinis 
filmas „Komandiruotė i tylė
jimo zoną“. Jį M. Sluckio ro
mano „Saulė vakarop“ mo
tyvais stato debiutuojantis 
režisierius I. Fridbergas. Be 
to, TSRS valstybinis kinema
tografijos komitetas patvirti
no jo scenarijų „Naktiniai 
raiteliai". Tai bus filmas apie 
jaunų .žmonių santykius, tik
rąsias ir tariamąsias vertybes, 
apie atsakomybę ir pareigą.

Įdomų scenarijų pasiūlė ra
šytojas R. Klimas. Būsimo fil
mo režisierius — A. Žebriū- 
nas. Scenaristas P. Morkus 
kartu su kompozitoriumi O. 
Balakausku ir leningradiečiu 
baletmeisteriu B. Eifmanu 
Centrinės televizijos užsaky
mu parašė scenarijų filmui 
baletui „Ciurlioniana".

Mažiausieji kino žiūrovai 
šiemet pagaliau sulauks pir
mojo lietuviško multiplikaci
nio filmo „Mįslė". Jį mūsų 
liaudies pasakų motyvais sta
to Maskvos aukštuosius re
žisierių kursus baigusi daili
ninkė N. Valadkevičiūtė.

Kaip matome, į lietuvių 
vaidybinį kiną įsiliejo jau
nos kūrybinės jėgos. Jauni
mas, be abejo, turėtų pratur
tinti mūsų respublikos kine
matografiją naujais sumany
mais.

Ateities kūrybinius planus 
nemaža dalimi lems nauji 
mūsų respublikos prozininkų 
darbai. Lietuvos TSR rašyto
jų sąjungos valdyba mielai 
atsiliepė į Lietuvos TSR vals
tybinio kinematografijos ko
miteto prašymą padėti at
rinkti būsimoms ekranizaci
joms romanus, apysakas, ap
sakymus, pjeses. Bendromis 
jėgomis bus ekranizuojama 
daugiau literatūros kūrinių.

Kalbėjosi
Vladas PAUKŠTYS
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Paminėta Antano Bimbos sukaktis
[Tąsa iš 1-mo pusl.l

A. Bimba buvo pirmasis 
JAV lietuvis, po karo aplan
kęs Tarybų Lietuvų. Jis savo 
akimis pamatė šiurpius tik 
kų praūžusio karo pėdsakus, 
matė sugriautus mūsų krašto 
miestus ir kaimus, nuniokotų 
liaudies ūkį — ir kartū visur 
matė verdantį pasiaukojamų 
krašto atkūrimo darbų. Grį
žęs į Amerikų, jis aplankė 
daugelį JAV lietuvių koloni
jų, plačiai pasakodamas, kų 
matęs gimtajame krašte.

1966-1967 m. ir paskutinį 
kartą 1974 metais A. Bimba 
vėl apsilankė Tarybų Lietu
voje. Džiaugdamasis jos. pui
kiais pasiekimais visose liau
dies ūkio ir kultūros srityse, 
savo gausiuose straipsniuose 
ir Kalbose demaskavo JAV 
reakcijos ir jai tarnaujančios 
lietuvių reakcinės emigraci
jos veikėjų skleidžiamus 
šmeižikiškus prasimanymus 
apie Tarybų šalį, apie gim- 
tųjį kraštą, demaskavo jų 
bergždžius mėginimus su-! 
menkinti ir apjuodinti tikrai 
didžiulius lietuvių tautos lai
mėjimus, pasiektus broliškai 
padedant visoms Tarybų Są
jungos tautoms.

Antanas Bimba, kalbėjo 
pranešėjas, plačiai pasireiškė 
mokslo srityje. Jis vienas iš 
pirmųjų JAV istorinėje lite
ratūroje iš marksistinių pozi
cijų išnagrinėjo svarbiausius 
JAV darbininkų judėjimo is
torijos klausimus. Iš gausaus, 
pluošto darbų išsiskiria jo 
stambiausia mokslinė studija 
“JAV darbininkų judėjimo 
istorija”. Knyga susilaukė 
gyvo atgarsio JAV visuome
nėje. Ją aukštai įvertino 
JAV Komunistų partijos va
dovai. 1963 m. ši A. Bimbos 
knyga, žymiai papildyta ir 
pataisyta, buvo išleista lietu
vių kalba Tarybų Lietuvoje. 
A. Bimba yra parašęs dvi 
stambias knygas, skirtas Ta
rybų Lietuvai: 1940 m. — 
“Naujoji Lietuva faktų ir 
dokumentų šviesoje” ir 1946 
m. — “Prisikėlusi Lietuva”.

Tarybų šalyje buv/aukštai 
įvertintas A. Bimbos vaisin
gas mokslinis darbasYr akty
vi visuomeninė veikla. 1962 
m. Vilniaus Valstybinio 'V. 

1 Kapsuko universiteto taryba 
išrinko Antaną Bimbą šio 
seniausiojo Tarybų šalyje

-Nuotraukoje: Antano Bimbos 90-ųjų gimimo metinių 
minėjimo salės vaizdas. Vyganto BRAJO nuotraukos

universiteto istorijos mokslų 
garbės daktaru
honoris causa. Jam buvo 
suteikti Lietuvos TSR nusi
pelniusio žurnalisto, Lietu
vos TSR nusipelniusio kultū
ros veikėjo garbės vardai, jis 
buvo apdovanotas Tautų 
draugystės ordinu. Jo vardu 
pavadinta Panemunėlio mo
kykla, kurioje jiįs mokėsi.

Mūsų dienomis, pasakė 
baigdamas pranešimą R. 
Žiugžda 1 kai dabartinė JAV 
administracija vykdo piilita- 
ristinį kursą, kuris kelia di
delę grėsmę taikai, nepa
prastai aktualiai skamba A. 
Bimbos žodžiai, jog svarbiau
sias kiekvieno žmogaus užda
vinys • yra kova prieš karo 
kurstytėjus, už taikos išsau
gojimą.

Prisiminimais apie ndūž- 
mirštamus susitikimus su il
gamečiu “Laisvės” lai 
ir “Šviesos” žurnalo
toriumi A. Bimba pasidalijo 
Lietuvos TSR žurnalistų są
jungos pirmininkas, “Tiesos” 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas.

Apie A. Bimbą
žmogų, tvirtą komunistą, vi
sas jėgas paskyrusį kovai 
darbo žmonių reikalus, 
taiką žemėje, kalbėjo “Žini
jos” draugijos valdybos pir
mininke 
mundas 
kulteto
ros docentas, literatūros kri
tikas Brtonius Raguotis.
... Vėl liejasi vargonų 

muzika.
mąsto
žmogauš, iki paskutinio ato
dūsio b 
džiajai

doctor

raščio
*edak-

taurų

uz 
už

^vaduotojas Ed- 
Jpškys, Istorijos fa- 
Žurnalistikos kated-

Susirinkusieji ap- 
Igą ir šviesų kelią

uvusio ištikimu di- 
<ovai už gyvybinius

VINCAS SAVICKAS - Scenoje turi gyventi žmogus

Nuotraukoje: Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakulteto 
Visuotinės istorijos katedros 
vedėjas profesorius Robertas 
Žiugžda.

darbo žmonių interesus, už 
tautų draugystę, už demo
kratines teises ir laisves, už 
socializmo idėjų pergalę, už 
taikos išsaugojimą ir sustip
rinimą. V. Petkevičienė

Bedarbiai
Japonijoje

Tokyo. — “Nereikalingų” 
žmonių armija Japonijoje da
bar yra didesnė negu bet 
kada per visą pokario laiko
tarpį. Darbo ministerijos 
pranešame sakoma, kad 1983 
m. šalyje buvo 1 milijonas 
560 tūkstančių bedarbių. Tai 
14 procentų daugiau negu 
ankstesniais metais^ Teisės į 
darbą neturėjo 2,6 procento 
visų darbingų gyventojų.

Sausio 28 d., eidamas aš
tuoniasdešimt šeštuosius men
tus, Vilniuje mirė revoliuci
nio judėjimo Lietuvoje ir 
Brazilijoje dalyvis, TSKP na
rys nuo 1960 metų, respubli
kinės reikšmės Jpėrsonalinis 
pensininkas Vincas Savickas.

V. Savickas gimė 1898 m. 
kovo 6 d. Kurtuvėnuose 
(Šiaulių raj.), kumečio šei- 

'moje. Didžiosios Spalio so
cialistinės revoliucijos idėjų 
paveiktas, jis 1918-1919 m. 
aktyviai dalyvavo kovoje dėl 
Tarybų valdžios Lietuvoje, 
įstojo savanoriu į Raudonųjų 
Armijų. Būdamas Mažeikių 
apskrities revoliucinio komi
teto nariu, V. Savickas kartu 
buvo paskirtas Ypatingosios 
komisijos kovai su kontrre- 
voliucija Mažeikiuose vado
vu.

Nuslopinus, Tarybų valdžių 
Lietuvoje, V. Savickas toliau 
kovojo Raudonosios Armijos 
gretose Latvijoje, paskui 
Vilniaus krašte prieš lenkų 
legionierius, sužeistas pate
ko į nelaisvę. 1920 m.-grįžęs 
į Lietuvų, septynis mėnesius 
buvo kalinamas Panevėžyje, 
Kaune. -

1925 m. V. Savickas emi
gravo į Prancūzijų, dirbo 
geležies liejyklose, įstojo į 
Prancūzijos Komunistų par
tijų. 1929 m. V. Savickas 
išvyko į Brazilijų, nuo 1930 
iki 1951 m. priklausė nelega
liai Brazilijos Komunistų 
partijai, aktyviai dalyvavo 
darbininkų judėjime, dėl 
persekiojimų pakeista Vy
tauto Šviesos pavarde. 1934 
m. V. Savickas kartu su 
kitais organizavo Porto Ale- 
grėje pažangių lietuvių dar
bininkų kultūros draugijų 
“Šviesa” ir dirbo joje iki pat 
1938 m., kol buržuazinė val-( 
džia uždarė jų kaip komunis
tinę. Komunistų partijos pa
siųstas, 1938-1939 m. Jono 
Srovės slapyvardžiu dirbo 
Brazilijos lietuvių organizaci
jų Centro Taryboje San Pau
le.

Didžiojo Tėvynės karo me
tais V. Savickas buvo vienas 
iš Komiteto Tarybų Sųjungai 
remti organizatorių Brazilijo
je, o pirmaisiais pokario me
tais aktyviai įsijungė į lėšų 
Tarybų Lietuvos ūkiui atkur
ti rinkimų. Gyvendamas Bra
zilijoje, bendradarbiavo pa
žangiuose Amerikos lietuvių

ir brazilų laikraščiuose.
Už dalyvavimų revoliucinė

je veikloje Brazilijoje V. Sa
vickas ne kartų buvo suimtas 
ir iš viso apie pustrečių mėtų 
kalintas.’

1953 m. V. Savickas grįžo į 
Tarybų Lietuvų ir iki 1961 
metų dirbo šaltkalviu “Elfos” 
gamykloje.

V. Savickas yra parašęs 
atsiminimų knygų “Kaip mes 
vargelį kapojom” (1959 m.) (

V. Savickas apdovanotas 
Raudonosios žvaigždės ordi
nu, dviem medaliais.

Šviesus Vinco Savicko at
minimas visada bus gyvas 
mūsų širdyse. Grupė draugų

„Žinijos“ draugijos 
valdybos plenumas

VILNIUS, II. 7.
Šiandien įvyko Lietuvos TSR 
„Žinijos" draugijos valdybos 
plenumas. Jame aptarta, kaip 
vykdomi TSKP CK 1983 m. 
birželio ir gruodžio plenumų 
nutarimai vystant ideologinį 
darbą, skleidžiant mokslo ir 
technikos žinias, numatyti 
lektorių uždaviniai ruošian
tis rinkimams į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą, atsiliepiant 
į TSKP CK Kreipimąsi į vi
sus rinkėjus, TSRS piliečius.

Apsvarstytas organizacinis 
klaįusimas. Lietuvos TSR „Ži
nijos" draugijos valdybos 
pirmininku išrinktas Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos fi
zikos, technikos ir matemati
kos mokslų skyriaus akade
mikas sekretorius, Matemati
kos ir kibernetikos institpto 
direktorius 
vičius.

Plenume 
demiko S. 
Vilniaus valstybinio V. Kap
suko universiteto rektoriui 
Socialistinio Darbo Didvyriui 
J. Kubiliui, kurį jis pelnė 
1983 metais už nuopelnus 
propaguojant politines ir 
mokslo ; žinias, komunistiškai 
auklėjant darbo žmones. Gru
pei lektorių įteikti visasąjun- 

draugijos 
darbą". 
Lietuvos

Vytautas Statule-

buvo į te iik tas a ka- 
Vavilovo medalis

ginės ;,Ž’.<nijos" 
ženklai -„Už aktyvų

Plenume kalbėjo 
KP CK sekretorius L. Šepe
tys, jame dalyvavo 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninko pavaduotojas A. Ces- 
navičius, Lietuvos KP CK 
propagandos ir agitacijos 
skyriaus vedėjas J. Kuolelis.

. Vilniaus “Tiesa”

Lietuvos
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Nuotraukoje: TSRS liaudies artistas Henrikas Vancevi
čius [dešinėje! ir Lietuvos TSR valstybinės premijos 
laureatas, rašytojas Vytautas Bubnys prieš spektaklio “Po 
vasaros dangum” premjerą, 

t 5

Naujausio Lietuvos TSR 
akademinio drangos teatro 
spektaklio “Po vasaros dan
gum” afišoje TSRS liaudies 
artisto Henriko Vancevičiaus 
pavardė įrašyta npt du kar
tus. Šį kartų zjis yra ir 
spektaklio režisierius-staty- 
tojas, ir Vytauto Bubnio to
kio pat pavadinimo romano1 
literatūrinės inscenizacijos 
autorius.

. . . Maskvos A. Lunačars- 
kio' teatro meno instituto 
auklėtinis, pirmasis profesio
naliai paruoštas lietuvių ta
rybinis teatro režisierius H. 
Vancevičius jau daugiau kaip 
trisdešimt metų ištikimai 
tarnauja Melpomenei.

— Mano profesoriai — žy
mūs Maskvos režisieriai, — 
prisimena H. Vancevičius, — 
tarsi estafetę perdavė man 
didžiojo Stanislavskio kūry
binius principus, meilę gyve
nimo tiesai ir novatorišku
mui, didelę pagarbų akto
riams darbui ir pasitikėjimų 
dramaturgo mintimis.

Šiais principais paženklinti 
visi. H. Vancevičiaus pastaty
mai
“Gyvojo lavono”, A. Griciaus 
“Karštos vasaros’’ Kauno 
teatre iki F. Dostojevskio 
“Stepančikovo dvaro”, H. Ib
seno “Laukinės anties” ir 
kitų -- Vilniaus scenoje.

— Pagrindinė lietuviško 
teatro pareiga, — pabrėžia 
režisierius,
žiūrovus su geriausiais nacio
nalinės dramaturgijos kūri
niais, pakelti klasikos klodų,

nuo L. Tolstojaus

supažindinti

Bažnyčia visada kovojo 
prieš ateizmą — mokslą, at
skleidžiantį žmonėms tiesą, 
laisvę ir pažangą,. Net ir šių 

.„laikų Romos, popiežiai tvir- 
tina esą ateizmas kaip moks
las neturi savo Istorijos. 
Konkretūs faktai iš pažangių 
mąstytojų gyvenimo patvirti
na, kad ateizmas savo isto
riją turi. Tik jos pirmieji 
šaltiniai labai menki. Ilgus 
amžius bažnyčia vykdė fizi
nio susidorojimo su ateistais 
politiką, visaip mėgino su
naikinti jų kūrinius.

Ypač uoliai čia reiškėsi 
katalikų bažnyčia. Ji palaikė 
jėzuitų ordino taikomus ink;- 
vizicijos metodus prieš ere
tikus. Daugelį ateistų už pa-^ 
žangias idėjas jėzuitų ordi
nas pasmerkė myriop. Kata
likų bažnyčia įsteigė specialų 
organą — „šventąją" inkvi
ziciją kovoti su ateizmu ir 
laisvamanybe, ji gyvus ant 
laužo sudegino XVI—XVII 
amžių mąstytojus Džordaną 
Bruną, Džiuli.jų Cezarį Vam- 
nį. Panašus likimas, ištiko ir 
Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės pilietį, materia
lizmo ir ateizmo pradininką 
Lietuvoje Kazimierą Liščins- 
kį.

K. Liščinskis gimė 1634 m. 
kovo mėn. 4 d.,-Lietuvos 
Brastos vaivadijoje smulkių 
šlėktų šeimoje. Baigė jėzuitų 
mokykląC^jetuvos Brastoje. 
lf>58 m. įstojo į jėzuitų ordi
ną, mokėsi jėzuitų vienuoly
ne Krokuvoje. Apie metus 
studijavo Krokuvos jėzuitų 
kolegijoje. 1660—1664 m. 
Kallše studijavo retoriką, lo
giką, fiziką ir metafiziką. 
1665 m. vienoje iš Lietuvos 
Brastos jėzuitų kolegijų dir
bo rektoriaus padėjėju ir 
mokytoju. 1666 m. Lvove 
studijavo teologiją. Ten iš-

stojęs iš jėzuitų ordino, $»rį- 
7.0 į 
verst 
veik

K.
Lieti___ _.
seimeliuose, 
delegatu į Varšuvos seimus. 
Rašė ateistinį traktatą, 
riarr 
ra.
žygiuose

tėviškę, vede ir ėmė 
is aktyvia pasaulietine 
a.

Liščinskis dalyvavo 
vos Brastos vaivadijos 

buvo renkamas

ku- 
e aiškino, kad dievo nė- 
Jž nuopelnus kariniuose 

jis buvo išrinktas

Konstantino Bžbstovskio ran
kas. Vilniaus akademijos dės
tytojai ir profesoriai jėz/itai 
apkaltino K. Lisčinskį įžeidus 
dievo didybę. Vyskupas įda
vė ateistu karaliui Jonui III 
Sobeskiui, reikalaudamas 
griežtos bausmės. r

Karalius — [buvęs jėzuitų 
auklėtinis ir globėjas — ne- 
uždelsė atsakyti. Vilniaus 
vaivadai ir , karališkajam

reikalaudamas

prieš deginant nukirsti jam 
galvą. Bausmė įvykdyta 
1689 m. kovo 30 d. Varšuvos 
senamiesčio turgavietėje.

Lenkų filosofas Andžejus 
Novickis surado ir paskelbė 
veikalo „Apie dievo nebuvi
mą" fragn^entus. Jie buvo 
pridėti prie' Lietuvos Didžio- 
■sios Kunigaikštystės proku
roro Simono Kurovičiaus kal
tinamosios kalbos, pasakytos

Tai buvo iš tikrųjų naujas 
žingsnis Lietuvos ateistinės 
minties istorijoje.

K. Liščinskis mėgino išaiš
kinti realias religijos gyva
vimo priežastis, tikino, kad 
dievą yra sukūrę nėąpsišvie- 
tę žmonės. Teologai gi, rem
damiesi liaudies sukurta die
vo sąvoka, sukūrė religiją 
ir teologinę doktriną. Filoso
finiai teologų teiginiai grin-

SUDEGINTAS UŽ ATEISTINIUS ĮSITIKINIMUS
Kazimiero Liščinskio gimimo 350-osioms metinėms

j vos Brastos žemės teis- 
pateisėju, vėliau Lietu- 
vyriausiojo tribunolo na

Liet 
mo 
vos 
nu. 
z Kaip karaliaus komisaras 

Liščinskis /dalyvavo teis- 
įby’.oj-e pfieš jėzuitus, kų- 
neteisėtai pasisavino vie- 
m.iruslo miestiečio Lietu- 
Brastoje daržus. PralaB 

ę-bylą, jėzuitai ėmė ker- 
; slapta sekė K. Liščins- 
gyvepimą ir politinę

Brada vo bajoras
as Bžoska išvogė iš jo 

„Apie dievo nebu- 
(„De non existentia

') rankraštį. JĮis, matyt,

rte : 
no 
vos 
mėj

kio 
veiklą. 
J on 
traktato 
v imą" 
Dei 
siekė suvesti su juo asmeni
nes 
Lišč 
juo 
inspiruotas,J. Bžogka pasira
šė vadinamąjį „Bžoskos mani
festą", kuriame įskundė K. 
Lištinskį teismui, kaltinda
mas jį ateizmu. Skundas pa
teko į Vilniaus vyskupo

sąskaita*. nes buvo K. 
inskiuV įsiskolinęs ir su 
susikivirčijęs. Jėzuitų 

• « r • i •

vietininkui Lietuvos Didžio
joje Kunigaikstystė’je „Kazi
mierui Sapiegai jis įsakė su
imti ateistą i( perduoti jį 
teisman. ! 1

K. Liščinskio Bylą nagri
nėjo Varšuvos seimo teismas. 
Vyskupai teisme reikalavo 
pasmerkti ateistą mirti, tikė
damiesi, kad Į už susidoroji
mą su K. Liščinskiu bus pa
aukštinti j kardinolus. Prieš 
mirties bausmę balsavo tik 
Lietuvos Brastos raštininkai, 
smerkę dvasininkiją už tai, 
kad ji nori Lietuvoje įvesti 
ispanų inkviziciją.

1689 metų kovo mėn. 28 
d. teisme K. Ljiščinsk.is pripa
žintas kaltu ir 
ties bausme 
vą ant laužo.
priteista skundėjui J. Bžoskai 
bei karaliaus iždui. Tačiau, 
atsižvelgdamas į tai, kad K. 
Liščinskis atliko viešą 
žintj ir esą a t si žadėjo 
Įsitikinimų, karalius

nuteistas rnir- 
sudeginti gy- 

Jo nuosavybė

išpe
ša v o 
leido

seimo teisine. K. Liščinskio 
mintys fragmentuose siejasi 
su XVI—XVII a. pradžios 
italų Renesanso materialisti
ne filosofija, su humanistų 
P. Pompa naci o,' N. Mak jave
lio, T. Kampanelos ir Dž. C. 
Veninio Idėjomis.

■ K. Liščinskio pasaulėžiūros 
ištakos — XVII a. šeštojo— 
devintojo dešimtmečių mąs
tytojų materialistinėje ir ate
istinėje mintyje. Jis' gamtą, 
laikė esant vieninga visuma, 
atmetė teologinį atskirų gam
tos savybių išskyrimą, į gam
tą žiūrėjo kaip į harmonin
gą visumą. Jis neigė dievo- 
kūrėjo būvįmą, įrodinėda
mas, kad‘teologai prieštarau
ja patys sjiu, priskirdami die
vui vienąs kitą neigiančius 
atributus. K. Liščinskis sua
bejojo tikrumu bet ‘ kokio 
mokymo, kurią įrodinėjo die
vo buvimą, pievas' neturi 
realios būties — tat gryna 
abstrakcija, tuščia sąvoka.

džiami chimeriška dievo ir 
kitų religinių sąvokų įgim- 
tumo idėja. Religija esanti 
absurdiška ir melaginga. K. 
Liščinskis atmetė religinius 
prietarus. Jis atkreipė dėme
sį į pagrindines visuomeni
nes psichologines religijos
funkcijas: religija skurdina
žmogaus protą, ji padeda 
engti liaudį, pasitelkusi 'die
vo baimės rykštę. Abi šios 
funkcijos pasitarnauja vieš
pataujančiųjų klasių intere
sams. K. Liščinskis apgailes
tauja, kad tamsi liaudis lei
džiasi,. apgaudinėjama prasi
manymais apie religiją ir die
vą. Jo nuomone, žmonės 
protu negali patirti, ar dievo 
apreiškimas yra tiesa. Patir- 

. tis rodo, jog nėra tokio „pro
to, paliepimo", kuris patvir
tintų tą tiesą. Dėl tos dings
ties gimsta įvairios religinės 
sektos, ijesutarimai ir abejo
nės dėl j Mozės knygos ir 
Evangelijos, atsiranda blai-

viai protaujančių žmonių, 
kurie neigia dievo buvimą.

Proto problemą K. Liščins
kis sprendė panašiai kaip 
mąstytojai Dž. C. Veninis, P. 
Gasendis, T. Hobsas, B. Spi
noza. „Žmogaus" sąvokai jis 
grąžino protingumo savybę, 
kurią teologai atplėšė nuo 
žmogaus ir priskyrė dievui.

Šis pirmasis Lietuvos ate- 
, istas ir materialistas radika
liai ir be kompromisų kriti
kavo religiją: tikėjimą į die
vą, apreiškimą, apvaizdą ir 
biblijos šventumą. Jis nepri
pažino nei pragaro, nei ro-<- 
jaus, atmete religines dog
mas ir apeigas. K. Liščinskis 
iš socialinės utopijos pozici
jų kritikavo tuometinę feo
dalinę visuomenę.

Europos ateistų tarpe K. 
Liščinskis pasižymėjo savita 
mąstysena. Jis savo mintis 
dėstė nuosekliai, radikaliai ir 
atvirai. Būdamas be kompro
misų, jis prarado viltį tuo
metinėmis sąlygomis išleisti 
traktatą „Apie dievo nebu
vimą". K. Liščinskis buvo 
įsitikinęs, kad religija yra 
paprastos liaudies „savęs ap
gaudinėjimo" produktas.

K. Liščinskis pirmasis 
ateizmo istorijoje taip taik
liai suformulavo tezę: „Žmo
gus yra dievo kūrėjas, o 
dievas yra žmogaus kūrinys" 
ir drąsiai metė iššūkį; „Va
dinasi, dievo nėra". Ir dėl to 
Kazimieras Liščinskis vi
siems laikams liko ir Euro
pos, ir Lietuvos ateistinės bei 
materialistinės minties isto
rijoje.

Eugenijus VASILEVSKIS
* LTSR Mokslų Akademijos 

Filosofijos, sociologijos ir 
teisės instituto bendradarbis

pristatyti nūdienos autorius.
Ir šią pareiga H. Vancevi

čius sąžiningai vykdo. Per
žvelkime jo režisuotų spek
taklių sąrašą .... J. Grušas, 
K. Binkis, K. Inčiūra, J. 
Avyžius, A. Baltakis, V. 
Krėvė . . . Vilniaus teatre 
pirma kartą “pastatyti nau
jausi lietuvių dramaturgijos 
veikalai paplito po šalį, pa
siekė užsienį. Štai Justino 
Marcinkevičiaus istorinė dra
ma “Mindaugas” iš Vilniaus 
scenos nukeliavo į Sverd- 
lovsko, Ordžonikidzės, Kui- 
byševo, kitų TSRS miestų 
teatrus. To paties autoriaus 
“Katedra” statoma socialisti
nėse šalyse. Daugelyje tary
binių respublikų statoma ’ir 
Vilniuje savo biografija pra
dėjusi A. Laurinčiuko pjesė 
“Neapykantos spalva”.

Kalbėdamas apie teatrų, 
H. Vancevičius visada pabrė
žia aktoriaus kūrybos svar
bų. Jo teatras todėl ir vadi
namas aktoriniu teatru.

— Nemėgstu pastaty
mų, — sako jis, — kuriuose 
aktorius yra tarsi kokia deta
lė įmantriai režisieriaus sce
ninei kompozicijai. Scenoje 
turi gyventi gyvas žmogus — 
tik toks gali jaudinti žiūrovų. 
Džiugu, kad tokia ir yra 
pagrindinė Lietuvos teatro 
tradicija. Nuo pat jaunystės 
man neišdildomų įspūdį darė 
A. Sutkaus,' V. Dineikos, P. 
Kubertavičiaus, J. Rudzons- 
ko, kitų senosios kartos sce
nos meistrų kūryba. Kiek
vienas jų sukurtas vaidmuo 
buvo nepakartojamos aktori
nio meistriškumo pamokos.

— Nors kai kuriuose pa
saulio teatruose dabar eks
perimentuojama, kviečiantis 
vaidinti įvairių kitų profesijų 
žmones — fizikus, psicholo
gus, mano nuomone, scenoje 

■ turi vaidinti profesionalūs 
aktoriai, — sako H. Vancevi
čius. — Gali jie būti ir fizi
kai, ir medikai, bet su spe
cialiu teatriniu pasiruošimu. 
Beje, visoje Tarybų Sųjungo- 
je plačiai žinomas, ypač iš 
kino filmų, mūsų kolektyvo 
narys — Lietuvos TSR liau
dies artistas R. Adomaitis 
yra baigęs fizikos mokslus 
Vilniaus pniversitete. Tačiau 
po to jis dar baigė Aktoriaus 
meistriškumo fakultetų Lie
tuvos konservatorijoje,
aktoriams mėgėjams pas 
mus, kaip niekur kitur, yra 
labai plati saviveiklinė scena, 
šimtai dramos ratelių, liau
dies teatrų. Profesiniai teat
rai jiems teikia visokeriopų 
paramų. Štai ir mūsų teatras 
gražiai bendradarbiauja su 
gamyklomis ir ūkiais. Dabar 
kasmet kolūkietiškomis pre
mijomis pažymimi įdomiau
sius vaidmenis sukūrę akto
riai, ir, reikia pasakyti, kad 
šie apdovanojimai labai ver
tinami.

Betarpiška draugystė su 
darbininkais, kaimo žmonė
mis, — pabrėžia.H. Vancevi
čius, 4? padeda mums kurti 
scenoje gyvų amžininko pa
veikslų. Vida Petrauskaitė

O

Iš Vilniaus “Tiesos
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MITINGAS MAŽEIKIŲ NAFTOS PERDIRBIMO GAMYKLOJE

Kalba Lietuvos KP Centro Komiteto pirmasis sekretorius P. Griškevičius; salės vaizdas. A. Sabaliausko nuofr. (ELTA)

Šalies kuro-energetikos 
kompleksas gavo svaru pa
pildymo. įgyvendinant TSKP 
XXVI suvažiavimo nutarimus 
Mažeikiuose pradėjo veikti 
antroji naftos perdirbimo ga
myklos eile. Jos produkcija 
-r- mazutas, dizelinis kuras 
r- iau tiekiama vartotojams.

Truputi daugiau kaip prieš 
treius metus perdavę eks- 
ploatacininkams pirmąją naf
tos perdirbimo galiūno eilę, 
statybininkai ėmė kloti pa
matus naujiems pajėgumams. 
Nuo to laiko statybos aikš
telė neatpažįstamai pasikeitė: 
iškilo didžiulis dūmtraukis, 
pagrindinio technologin.o' 
komplekso kolonos, unikalus 

-naftos rezervuarai, daug kitu 
pamvbinės paskirties statiniu, 
kuriuos sujungė dešimtvs ki
lometru vamzdynu. Mažeikiu 
termofikacinėje .. elektrinėje, 
aprūpinančioje gamykla šilu
ma ir elektra, paleisti dar du 
turboagregatai.

Svarbia partijos užduoti 
įvykdžiusius Mažeikiu naftos 
perdirbimo gamyklos staty
bos dalyvius pasveikino 
TSKP Centro Komitetas. Ta 
proga vasario 28- diena įmo
nėje įvyko statybininkų, 
montuotoju, eksploatacimnkų 
mitingas.

I iškilmes atvyko TSKP CK 
narvs, Lietuvos KP Centro 
Komiteto pirmasis sekretorius 
P. Griškevičius, Lietuvos KP 
CK sekretorius A. Brazaus
kas, Lietuvos TSR Ministru 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojas V. Kazanavičius, Lietu
vos KP Centro Komiteto sta
tybos' ir miestų ūkio sky
riaus vedėjas A. Daukša, 
Lietuvos TSR statyboj mi
nistras B. Sešolaukis, res
publikos statybos ministro 
pirmasis pavaduotojas A. 
Šeštakauskas, kiti atsakingi 
darbuotojai.

Mitingo dalvviu šiltai su
tiktas, į susirinkusius kreipėsi 
draugas P. Griškevičius.

— Mes susirinkome šian
dien čia, — pasakė draugas 
P. Griškevičius, — reikšmin
ga ir visiems mums džiugia 
proga. Sėkmingai įvykdžiu
sius socialistinius įsipareigo
jimus — baigusius statyti ir 
pirma laiko atidavusius nau
doti naujų gamybinį komp
leksu Mažeikių naftos perdir
bimo gamykloje — statybos 
dalyvius nuoširdžiai pasvei
kino Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos Centro Komi
tetas.

Perskaitęs sveikinimo teks
tą, draugas P. Griškevičius 
susirinkusiųjų vardu, Lietu
vos Komunistų partijos Cen
tro Komiteto, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo ir Ministrų Tarybos 
vardu už tokį aukštą ir įkve
piantį šio darbo laimėjimo 
įvertinimą, už nuoširdžius 
linkėjimus mūsų statybinin
kams pareiškė karštą padėką

partijos lenininiam mo ir derinimo organizacijų 
vadovai. Pirmojoje jų greto
je — statybos veteranai Tau
tų, draugystės ordino kava
lierius Mažeikių statybos 
/tresto brigadininkas Stanis
lovas Beržanskis, montuotojų 

sako draugas P. / brigadininkai TSRS valstybi- 
labai

musų
Centro ( Komitetui/ CK Politi
niam bįurui su TSKP CK Ge
neraliniu Sekretoriumi drau
gu Konstantinu Černenka 
priešakyje.

Partijos Centro Komiteto 
sveikinime, < 
Griškevičius, labai aukštai 
įvertintas jūsų atliktas dide-/ 
lės valstybinės reikšmės dar
bai. Per trumpą laiką savo 
rankomis jūs pasiūlėte vieną 
iš stambiausių mūsų didžip- 
jo'įė šalyje naftos perdirbimo 
įmonę. Aprūpinta moderniau
siai^ labai našiais įrengi
mais, ji gamins puikios koky
bės, variklių kurą, taip pat 
liaudies ūkiui labai reikalin
gus' naftos produktus -7 ma
zutą^ bitumą ir kitus. Naujo
sios jmcnės. vaidmenį ir reikš
mę tiek musų respublikos, 
liek ir viso tarybinio Pabalti
jo ekonominiame ir sociali- 
n ame vystyme tikrai sunku 
pervertimi. Ji iš esmės visiš
kai patenkins 
benzino, 
tų rūšių 
reikius.

Naftos 
Lietuvos 
tuvoi 
kos pirmagimis ir flagmanas 
—- tai daugelio mūsų daugia
nacionalinės šalies regionų ir 
respublikų jungtinių pastan
gų vaisiusį Tai dar vienas 
ryškus pavyzdys, patvirtinan
tis didžiąją'‘kuriamąją mūsų 
partijos lenininės nacionali
nės politikos jėgą, neišardo
mą brolišką/ tarybinių tautų 

 

draugystę. C/fia, šioje vietoje, 
savo 
darbi 
lios 
dies labui /amžiams 
mūsųl respublikos statybinin

 

kai įjanka / rankon su mūsų 
_ __ sėstinės Maskvos ir 

 

revoliucijas lopšio į— Lenin- 

 

gradd, mūsų kaimynių Balta
rusijos ir 1 ■ • • ’' 1

do ir Ce 
neckc ir 
Amūro, 
Tarybip 
liškų 
darbininkų klasės ir techni-

■ atejligentijos atstovais, 
iškilmingą valandą 
liaudies vardu vi-

nės premijos laureatas Juri
jus Dmitrijevas, Albertas 
Vaikasas ir Alfonsas Stanys. 
Pirma laiko įvykdė savo už
duotis Petro Bočkaus briga
dos elektromontuotojai, Me
čislovo Račkausko, Alfonso 
Gedmino, Romualdo Gedvi
lo, Vytauto Skrodenio briga
dų statybininkai ir daigelis 
daugelis kitų.

Didelį organizacinį darbą 
atliko draugai, -kuriems buvo 
pavesta vadovauti visam su
dėtingam stambaus masto 
statybos ūkiniam mechaniz
mui, jos didžiuliam kolekty
vui, partinei ir visuomeni
nėms organizacijoms. Tai res
publikos statybos ministro 
pirmasis pavaduotojas Adak- 
ras Šeštakauskas, Mažeikių 
statybos tręšto valdytojas Al
gimantas Nekrašiuš, gamyk
los direktorius Aleksandras 
Maslovas, tyriausiasis inži
nierius Bronislovas Vainora, 
partijos Mažeikių rajono ko
miteto sekrėtoriai ir kiti va
dovai. ;

Didelį inęlėlį į šią puikią 
darbo pergalę 
Mažeikių miesto, 
rajono, 
miestų ir 
pramonės, aptarnavimo bei 
kultūros sferos įmonės ir Or
ganizacijos. ;

. Visiems, kurie savo darbu 
ugdė šį nūdienos industrijos 
milžiną, mes nuoširdžiai dė
kojame ir linkime naujų 
darbo laimėjimų.

Tarybų Lietuvos komunis
tams, visiems darbo 
nėm$ gilų įspūdį 
TSKP CK 1984 m. 
plenumo nutarimai, 
CK Generalinio Sekretoriaus 
draugo Konstantino Černen
kos kalba jame. Vieningai 
pritardami šiems programi
niams dokumentams, jie su
tinka rinkimus į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą su didžiuliu 
politiniu ir darbo pakilimu, 
tvirtai pasiryžę įgyvendinti 
visus mūsų partijos 
mus.

Savo 
Centro 
įvertino 
dirbimo 

o galingo komplekso įsipareigojimą

Leiskite užtikrinti TSKP 
Centro • Komitetą, pasakė 
baigdamas draugas P. Griš
kevičius, jog, atsakydami į 
sveikinimą ir. aukštą įvertini
mą, [Statybininkai ir naftos 
perdirbėjai, visi Tarybų Lie
tuvos darbo žmonės negailės 
jėgų ir energijos, kad būtų 
įvykdyti uždaviniai, kuriuos 
iškėlė mūsų partijos CK 
gruodžio ir vasario plenu
mai, TSKP CK Generalinis 
Sekretorius draugas Konstan
tinas Černenka?

respublikos 
d’.zelinio kuro ir ki
nelius produktų po-

perdirbimo milžinas 
žemėje, Tarybų Lie- 

. naujos industrijos ša-

kūrybinę mintį, savo 

 

energiją Tėvynės ga 

 

vardan/, tarybinės liau- 
įkūnijo

Latvijos, Volgogra- 
epoveco, Novokuz- 
Komsomolsko prie 
Penzos ir Kazanės, 
ruzijos ir kitų bro- 

rejspūblikų šlovingos

nes i
Šią

Lietuvo
siems j jiems mes iš visos šir
dies ąakome: nuoširdus ačiū 
jums, 
nesavanaudišką pagalbą, i 
brolišką bendradarbiavimą!

rangūs bičiuliai, už 
už

atidavįipas naudoti pirma lai- 
o jis pastatytas per 
metus vietoj trejų 

>agal normatyvus —

ko —Į 
dyejus 
meti} 
tai širijitų ir tūkstančių dar
buotoji} pasiaukojamo darbo 
rezultatas. Bet šilčiausių ir 
nuoširdžiausių padėkos žo
džių 'nusipelnė pirmūnai — 
statybininkai ir montuotojai, 
brigadų, statybos, montavi-

Tarybinės liaudies valios reiškėją
Apie plačią šalies valsty

binės valdžios aukščiausiojo 
organo kompetenciją ir įvai
rius įgaliojimus rašoma TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininko pavaduo
tojo, Lietuvos TSR Aukš- 
čiausiosioyTarybos Prezidiu
mo pirmininko A. Barkausko 
straip$riyje „TSRS Aukščiau-- 
šioji Taryba — tarybinės 
liaudies valios reiškėją", Iš
spausdintame TSKP CK žur
nalo „Političeskoje samoob- 
razovanije" vasario mėnesio 
numeryje. Kaip tik šalies 
Aukščiausiajai Tarybai, vie
ninteliam visos tarybinės 
liaudies atstovaujamam or
ganui, rašo autorius, suteikta 
teisė reikšti TSRS suvereni
tetu, įgyvendinti tarybinių 
žmonių valstybinę valią.

Straipsnyje konkrečiais 
socialistinės Lietuvos ir kitų

sąjunginių respublikų gyve
nimo faktais parodyta, kaip 
Aukščiausiosios Tarybos 
veikla,, socialistinis federaliz
mas visiškai garantuoja jų 
suverenias teises. Be to, visų 
tarybinių respublikų valsty
binės valdžios organai yra 
aukščiausiosios valdžios da
lelė, kadangi jie yra ne tik 
įgalioti spręsti visus jų kom
petencijai priklausančius 
klausimus, bet ir rūpintis 
bendravalstybinių nutarimų 
įgyvendinimu.

Straipsnį pabaigoje pažy
mima, kad eiliniai rinkimai į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą 
turi didžiulę svarbą toles
niam socialistinės demokra
tijos vystymui, TSRS valsty
binės valdžios aukščiausiojo 
organo, yisų Liaudies depu
tatų tarybų veiklai.

f’ ELTA

kilų

įnešė kitos 
Mažeikių 

respublikos 
rajonų statybos,

žmo- 
padaiė 
vasario 

TSKP

nutari-

sveikinime 
Komitetas
Mažeikių naftos per- 
gamyklos kolektyvo 

sutrumpinti 
atiduotų naudoti naujų pajė
gumų įsisavinimo terminus 
ir pabrėžė jo svarbą. Toks 
įvertinimas, draugai, labai 
įpareigoja’visą gamyklos ko
lektyvą. Pirma laiko įsisavin
ti naujus pajėgumus dabar 
jūs turite laikyti garbinga 
partijos užduotimi. Jos įvyk
dymas — jūsų pareiga ir 
garbės reikalas.

TSKP 
aukštai

Žodis suteikiamas TSRS 
montavimo ir specialiųjų sta
tybos darbų ministerijos Le
nino ordino septintojo tresto 
Pabaltijo specializuotos val
dybos montuotojų brigadi
ninkui A. Fuksui.

Kalba Mažeikių statybos 
tresto valdytojas A. Nekra- 
Šius. Jis įteikė simbolini rak-, 
tą nuo antrosios įmonės eilės 
eksploatacininkams. Jų var
du žodį tarė Mažėikių naf- 
tos perdirbimo gamyklos di-f'^ 
rektorius A. Maslovas. Lie/ 
tuvos KP Mažeikių rajono « 
komiteto pirmasis sekretorius 
S. Giedraitis, padėkojęs už 
aukštą įvertinimą, pareiš
kė, jog įgyvendindamas už
davinius, kuriuos iškėlė 
TSKP CK 1983 m- gruodžio ir 
1984 m. vasario plenumai, 
gamyklds kolektyvas įsipa
reigojo anksčiau numatytų 
terminų1 įsisavinti naujus pa
jėgumus, šiemet vartotojams 
papildotnai pateikti tūkstan
čius tonų aukštos kokybės 
produkcijos. 5

Mitingo dalyviai labai pa
kiliai priėmė sveikinimo laiš
ką TSKP Centro Komitetui.

Draugas P. Griškevičius 
perkerpa įuostą prie antrojo 
naftos perdirbimd komplek
so. Svečiai apžiūrėjo naująjį 
įrenginį.

Po to iškilmingoje aplinko
je draugas P. Griškevičius 
įdėjo kapsulę su statybos pra
džios raštu į kertinį akmenį 
naftininkų kultūros rūmams 
Mažeikių mieste.

.. .Mažeikių naftos perdir
bimo gamykla tapo viena iš 
didžiausių šalvie šakos įmo
nių. Kartu Su gamybiniais 
pajėgumais ju eksploataci
ninkams Mažeikiuose pasta
tyta dešimtys patogių gyve-• 
namųjųynamų, keli vaikų lop
šeliai-tjėrželiai, mokykla, ne
mažai buitinės paskirties, ki
tu objektų. Tačiau ir dabar 
statybininkams darbu nema
žėja. Kyla! papildomi naftos 
produktų gamybos pajėgu
mai, statomas stambus nute
kamųjų vandenų valymo 
^pnwleksas, šiltnamiai. Nau
jais statiniais pasipuoš ir pats 
naftininkų miestas.

• . , ELTA

*
Dusetų hipodrome įvyko tradicinės respublikinės ristūnų 

žirgų žiemos lenktynės. Daugiausia apdovanojimų — po 
tris pelnė Širvintų ir Ukmergės rajonų važiuotojai. TSRS 
lakūnų kosmonautų prizą laimėjo Lazdijų rajono Kirsnos 
kolūkio važiuotojas A. Rudzinskas su eržilu Gabotu. “Didįjį 
žiemos” prizą pelnė Zarasų paukštininkystės tarybinio ūkio 
darbuotojas J. Zalekauskas, važiavęs žirgu Palomuiku.

Nuotraukoje: Eiklieji žirgai lenktynių trasoje.
M. Baranausko nuotrauka

Sausio 22 d. paminėtos (žymaus JAV komunistinio ju
dėjimo veikėjo, „Laisvės" laikraščio redaktoriaus, moksli
ninko ANTANO BIMBOS (1894—1981) devyniasdešimto
sios gimimo metinės.

A. Bimbos asmenybė ir talentas paliko neišdildomus, gi
lius pėdsakus JAV darbininkų klasės, tos šalies lietuvių 
pažangiajame judėjime Ir jų istorijoje.

A. Bimba buvo vienas iš JAV komunistų partijos vete
ranų (nuo 1919 m.), JAV lietuvių komunistų ir pažangiųjų 
jėgų vadovas. Jis — daugelio laikraščių redaktorius, ypač 
(nuo 1923 m.) susijęs su „Laisve" (nuo 1967 m. jos vyr. 
redaktorius), su „Šviesos" žurnalu, kurį redagavo 1936— 
1980 m. A. ūimba daug nuveikė Lietuvių literatūros drau
gijoje, nuo 1915 m. būdamas jos narys, paskui Ilgametis 
pirmininkas ir Centro komiteto narys. Jo mokslo veikalai 
(„JAV darbininkų judėjimo Istorija", rrMoll Magvalrs", 
„Amerikos darbininkė" Ir kt.) publikuoti anglų, rusų, lie-* 
tuvių kalbomis, plačiai žinomi marksistinėje istoriografi
joje.

A. Bimba lietuvio patrioto jausmus darniai jungė su Iš
tikimybe JAV proletariato, darbo žmonių Interesams, pir
majai pasaulyje socialistinei valstybei — Tarybų Sąjungai. 
Patrioto — 'internacionalisto akimis jis žvelgė į gimtąjį 
kraštų, jo Istoriją ir dabartį. Jo viešnagių Tarybų Lietuvo
je įspūdžiai Ir patyrimai sudėti į knygas „Prisikėlusi Lietu
va" (1946 m.) Ir „Klesti Nemuno kraštas" (1967 m.).

pastarosios knygos Čia skelbiame kelias Ištraukas, ku
rios apibendrintai parodo A. Bimbos patyrimus Fr mintis 
apie Tarybų Lietuvą.

ISTORINIO PASIRINKIMO TEISINGUMAS

VIEŠĖDAMAS Lietuvoje ir stu
dijuodamas jos nūdienį gyve
nimą ir (...) pasikeitimus po

kario laikotarpiu, ypatingą dėmes] 
kreipiau į švietimo sistemą ir jos pa
siekimus. Progų turėjau daug, nes 
man visur buvo plačiai atidarytos 
mokyklų durys: ateik, pamatyk, susi
pažink su mūsų mokyklų pastatais, su 
jų įrengimu, o svarbiausia su mūsų 
mokiniais, studentais, mokytojais ir 
profesoriais. f

Susidariau, man atrodo, visapusiš
kai teisingą išvadą: švietimo siste
mos laimėjimai ir pasiekimai yra vie
ką didžiausių ir brangiausių, jei ne 
pati didžiausia ir brangiausia, tary
binės santvarkos dovanų lietuvių 
tautai.

(...) Nė mažiausiai neperdedant 
galima sakyti, kad Šiandien Lietuvo
je nėra nė vieno vaiko ar jaunuolio, 
kuriam mokyklos c^irys būtų užda
rytos, kuriam būtų surišti sparnai iš
kilti į aukštumas apšviefoje ar moks
le, profesijoje ar karjeroje. 4

•
Mokslo pasiekimai Tarybų Lietuvo

je per pokario laikotarpį labai įspū
dingi. Atsiminus, kokioje padėtyje 
gimtasis kraštas buvo man anais me
tais (1945—1946 m. — Red.), lankan
tis Lietuvoje, (jie) mane stebina. Per 
šią viešnagę kalbėjausi su daugeliu 
mokslinių darbuotojų ir nesutikau nė 
vieno, kuris apie tai nekalbėtų su 
pasididžiavimu ir entuziazmu.•

* Gal jokioje kitoje šalyje nėra taip 
rūpinamasi išsaugoti visus istorinius

paminklus, kaip šiandien Lieiuvoje. 
Tokj įspūdį man padarė susitikimas 
su Lietuvos paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos vadovybe Vil
niuje. Tokių entuziastų ir afsidavėlių 
savo darbui reikia paieškoti.

Kalbant apie (...) gražias Lietuvos 
žmonių pastangas jamžinti kultūrinį 
palikimą ir geriau pažinti savo kraš
tą, negalima praeiti nepažvelgus j 
jų tokį pat didelį susirūpinimą ap
saugoti ir pagražinti savo krašto 
gamtą. Tai irgi pastebėjau visur, kur 
tik buvau koją įkėlęs. Mat lietuvis ir 
gamta nuo amžių neatskiriami...

Dar ir dabar gerai atsimenu, kaip 
mūsų senelis nepailsdavo mums pa
sakodamas apie Lietuvos miškus ži
loje senovėje...

Bet dar ir mano jaunystėje, kiek 
atsimenu, Lietuvoje miškų netrūko. 
Tik bėda, kpd jie jau buvo smarkiai 
žalojami ir naikinami. Paimkime Sa- 
lagirj, . prie kurio prisišliejęs gulėjo 
mano gimtasis kaimelis Užusienial. 
Koks jis gražus, kokios aukštos ir 
gražios buvo jo eglės! Bet kasmet 
vis daugiau ir daugiau jų būdavo 
iškertama ir išgabenama j Partemu- 
nėlio geležinkelio stotį. .. Aišku, 
kad mūsų Salagiris nebuvo išimtis.

...Prieš dvidešimt metų (po Ant
rojo pasaulinio karo — Red.) padėtį 
beveik atitiko 1 (simboliška prasme) 
įžymiojo poeto Baranausko žodžiai 
„Dabar visa prapuolę. . . tik ant lau
ko pliko kelios kreivos, nuskurę pu
šelytės liko..." Ir Čia Lietuvos liau
dies ir jos vadovybės laukė milžiniš
kas darbas: išsaugoti tai. kas dar

liko, atauginti tai, kas išnaikinta, Ir 
nuo čia žengti pirmyn... Pasakysiu, 
judėjimas už gamtos apsaugą, ui 
taupų gamtos gėrybių naudojimą 
yra jgavęs Lietuvoje tikrai platų už
mojį. ■ •

Kalbant apie didžiulius Lietuvos 
pasiekimus pokario laikotarpiu viso
se gyvenimo srityse, nė valandėlei 
nereikia išleisti iŠ akių takto, jog 
Lietuva yra tarybinių tautų šeimos 
narė. . Tik todėl ji galėjo padaryti 
tokią istorinę pažangą. Ir, man atro
do, kaip tik lie laimėjimai parodo 
teisingumą tarybinio socialisfinio ke
lio, kurj Lietuvos liaudis pasirinko 
1940 metais, Liaudies Seimo nutari
mu įstodama j Tarybų Sąjungą.

...Tarybinės tautos tarpusavyje 
neturi gamybinių ir mokslinių pas
lapčių. (...) įvairiais keliais ir for
momis vyksta betarpiškas gamybinin
kų, mokslininkų bendradarbiavimas 
su visomis tarybinėmis respubliko
mis. Iš savo pusės lietuviai nesišall- 
na ir užsienio mokslinių-techninių, 
gamybinių pasiekimų ir savais laimė
jimais mielai dalijasi su kitais.

...Tokius pat reiškinius sutinkama 
ir kultūros baruose Labai gerai, 
kad ir čia niekur nerasime užsidary
mo savo kiaute, einama plačiu drau
gystės su kitomis kultūromis keliu, 
tiek rūpestingai skleidžiant lietuviš
kąją kultūrą, tiek pas save priimant 
kitų kultūrų laimėjimus.

...Šiandien pirmą kartą jau gali
ma kalbėti ir apie lietuviškos kultū
ros įtaką kitų tautų kultūroms!

LIAUDIES KANDIDATAI
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 

visoje Tarybų Sąjungoje, 
buvo ruošiamasi rinkimams 
į TSRS Aukščiausiąją Tary
bą — aukščiausiąjį šalies 
valstybinės valdžios organą. 
Rinkimai — tai tikras tarybi
nės demokratijos triumfas. 
Ryškus to pavyzdys — pir
masis rinkiminės kampanijos 
laikotarpis — kandidatų į 
deputatus iškėlimas. Kiek
vieną iš jų pirmiausia pasiūlė 
darbo kolektyvai visuotiniuo
se susirinkimuose, po to kan
didatūros buvo aptartos apy- 
gardiniuose rinkiminiuose 
pasitarimuose, į kuriuos pa
prastai susirenka daugelio 
įmonių ir organizacijų atsto
vai. Ir tik jiems pritarus, 
kandidatas įgyja teisę būti 
renkamas deputatu.

Tarybų Lietuvai šalies par
lamento dviejuose rūmuo
se — Sąjungos Taryboje ir 
Tautybių Taryboje — atsto
vaus 41 žmogus. Beje, į 
Tautybių Tarybą siūlomi 32 
žmonės — po lygiai iš visų 15 
respublikų. Žodžiu, ir Lietu
vai, turinčiai 3,5 milijono 
gyventojų, ir Rusijos Fede
racijai su 150 milijonų žmo
nių atstovauja toks pats de
putatų skaičius.

Kas gi tie geriausi iš ge
riausiųjų, kuriuos Tarybų 
Lietuvos rinkėjai pasiūlė į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą. 
Tai — visų visuomenės 
sluoksnių atstovai — darbi
ninkai, valstiečiai, inteligen
tai. Antai kauniečiai į šalies 
parlamentą pasiūlė Kauno 
radijo gamyklos montuotoją 
Ritą Pempytę ir “Drobės” 
vilnos gamybinio susivieniji
mo audėją Valeriją Aksami- 
tauskienę. Beje, pati jau
niausia iš kandidatų — dvi
dešimt ketverių metų Šiaulių

televizorių gamyklos darbi
ninkė Aldona Sakalauskienė. 
Plačiai atstovaus respublikai 
šalies parlamente ir žemdir
biai. Tai — kolūkių ir tarybi
nių ūkių vadovai, agronomai, 
zootechnikai, darbo pirmū
nai. Plungės rajono Karklė
nų kolūkio žmonės į šalies 
parlamentą iškėlė traktori
ninko Prano Mingėlos kandi
datūrą. Jaunas vaikinas — 
vienas iš dvylikos Mingėlų 
šeimos vaikų — labai 
kruopštus mechanizatorius. 
Inteligentijos atstovai — ži
nomas ne tik Lietuvoje, bet 
ir visame pasaulyje moksli
ninkas, tikimybių teorijos 
kūrėjas matematikoje, Vil
niaus Valstybinio Universite
to rektorius, Socialistinio 
Darbo Didvyris Jonas Kubi
lius ir Lietuvos TSR Rašyto
jų Sąjungos valdybos pirmi
ninkas, poetas Alfonsas Mal
donis. Jie taip pat iškelti 
kandidatais į deputatus.

‘ Kovo 4-ąją visa šalis ėjo 
prie rinkiminių urnų.

A. Degutis

DARBŲ PATEIKIMAS 
LIETUVOS VALSTYBINIŲ 
MOKSLO IR TECHNIKOS 
PREMIJŲ KOMITETUI

Vilnius. — Tarybų Lietu
vos valstybinių mokslo ir 
technikos premijų komitetas 
praneša, kad darbai valstybi
nėms premijoms skirti moks
lo ir technikos srityje bei už 
ižymius laimėjimus, pasiek
tus socialistiniame lenktynia
vime, šiais metais priimami 
iki balandžio 1 d.

Mokslo ir technikos darbai 
bei atsiliepimai apie juos 
siunčiami adresu: Vilnius, 
Lenino pr. 3, Lietuvos TSR 
Mokslu Akademija, 1 kamba
rys.

Darbus apie žymiausius so
cialistinio lenktyniavimo pir
mūnų pasiekimus premijų 
komitetui teikia profsąjungų 
respublikiniai komitetai kar
tu su atitinkamomis ministe
rijomis, žinybomis. Šie dar
bai ir atsiliepimai apie juos 
siunčiami adresu: Vilnius, K. 
Požėlos 60, Lietuvos Respu
blikinė Profesinių Sąjungų 
Taryba, 525 kambarys.

bos deputatus — Kauno P. Ziberto šilko kombinato 
pameistrys Socialistinio Darbo Didvyris Eugenijus Visoc
kis su audėjomis Laima Brazaityte, Ona Vaitoniene 
[kairėje] ir Regina Sinkevičiene.

Kęstučio JŪRELES nuotrauka
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KANADOS ŽINIOS
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Kai tėvai dirba
f

Montreal, Quebec
Netekome ilgametės 

pažangietės

ir

Elena Morkevičienė- 
Juškevičiūtė

Vasario 8 d. sunkios __ 
ilgos ligos iškankinta, iš mū-

• sų tarpo išsiskyrė Elena 
Morkevičienė-Juškevičiūtė. 
Dideliame sielvarte ir sun
kiai sergantį paliko savo gy-, 
venimo draugą Adolfą, gimi
nes T. Lietuvoje ir daug 
draugų bei pažįstamų Kana
doje.

Į šermenis ir palydėti į 
amžiną poilsio vietą susirin
ko velionės artimi draugai ir 
pažįstami. Velionės karstą 
puošė gražios gėlės; jos gy
venimo draugo, Moterų klu
bo ir artimiausių draugų šer
menyse liūdniausias momen
tas buvo, kai ant ratukų 
iš ligoninės atvežė sunkiai 
sergantį ir didelio sielvarto 
apimtą vyrą.

Karstą išlydint į kapus ir 
kapinėse, gražius prisimini
mus apie velionę tarė Onutė 
Veršinskienė, Jonas Vilkelis 
ir J. Urbanavičius. K;.

Nors velionė čia neturėjo 
giminių, bet turėjo artimą 
labai nuoširdžią Janiną Ju~ 
raitytę-Hettel, kuri per dau
gelį metų reikale pagelbėda
vo, o velionei susirgus vis
kuo rūpinosi. Ji rūpinosi ir 
velionės palaidojimu. Janinai 
didelė padėka už jos pasiau
kojimą.

Po palydų visi buvo pa
kviesti pusryčiams pas velio
nės gerus bičiulius J. ir S. 
Čičinskus. Ten kalbėjusieji 
geru žodžiu prisiminė velio-

EKSKURSIJA Į LIETUVĄ 
Organizuojame lietuvių — 

grupę į T. Lietuvą. Gegužės 
14 dieną T. Lietuvoje, 10 d. 
Lankymasis Maskvoj ir Le-^ 
ningrade. Kaina $1,675 kana- 
diškais.

Vietos dar turime, jeigu 
kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J. Vilkelis, 1016 
Belleville Ave., Laval, Que. 
#7C-2Cl.Tel. 661-8697.

Laukiame, nes laikas greit 
bėga. J. V. 

JONAS IR VERUTE KNISTAUTAI
MONTREAL, CANADA

MIRUS |

Elenai Mockevičienei- 
/ \ \

Juškevičiūtei
Giliai užjaučiame velionės vyrą, gimines T. 

Lietuvoje ir artimuosius draugus, o mes labai 
apgailestaujame netekę ilgametės nuoširdžios pa- 
žangietės ir geros narės.

L.L.D. MONTREAL© KP. VALDYBA 
IR NARIAI

MONTREAL, QUEBEC, CANADA

MIRUS

Elenutei Morkevičienei- 
Juškevičiūtei

Nuoširdžiai užjaučiu velionės sergantį vyrą 
Adolfą, gimines T. Lietuvoje ir artimus draugus, o 
aš labai apgailestauju netekus nuoširdžios ir 
paslaugios draugės.

S. PETRONIENE

nę Janiną ir Čičinskus, o 
Janina visiems nuoširdžiai 
padėkojo už atsilankymą į 
šermenis ir pąlydėjimą į ka
pus, o Ch. Juškai ir kitiems, 
Surie iš ligoninės atvežė ve- 

onės vyrą į šermenis.
* * ♦

Velionė iš Rudžių kaimo, 
Vilkaviškio apskrities į šią 
Šalį atvyko į Winnipegą 
1928 metais. Trumpai ten 
pabuvus, persikėlė gyventi į 
Montrealą, kuriame išgyve
no iki pat mirties. Šia greitai 
užmezgė ryšius su pažangie
čiais, įsijungė į tuo metu ir 
vėliau susikūrusias organiza
cijas: LLD, Sūnų ir dukterų 
pašalpinę draugiją, Jaunimo 
chorą, Moterų draugiją ir 
jose visą laiką aktyviai vei
kė.

Antrojo Pasaulinio karo 
metu prie Raudonojo kry-' 
žiaus veikė lietuvių moterų 
ratelis, gurios mezgė ir siuvo 
raudonarmiečiams nuo šal
čio apsisaugoti drabužius. 
Velionė tam rateliui vadova
vo.

Būt sunku išvardinti velio
nės nuveiktuosius darbus. 
Jos veikla sumažėjo, kai pa
sunkėjo ir krovėsi gyvenimo 
sąlygos metų našta, bet už 
tai ji buvo viena iš stambiau- 

, ne tik pažangaus 
judėjimo, bet ir

šių rėmėjų, 
lietuviško 
tarptautinio. Jos šviesus at-i 
minimas ilgai pasiliks mūsų 
visų, kurie kartu su ja veikė
me atmintyje, o jai amžina 
ramybė.

♦ ♦ ♦

MONTREAL, QUEBEC, CANADA

.^Rašant šią liūdną žinią, 
pasiėkė kita liūdna žinia, kad 
vasario 13 d. staiga mirė 
vilasalietis Antanas Vilimas, 
kuris jau keli metai nesvei- 
kavo. Paliko liūdinčią savo 
žmoną ir sūnų su šeima. 
Tiek tik šiuo kartu žinių apie 
velionį teturiu. *

Abiejų velionių artimie
siems gili užuojauta.

' j Pergyveno operacijas
' Bernardas Kvietinskas lai
mingai pergyveno dvi opera
cijas. Pirmoji buvo gana su
dėtinga. Tikiu, kad jis greit 
grįš namo.

grįžęs į

Šiomis dienomis taipgi 
operaciją pergyveno Jonas 
Knistautas. Jis ja 
namus, gydosi žmonos slau
gomas.

Abiem ligoniam linkiu 
g’eit pasveikti.

Auto nelaimė
Į vairuojančios
innon-Kvietinskaįtės auto- 
ašina smarkiai trenkė kita

Telmės

A. Mikulienė
E. Vilkis
M. Laurynaitis
M. Šalčiūnienė
A. Meištienė
J. P. Taruškai
O. Keršulienė
M. Gr&bienė
L. P. Kisieliai
J. Taparauskienė 
D. Vekteris-Lord 
Ch. Lukošius
M. Janušienė <•/
A. Skrupskienė
J. Kaušakienė
J. S. Čičinskai 
V. Rudianskas
B. Kvietinskas 
B' H. Šimonėliai
J. V. Knistautai
P. M. Niaurai

B
m,___  ,__________ ____ _
mašina ir jos mašiną sudau
žę. Laime, kad Telmos neuž
gavo, tik labai sukrėtė, j i r ■;Buvo išvykę

M. Laurynaitienė su savo 
marčia atostogas praleido 
Kuboje.

J. ir J. Crombie - 
tė su vyru buvo 
Floridą.

- Kielai- 
išvykę į

Alytaus medvilnės kombinate dirbantys tėveliai ir 
mamytės gali ramiai palikti savo vaikus — jie tikrai 
susirandą tinkamą užsiėmimą neseniai pastatytuose įmonės 
kultūros rūmuose. Beveik tūkstantis kombinato dirban
čiųjų vaikų piešia dailės studijoje, šoka pramoginius ir 
liaudies šokius, mokosi skariibių dainų, vaidina.

Nuotraukoje: Šokių vadovė Alė Ežerskienė repetuoja su 
tautinių šokių ratelio šokėjais. A. Sabaliausko nuotrauka

Į ->

MIRUS

Elenai Morkevičienei- 
Juškevičiūtei

Giliai užjaučiame velionės sunkiai sergantį vyrą, 
gimines T. Lietuvoje ir artimuosius čia, o mes labai 
liūdime netekę geros ir nuoširdžios draugės.

B. Papurėlis
F. S. Spaičiai
J. J. Vilkeliai
N. Venskaitienė
J. L. Urbanavičius 
Ch. A. Juškai
V. Morkevitz
J. Norris
V. A. Verbylai
H. Jagelavičienė
E. Mastavičieri£ 
O^Veršinskienė
M. Gudienė
A. Keršys

‘ V. Vekterienė
J. Vekteris
E. Petrauskienė
A. K. Keršienė
J. A. Paragiai
A. Šuplevičienė
J. N. Kaušylai

MONTREAL, QUEBEC, CANADA

MIRUS >
<'

Elenutei Mockevičienei
Juškevičiūtei

Labai apgailestaujame velionės sunkiai sergantį 
vyrą, gimines T. Lietuvoje ir artimus draugus, o 
mes liūdime netekę geros ir labai paslaugios 
draugės. *

lech Walensa 
reklamuojasi

Lenkijos Gdansko mieste 
leidžiamas laikraštis “Dzenik 
baltycki” išspausdino buvu
sio liūdnai pagarsėjusio prof
sąjungų “Solidarnosc” vado
vo Lech Walensos laišką ša
lies ministrui pirmininkui V. 
Jaruzelskiui, taip pat respu
blikos vyriausybės Skundų ir 
laiškų biuro duotą atsakymą 
į šį laišką. Šiuos tekstus 
išplatino lenkų agentūra 
PAP.

Savo laiške L. “Walensa 
skundžiasi ir kelia nemažai 
pretenzijų dėl administraci
nių priemonių, kurių imama
si prieš autorių, ir dėl spau
doje skelbiamų neigiamų pu
blikacijų apie jį. L. Walensa, 
sakysim, teigia, kad jam ,ųž 
eismo taisyklių pažeidimus 
teko sumokėti “dideles bau
das”, kad “neteisingai” uždė
tas muito mokestis už jo 
automobilį, o spauda jį kriti
kavo' už “simpatijas vokie
čiams”. Jis neigia, kad gauna 
iš Vakarų valstybių pinigines 
premijas ir turi kitų papildo
mų pajamų, o nuo valdžios, 
esą, neslepiąs savo finansų. 
Jis protestuoja prieš rausy- 
mąsi jo patėvio, kuris kele
rius metus gyveno Jungtinė
se Amerikos Valstijose, “bio
grafijoje ir turto reikaluose”, 
prieš “įtaką, daromą” jo šei
mai. (

L. Walensa nurodo, kad jo 
laiškas (skirtas asmeniškai 
Lenkijos i vadovui V. Jaru
zelskiui, ;ir čia pat grasina, 
kad jeigu jam nebus atsaky
ta per dvi savaites, jis viešai 
paskelbsiąs šį laišką.

Lenkijos Liaudies Respu
blikos Ministrų Tarybos 
Skundų ir laiškų biuro atsa
kyme, kuris buvo nusiųstas 
L. Walensai, pabrėžiama, 
jog turimi faktai rodo, kad 
šis žmogus nuolat siekia sta
tyti save aukščiau už įstaty
mą. Jis ignoruoja teiginius 
nuostatus, reguliuojančius 
eismą, nenori mokėti mokes
čių, sakysim už butą, nepi^- 
pažįsta darbo įstatymų ir 1.1. 
Nątūralu, kad į tai griežtai 
reaguoja konkrečios įstaigos 
ir darbuotojai, kurie budi 
įstatymo sargyboje.

Laiške išdėstyti nusiskun
dimai sukelia įspūdį, kad L. 
Walensa šį laišką parašė, 
siekdamas reklamuotis, duo
ti “medžiagos” Vakarų ko
respondentams, “Laisvosios 
Europos” radijo stočiai ir 1.1.

Walensos nusiskundimai 
eismo milicijos veiksmais, 
nurodoma dokumente, yra 
nepagrįsti ir rodo, koks jis 
veidmainis. Laikotarpiu, kai 
dar buvo “Solidarnosc” vado
vas ir viešai smerkė privile
gijas, aštuntajame dešimt
metyje; suteiktas kai kuriems 
piliečiams, jis kartū konfi
dencialiai kreipėsi į valdžią, 
prašydamas duoti jam spe
cialų dokumentą, kuris atlei
do jį nuo eismo milicijos 
kontrolės (tuomet tas doku
mentas jam buvo duotas).

Lenkijos muitinės preten
zijos liečia ne L. Walensos 
automobilius, o mikroauto
busą “Folkąwagen”, kurį jo 
žmonai padovanojo kažkoks 
“privatus asmuo” iš Švedi
jos. Taip pat nepagrįsti 
skundai dėl reikalavimo su
mokėti už buto remontą: 
kalbama apie įmoką gyvena-* 
mųjų namų statybos koope
ratyvui, kuris pertvarkė ir 
sujungė Walensai tris butus į 
vieną.

Ministrų Tarybos biuro at
sakyme demaskuojami mela
gingi Walensos teigimai apie 
jo pajamas. Dirbant “Soli
darnosc” unijoje, jo pajamos 
1981 metų lapkričio mėnesį 
sudarė ne 15 tūkstančių zlo
tų, kaip teigia Walensa, o 
32,264 zlotus. Internavimo 
laikotarpiu jam kas mėnuo 
buvo mokama 32,734 zlotai. 
Walensos didelės asmeninės 
išlaidos buvo padengiamos iš 
“Solidarnosc” fondų.
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Nuotraukoje: Kombinato laboratorijos vedėja Angelė 
Juknevičienė [kairėje] Jr inžinierė Vida Ceplikienė prie 
Alytaus šampano-vyno kombinato išleidžiamos produkci
jos. Juozo ŽEGUNIO nuotrauka
Daugelis Tarybų Lietuvos 

gyventojų Naujuosius metus 
sutiko su lietuviško šampano 
taure. Nors pastaruoju metu 
Jpe šios tauraus gėrimo neap
sieinama vestuvėse, krikšty
nose, kitose šventėse, bet jo 
jau nepalyginamai mažiau 
reikia įsivežti! iš kitur. Per
nai Alytaus šampano ir vyno 
gamykla jo išleido beveik 
keturis su puse milijono bu
telių. |

Dzūkijos sostinė būvo pa
rinkta gaminti šampanui 
neatsitiktinai. Čia jau seno
kai veikė vyno gamykla, ne
trūko gerų specialistų. Iš 
vietinių žaliavų buvo gami
nami serbentų, vyšnių, šer
mukšnių, obuolių bei kitų 
rūšių natūralūs vynai. Nuta
rus gaminti Lietuvoje šam
paną, įmonės direktoriui 
Juozui Daukšiui, kitiems va
dovams teko pasirūpinti nau
ju cechu. Pastačius jį, iš 
Vakarų Vokietijos atvykę 
specialistai sumontavo savo 
firmos įrengimus.

. . . Lietuviško šampano 
gamyba prasideda Moldavi
joje ir Krasnodaro krašte. 
Ten daugiausia saulės, ten 
auga pačios geriausios vy
nuogių veislės. Iš ten atvežti 
kelių rūšių jauni vynai yra 
sumaišomi, filtruojami, rau
ginami. Alytaus šampanas 
gaminamas vadinamuoju re- 
zervuariniu būdu, kai perei
damas iš vieno rezervuaro į

I

kitą šampanas subręsta. Jį 
subrandinti padeda Kauno 
politechnikos instituto auklė
tiniai technologai inžinieriai 
Aušra Aleškevičienė, Vida 

Dokumente pateikiamos iš
traukos iš interviu, kurį L. 
Walensa davė Vakarų Vokie
tijos žurnalui “Bunteilius- 
trierte”. Jame jis apgailesta
vo, kad vokiečių tauta dabar 
suskaldyta. Nurodoma, kad 
jis nė vienu žodžiu nepa
smerkė revanšistinių VFR 
jėgų, kurios siekia “suvienyti 
vokiečius” ir “susigrąžinti” 
Wroclavą,. Ščeciną bei 
Gdanską. Šis interviu, kaip 
ir daugelis kitų Walensos 
pasisakymų, daro žalą Lenki
jos interesams.

Kai dėl Walensos patėvio, 
sakoma dokumente, visi ži
no, kad jis demonstratyviai 
susitiko su Reaganu, ir Ame
rikos televizija bei spauda 
tuo pasinaudojo, kurstydama 
Lenkijai priešišką propagan
dinę kampaniją.

Jeigu kalbėsime apie Wa
lensos gimines, gyvenančius 
Lenkijoje, nurodoma doku
mente, tai jo žmonos bro
liai — Adamas ir Weslavas 
Kolosai — 1982 metais nu
teisti už apiplėšimą laisvės 
atėmimu 3,5 metų ir dabar 
atlieka bausmę,

Walensos laiško tikslas —

Ceplikienė, Birutė Baranaus
kienė ir kiti. Jie ne kartą 
lankėsi geriausiose Tarybų 
Sąjungos šampano gamyklo- ' 
se, kur domėjosi šio gėrimo 
paruošimu, o ir patys jau 
turi sukaupę nemažą darbo 
patyrimą. Daug rūpesčių tu
ri laboratorijos vedėja Ange
lė Juknevičienė ir čia dirban
tys žmonės. Būtina rūpestin
gai patikrinti gautus vynus, 
nustatyti, kokiu kiekiu įr su 
kuo maišyti vieną ar kitą jų 
rūšį.

Trumpame aprašyme neį
manoma papasakoti apie ilgą 
šampano kėlią — nuo iš
spaustų sulčių iki kvapnaus, 
putojančio gėrimo taurės. 
Juk tai trunka ne dienas, o 
savaites ir net mėnesius.

Dabar Alytaus šampano ir 
vyno kombinatas tiekia kelių 
rūšių šampanus: sausą, pu
siau sausą, saldų, pusiau 
saldų, muskatinį ir kitus. 
Kiekvieno jų savitas skonis, 
kiekvieno vis kita spalva. 
Šiemet čia jau pradėta 'sudė
tinga “Auksinio šampano” 
gamyba.

Labiausiai pirkėjai vertina 
alytiškių pusiau sausą ir sal
dų šampaną. Tačiau žymiausi 
šalies degustatoriai pripažino 

.geriausiu sausą šampaną, 
kuris gaminamas iš pačių 
geriausių vyno sulčių ir kitų 
priedų. Jame beveik nėra 
žmogaus sveikatai kenkian
čio cukraus kiekio. Tėra tik 
saulėje išsirpusių vynuogių 
sultys, subrendusios gamyk
los cechuose.

Stanislovas Pleskus

pavaizduoti savo valdžios 
tendencingai persekiojamu 
asmeniu, kad juo vėl susido
mėtų plačioji visuomenė. 
Tam pačiam tikslui tarnauja 
Walensos pareiškimai apie 
susitikimus su antisocialisti- 
nio pogrindžio lyderiais, in
terviu užsienio spaudos orga
nams. Walensa per dažnai ir 
įžūliai pažeidinėjo ir pažeidi
nėja įstatymą, kad galėtų 
dėtis jo gynėju.

Skundų ir laiškų biuro at
sakymo pastaboje pabrėžia
ma, kad gerokai anksčiau 
negu pasibaigė įstatymo nu
statytas laikas — mėnuo, 
per kurį turi būti gautas 
atsakymas į skundą, Walen
sa perdavė savo laiško nuo
rašą Vakarų informacijos 
agentūroms, o per jas — 
Vakarų radijo stotims, ku
rios nuo 1983 metų gruodžio 
29 dienos plačiai cituoja jo 
turinį. Vladas Burbulis

♦ ♦ ♦

Švedijos narai Krunavo 
laive, nuskandintame 1676 
m. per jūrų mūšį netoli 
Elando salos, rado 150 seno
vinių auksinių monetų.
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Lietuvos sportininkų 
olimpiniai medaliai

Mirė
Jonas Smalenskas , St. Petersburg, Fla

J i

Nuotraukoje: A. Šalna [anttas iš dešinės] su varžybų 
draugais olimpiniais čempionais J. Kaškarovu, D. Vasilje
vu ir S. Bulyginu po pergalingo finišo Sarajeve.

* Į TASS-o nuotraukaI , i
Sarajevo žiemos olimpinė- I čiuose, netoli Baltarusijos 

se žaidynėse Jugoslavijoje sostinės Minsko, jis pirmą 
šiemet aukso medalį iškovojo kartą gynė TSRS rinktinės
kaunietis sportininkas Algi
mantas Šalna. Jis laimėjo 
šaulių slidininkų biatloniųin- 
kų estafetės 4x7,5 kilometro 

> varžybas kartu su trim savo 
komandos draugais D. Vasil
jevu, J. Kaškarovu ir S. 
Bulyginu. ^Estafetės trasą 
Algimantas įveikė per 1 va
landą 38 minutes ir 51,7 
sekundės. Tai pirmasis Tary-

garbę pasaulio čempionate. 
Praėjusią žiemą šis lietuvis 
sportininkas kartu su tarybi
ne komanda iškovojo aukso 
medalį biatlono estafetėje 
planetos pirmenybėse Italijo
je ‘ U.

Algimanto Šalnos parsi
vežtas iš Jugoslavijos meda
lis yra 4Laįsis, kuriuos Lietu
vos sportininkai yra laimėję

bų Lietuvos sportininkas, 
dalyvavęs pasaulinėse žie
mos olimpinėse žaidynėse.

Dvidešimt penkerių metų 
Kauno kūno Kultūros institu
to studentas, TSRS Tarptau
tinės klasės sporto meistras! 
Algimantas Šalna kilęs iš 
Ignalinos. Nuo vaikystės jis 

* pamėgo slides. Ir neatsitikti
nai. Juk Ignalinos apylinkė
se, kaip ir Vilniaus Sapiegi- 
nės kalnuose, rengiamos 
svarbiausios ^Lietuvos slidi
nėjimo varžybos. <Dar paaug
liu Algimantas tapo vienu 
greičiausių slidininkų Lietu
voje tarp savo bendraamžių. 
O prieš dvejus metus Raubi-
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pasaulio olimpiadose. Tokio
se žaidynėse TSRS rinktinių 
sudėtyje jie dalyvauja nuo 
1952 metų.
Nemuno krašto sportininkai.
Pažymėtina, kad beveik pusė 
jų iškovojo olimpinius meda
lius. 0 krepšininkė A. Rup
šienė ir rankininkė A. Nenė- 
nienė olimpiados nugalėtojų 
aukso medalius parsivežė po 
du kartus — iš Montrealio ir 
Maskvos. Ypač sėkmingos 
buvo XXII olimpinės vasaros 
žaidynės Maskvoje. Šešiolika 
Tarybų Lietuvos sportininkų 
tada laimėjo septynis aukso, 
vieną sidabro ir tris bronzos 
medalius. * J. Žukauskas

Neleisti nuodyti Europos!
Šių metų pradžia pažymėta 

nauju svarbiu žingsniu, kurį 
žengė Varšuvos sutarties 

. valstybės. TSRS užsienio 
reikalų ministerijoje valsty
bių — Šiaurės Atlanto bloko 
dalyvių ambasadoms buvo 
įteiktas memorialinis raštas 
ir raginimas pašalinti chemi
nį ginklą iš Europos.

] ( Šio dokumento reikšmė la
bai didelė. Juk iš 3 milijonų 
cheminių sviedinių, dešim- 

- ties tūkstančių aviabombų, 
šimtų tūkstančių minų ir 
fugasinių sviedinių, paga
mintų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, didesnė dalis dis
lokuota senajame pasaulyje. 
Pentagonas, kaip žinoma, 
ketina įvežti į Europą naujos 
rūšies cheminį ginklą — bi
narinį.

Nereikia būti specialistu, 
kad suprastum, koks pavojus 
gresia europiečių gyvybei: 
kaTScurios nuodingosios me
džiagos yra tokios stiprios, 
kad keliolikos gramų jų pa
kaktų daugeliui tūkstančių 
žmonių nužudyti. Beje, che
minis ginklas yra ypač bar
bariškas. Specialistų nuomo
ne, jį panaudojus, civilinių 
gyventojų tarpe aukų būtų 
20 kartų daugiau nei kariš
kių, daugiau teritorijos taptų 
netinkamos gyventi.

Pašalinti cheminę grėsmę 
žemyno valstybėms ir tau
toms, kitiems planetos rajo
nams galima uždraudus ir 
likvidavus cheminio ginklo 
atsargas visame pasaulyje — 
tokios nuomonės yra Varšu
vos sutarties valstybės. Kaip 
tik to ir siekiama konkre
čiais, realistiškais jų pasiūly
mais, kurie pateikiami Žene
vos derybose nusiginklavimo 

i komitete. Varšuvos sutarties 
valstybės deda nemažai pa
stangų atitinkamai tarptauti
nei konvencijai paruošti. De-

valstybių pa
siekiama žymiai 
heminioi karo

dausimų svar- 
mtis patyrimu,

ja, užsibrėžto tikslo pasiekti 
kol kas nepavyko. Ryšium su 
tuo nauja Varšuvos sutarties 
valstybių iniciatyva ypač" ak
tuali. Apie tai byloja iV tas 
atgarsis, kurį šis žingsnis 
sukėlė daugelio šalių politikų 
ir visuomenės tarpe.

Jeigu cheminio ginklo ne
galima uždrausti ir likviduoti 
pasauliniu mastu, tai reikia 
stengtis, kad tai būtų pada
ryta Europos žemyne. Tai 
sakoma ir naujajame Varšu
vos * sutarties 
siūlyme. Juo
sumažinti c
Europoje pavpjų, taip pat ir 
visame pasaulyje.

Praktiškas 
stymas turi re
jau sukauptu Ženevos dery
bose nusiginklavimo komite
te. Antra vertus, sudarius 
susitarimą, Europoje būtų 
galima tartis dėl kai "kurių 
sudėtingų techninių detalių, 
kurios priklauso Ženevos de
rybų kompetęnęijai. j

Kokia forma gali būti suda
rytas susitarimas? Socialisti
nės šalys mano: dokumento 
forma, turinčia privalomą ̂ ju
ridinę galią (susitarimas, su
tartis, konvekcija), arba dau
giašalio ar keleto vienašalių 
pareiškimų ar deklaracijos 
forma. ' ii

Trumpai sirgęs ir neatga
vęs sąmonės nuo širdies 
smūgio sausio 4 d. mirė 
Jonas Smalenskas, sulaukęs 
96 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Lietu
voje. Prieš pirmąjį pasaulinį 
karą jis, kaip ir daug kitų 
jaunuolių, ieškodamas laimės 
ir geresnio gyvenimo atvyko 
į Ameriką. Bet deja čia 
laimės nerado. Jam teko 
dirbti įvairiuose darbuose ir 
gyventi įvairiuose miestuo
se.

Velionis buvo pažangus 
žmogus ir nuo jaunų dienų 
priklausė prie pažangiųjų or
ganizacijų ir jose veikė, buvo 
energingas, darbštus bet ra
maus būdo, niekur nesiveržė 
į vadovybę.

Tapęs pensininkų persikėlė 
gyventi į Miami, Fla. Ten 
įsijungė į visuomeninę veiklą 
ir nenuilstamai darbavosi pa
žangiečių gretose. Daug pri
sidėjo prie Miami L.S. klubo 
įsikūrimo. Per trumpą laiką 
jame gyveno ir rūpestingai 
atlikdavo savo įvairias parei
gas. Buvo Klube įsteigęs 
knygyną, kurį pavyzdingai 
tvarkė. Savomis lėšomis už
sakydavo įvairia spaudą bei 
laikraščius, kuriuos su malo
numu dalindavo atsilankiu
siems svečiams. Buvo drau
giškas ir visus atsilankiusius 
su šypsena sutikdavo. Būtų 
neįmanoma ir suminėti visus 
velionio atliktuosius darbus.

J.° Smalenskas buvo plačiai 
žinomas kaip stambus spau
dos ir pažangiųjų organizaci
jų rėmėjas; jis troško, kad 
pažangieji laikraščiai kuo il
giausiai gyvuotų. Yra ne 
vienam apmokėjęs ‘“Laisvės” 
prenumeratą dalyvaudamas 
vajuose, stengdamasis gauti 
naują skaitytoją.

Velionis daug kartų lankėsi 
T. Lietuvoje, ir grįžęs labai 
džiaugėsi tėvynės laimėji
mais'. Jo svajonė buvo aplan
kyti Lietuvį dar nors kartą, 
bet deja, jis\jaų negalėjo tuo 
pasidžiaugtu nes jo sveikata 
ir m^tų našta jam jau nebe
leido. Ypatingai kankinosi, 
kai buvo praradęs klausą.

Kaip Klubas pradėjo eiti 
prie likvidacijos, jam buvo 
skaudus smūgis tai pergy
ventų Bet jis nesiskundė. 
Paklaustas nusišypsodavo, 
sakydamas, kadras viskas 
praėjo, nereikia nė minėti, ir 
tuoj uždainuodavę, ir saky
davo važiuosiu į St. Peters- 
burgą. Ten rasiu vėl Klubą ir 
daug žmonių, nes aš myliu 
žmones, o žmonės myli ma
ne”. Bet, deja jam čia neteko 
ilgai džiaugtis, negailestinga 
mirtis jį iš gyvųjų tarpo 
išplėšė.

Nuliūdime paliko brolį Vin
cą Smalenską, brolio dukrą 
Birutę Kazakevičienę ir dau
giau giminių Lietuvoje.

Mes buvę Miamio Lietuvių 
Socialio klubo nariai auko
jame “Laisvei” šimtą dolerių 
už jo gražius ir naudingus, 
visuomenei atliktuosius dar
bus. Jį prisiminsime su pa
garba. Gili užuojauta jo arti
miesiems.

Keletas žodžių apie Flori
dos gamtą. Baigiantis 1983- 
čiuiu metu pa skuti nėniam 
mėnesiui ir pradėjus naujuo
sius 1984 metus — pradžioje 
Floridos oras buvb labai 
nemalonus, šaltas, lietingas, 
nušąlo gėlės, dekoratyviniai 
medeliai bei vaismedžiai. 
Šiuo metu regisi dar liūdnas 
vaizdas. Laukiam, kad saulu
tė sušildys ir viskas sužaliu- 
tų.

* * *
Šiemet į St. Petersburgą 

suvažiavo daugiau svečių iš. 
šaltųjų-kraštų, daug svečių 
atsilanko ir į mūsų organiza
cijų renginius. Šeimininkės 
Klube vaišina, groja muzika, 
mėgėjai pasišoka, o prie vi
so, mokytojai Helena Januly
tei vadovaujant padainuoja 
ir choras.

Dainos Mylėtojų Choras 
solistai, duetistai atlieka dai
nų programą.

Klubo veikla
Vasario 4 d. klubiečiai su-

Dainininkių grupės vadovė 
mokytoja Valeria Urbickas; 
taip pat buvo pasiruošusi 
vykti kartu grupės daininin
kė Estelle Bogden. Gaila, 
įvyko nelaimė, susirgo Estel
les vyras, jį reikėjo vežti 
ligoninėn.

Linkiu ligoniui susveikti, 
o, Estellei ištvermės ligonį 
slaugyti.

Šios mielos ir visuomet 
laukiamos dainininkės mums 
floridiečiairis suteikė^ daug 
malonumo. Atliko žavingą 
koncertinę programą, savo 
gražiais melodingais skam
bančiais balsais žavėjo pobū
vio dalyvius, kurių prisiplau- 
dė pilna Klubo salė.

Po kiekvienos dainos 
skambėjo gausūs aplodis
mentai.

Dar svarbu priminti, kad 
ne visi dainininkai greit išvy
ko, paliko keletas, paviešėjo 
dar iki vasario 25-osios d., ir 
vėl klausėmės jų koncerto.

Taip pat svarbu pabrėžti, 
kad Albert Dupsha kasmet

sirinko į nuosavą salę,h- čnT| atvyksta atostOgaut į Flori-
buvo Klubo prezidenpas V r 
Bunkus.. Klubo valdyba bei 
renginių komisijos pateikė 
pranešimus iš Klubo veiklos. 
Buvo paminėti įvairūs \Į<įu 
reikalai. Nutarta ilgai ne
laukus viską sutvarkyti. Po 
pietų įvyko dainų programą. 
Dainos Mylėtojų choras pa
dainavo keletą dainelių. Va
dovavo Helena Janulytė.

Kuopos veikla
Vasario 11 d. Lietuvių 

liečiu salėje įvyko L.L.D. 45 
kuoęos susirinkimas.

Jį pravedė kuopos pirm. 
Stasys Kuzmickas. Pirmiau
sia tylos minute pagerbtas 
miręs kuopos narys B. Jan
kauskas. Kuopos Valdyba 
bei renginių komisijos, patei
kė pranešimą iš kuopos veik
los. Pirmininkas. Įsirašė 
nauja narė Valerija Masienė.

S. Kuzmickas pranešė, kad 
kovo 10 d. bus atžymėta 
tarprautinė Moters diena su 
programa.

Finansų sekretorė Helena 
Šarkiūnienė pateikė kuopos 
finansų stovį. Iždininkas 
Juozas Vaitkus su ataskaita 
sutiko.

Kuopos finansų knygas 
Helena Saurienė patikrino 
Helena Siaurienė ir pranešė 
kad knygos vedamos tvar
kingai.

Pabaigus susirinkimą šei 
mininkės' pateikė pietus. Po 
pietų Helenos Janulytės va
dovybėje padainavo solo Sta
sys Kuzmickas, o duetą su 
žmoną Violet programa pa
baigė Dainos Mylėtojų cho
ras. Po to siekė šokiaį iki 
vakaro.

dą, atvyksta ir jo bičiuliis 
Raymond Levay. Juodu atsi
lanko į iriūsų Klubą. Alber- 

uri švelnų balsą, jis 
visu et padainuoja solo bei 
duet su Stasiu Kuzmicku. 
Albertąs Dupsha yra mūsų 

 

Klubo narys. Klubiečiai dė
koja visiems dalyvavusiems 
Klubo parengimų programo
je- ;• 'Ii

Pi-
Pranešimas

Kovo 10 d. įvyks L.L.D. 45 
kuopos susirinkimas. Bus at
žymėta Tarptautinė Moters 
Diena. Prašom visus daly
vauti.

Vieta: 314 15 Ave. South.
V. Bunkienė

Mirė Ona Gilmaniene
Sausio 27 d. mirė Ona Gil- 

manienė ir buvo tuoj sukre- 
muota. Šermenų nebuvo. 
Draugė Gilmaniene buvo 
veikli Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo ir kitų pažangiųjų 
organizacijų narė. Per ilgus 
metus, kol sveikata leido jai 
atvykti pas mus visada daly
vaudavo.

Nuliūdime liko dukra Caro
line, kuri labai daug vargo 
prižiūrėdama motiną ir tėvą 
Adolvą, kuris jau per ilgus 
metus netekęs regėjimo. 
Adolfas irgi buvo uolus mūsų 
rėmėjas ir veikėjas. Jis daug 
dirbo LDS kuopoje.

Reiškiame gilią užuojautą 
Caroline ir Adolfui 
nams.

Gilma-
IM

SENOVĖS TURTŲ
SURANDA IR PERKŪNAS

Lobius dažniausiai randa

lešmantienė
Lauderdale Lakes, Fla.

MOKYKLŲ KANCLERIS 
KELIA ALGAS IR 
SKOLINASI PINIGUS

KLUBO RENGINYS
Vasario 18 d. LSC Klube 

įvyko nepaprasta programa. 
Buvo iš Chicagos atvykusios 
dainininkės “Lakštutės”: 
Ann Krisiken, Wanda Gai- 
dam, John Feiza.

žmonės. Tačiau Rudozemės 
miestelyje (Bulgarija) lobį 
surado žaibas, trenkęs į me
dį, kurio kamiene buvo pa
slėptas indas su turkiškomis 
monetomis. Mokslininkai 
tvirtina, kad lobis čia išgulė
jo apie 300 metų.

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d.riki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775. <
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

“LAISVES” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

Detroit, Mich
LDS 21 KUOPA

Nuo balandžio mėnesio 
LDS 21 kuopa, Detroit, 
Mich., laikys susirinkimus 
kiekvieno mėnesio PIRMĄJĮ

sekmadienį. Nepamirškite, 
balandžio mėnesį susirinki
mas įvyks 1 dieną, 11 valan- 
dąryte, 4114 W. Vernor Hwy.

Ruth Gugas. Sekretorė

BRIEFS

Tokia yra naujo Varšuvos 
sutarties valstybių pasiūly
mo NATO nariams dėl che
minio ginklo pašalinimo iš 
Europos esmė. Jam apsvar
styti, pasikeisti nuomonėmis 
labai svarbu jau šiais metais 
surengti dviejų karinių-poli- 
tinių grupuočių įgaliotųjų at
stovų susitikimą. Jo metu 
būtų galima suderinti įvai
rius praktinio pobūdžio as
pektus, taip pat ir klausimą 
dėl būsimų derybų.

Vladas Burbulis

Neseniaii New York.
paskirtas šio miesto mokyk
loms kancleris Anthony J. 
Alvarado padidino savo tar
nautojams alįas, ir iš jų 
pasiskolino pinigų namams 
nusipirkti. Pav. vienam alga 
mokama $12,847, o iš to 
asmens pasiskolino $12,000.

Visa tai iškilo, kai miesto 
pareigūnai tikrino sąskaitas 
ir atsiskaitymus. :•

Meras Koch. pareiškė, kad 
viršininkui skolinti pinigų iš 
povaldinių nedėra.

TARYBŲ LIETUVOJE

MIRUS

Michalinai Jurevičienei
Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Irenai 

Krivickienei ir jos šeimai.
POVILAS IR NELĖ VENTA

, i > 5 ■ Brooklyn, N. Y.

I .

TARYBŲ LIETUVOJE

MIRUS

Michalinai Jurevičienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos dukrai Irenai 

Krivickienei ir jos šeimai; taipgi visiems artimie
siems.

AIDO CHORO VALDYBA IR NARIAI
Ozone Park, N. Y.

The Environmental Pro
tection Agency has an
nounced that some of the 
nation’s grain supply will 
have tri be destroyed be
cause it is contaminated with 
the cancer-causing pesticide 
E D B. 

* * *
One local newspaper edito

rial says:
It’s all drearily familiar. 

We support a corrupt, re
pressive regime, because its 
opponents are “leftists” and 
anti-American. We spend 
billions on military aid and 
training for an army that 
doesn’t want to fight, and 
when it loses, the Americans 
have to be evacuated by 
helicopter.

Vietnam, Cambodia anc 
Laos; Iran; Lebanon today, 
El Salvador^ tomorrow. Wa
shington *has an infallible 
ability to pick the loser, anc 
'how President Reagan is 
rushing headlong from one 
defeat to another. As the 
Gemayel government is in 
its death throes, Reagan has 
asked Congress for hundreds 
of millions in aid for El 
Salvador, whose regime 
seems as /firmly bent on 
self-destruction as Gema- 
yel’s.

Reagan wants $243.5 mil
lion in military aid for El 
Salvador this year. It doesn’t 
need it, it can’t use it —i and 
Congress won’t give it. 

* * - *
I read the following lines 

in a tabloid: “Nicaragua: A 
Look at the Reality”.

Accurate^ information 
about Nicaragua is difficult 
for the average person to 
obtain. Most of what is 
reported in the media re
flects the position of the 
Reagan Administration and 
the State Department: a 
position which unconditional
ly condemns the Sandinista 
government.
' Many credible and in
formed observers have a 
different view. And this is 
what we offer you in this 
publication: the viewpoints 
of people who believe that 
the present U* S. polices are 
contrary to the best inte
rests of the Ų. S. and the 
Nicaragua^ people, and de
structive of ideals that many 
of us cherish.

We invite your dialogue 
about this publication. And 
we urge those of you who 
are convinced — as we are — 
that U. S. actions against 
Nicaragua must cease, to 
write immediately to your 
representatives in Congress. 
(Their addresses are inclu
ded on the back page for 
your convenience.)

Only if we speak out and 
work together can our poli-, 
cies change. We have chosen 
to join with other deeply 
concerned citizens and 
groups to send you this pu
blication. We ask you to 
speak out with us and work 
with us to achieve peace and

justice in Central America.
And a call for action:
If U. S. hostility toward 

Nicaragua is to stop, imme
diate action is necessary. It 
is critically important that 
citizens contact members of 
Congress to urge them to do 
all in their power to stop 
funding for U. S. actions 
against Nicaragua.

Write or call now, and ask 
others to join in this activity. 
Consider organizing a letter
writing session in your home 
as part of an “evening on 
Nicaragua.” The addresses 
and phone number of the 
House and Senate are below:
(Your Representative)
U. S. House

of Representatives 
Washington, DC 20510
(Your Senator)
U. S. Senate
Washington, DC 20510
Phone (Capitol Switchboard): 
(202) 224-3121

* * *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
March 27, 1945
General Eisenhower de

clares that the German army 
in the West is whipped. 
However, he says, Germany 
is not crushed yet.

March 29, 1945
Unusually hot weather.

March 31, 1945
Read about Lithuanian fas

cist mission in Washington 
March 23-24. They have suc
ceeded in stirring up loads of 
noise. Their party was at
tended by 70 congressmen, 
and 10 senators. They met 
with vice-president Truman.

April 5, 1945
The last three days was 

working on getting material 
for the “Baltic Revew” on 
the activities of the Lithuani
an pro-nazis. Just finished.

April 7, 1945
The Red Army in Vienna.

April 12, 1945
President Roosevelt is

dead!
Died 3:30 P.M.
Greatest loss. Tragedy!
What will Mr. Truman do? 

Will he pursue Roosevelt’s 
policies?

The world is shocked.

April 15, 1945
Franklin Delano Roosevelt 

was laid to his final rest at 
his home in Hyde Park, 
N.Y.

Universal grief and mour
ning.

He was a great man — 
greatest American since Lin
coln. Use




