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“Antroji revoliucija” 
Farmerių saužudystes 
Kazimierinė Lietuva 
Jaunimo nesulaikysi

Savo “Pranešime tautai” 
(“State of the Union” kalboje 
prezidentas 'Reagan piešė 
vaizdą, kuris neturi nieko 
bendro su realybe. Nors val
stybinis deficitas yra dides
nis negu bet kada buvo 
Amerikos istorijoje, jis tei
gė, kad mes esame “ekono
miniai tvirtesni negu bet 
kada praeityje”. Nors jo ad
ministracijai kraštą valdant 
neturtingųjų gerbūvis kata
strofiškai nukrito, jis teigė, 
kad “mes rūpinamės, labiau 
negu bet kada praeityje, 
beturčių dalia” — ir taip 
toliau ir taip toliau. Bet la
biausiai šalį nustebino jo pa
sakymas, kad jis praveda 
“anjjrąją Amerikos revoliuci
ją” ... I tai gerai atsakė 
Juodųjų amerikiečių veikėjas 
Vernon Jordan. Jis sakė:

“Reaganas praveda ne an
trąją revoliuciją, bet tikrą 
kontr-revoliuciją. Kas liečia 
mus, mes niekad neturėjome 
tokio priešo Baltuosiuose rū
muose . . .”

New York “Times” nese
niai atspausdino pirmame 
puslapyje analytinį straipsnį 
apie vidutinių Amerikos far
merių likimą. Pasirodo, kad 
farmeriai masiniai praranda 
savo farmas, panašiai, kaip 
tai buvo didžiosios depresijos 
laikais prieš 50 metų. Ko 
daugiau — labai padaugėjo 
farmerių saužūdybės — pri
versti leisti bankams išpar
duoti jų nuosavybę, kurioje 
jie gimė, augo ir visą gyveni
mą darbavosi, ne vienas far- 
merys prieina išvados, kad 
nelieka tikslo gyventi. 
“Times” sako, kad ta tragiš
ka padėtis dabar nusiaubia 
tokias prerijų valstijas kaip 
Idaho, Nebraska, Wyom
ing . . .

Katalikiškojoje JAV lietu
vių spaudoje dabar vis daž
niau rašoma apie “kazimieri- 
nę Lietuvą”. Prasidėjo su 
Šv. Kazimiero sukakties mi
nėjimu, — ir dabar tebetę- 
siama. Ką reiškia tas išsi
reiškimas? Apie tai jau susi
rūpino ir kai kurie klerikalų 
sąjungininkai, pasaulietiški 
nacionalistai, kaip pvz. tauti
ninkai. Jie pradeda klausti: 
ar klerikalai pradeda judėti 
link sąjungos su lenkų kleri
kalizmu? Ar jie nori prisi
šlieti prie galingesnio lenkiš
kojo klerikalizmo, prie lenkų 
kilmės popiežiaus? Ar jie 
svajoja apie naują Liublino 
uniją su Lenkija?

Įdomus fenomenas ir įdo
mus susirūpinimas, nors 
mums atrodo, kad abu vyks
ta nerealybėje, lyg sapne. 
Nei Lenkija nei Lietuva nie
kad negrįš į klerikalų ran
kas, ir jeigu tų kraštų istori
kai ateityje prisimins Kazi
mierą, tai kaip apsukrų poli
tizuotą karalaitį, kuris žinojo 
kaip naudoti religijos skrais-

Vakarų Vokietijoje išeina 
įdomus mažo formato žurna
las, “Nemuno kraštas”. At-

Vasario 24 dieną Tarybų 
Lietuvoje vyko rinkimai į 
LTSR Aukščiausiąją Tarybą 
ir vietines Tarybas. Rinki- ’ 
mai respublikos gyvenime 
buvo svarbus politinis įvy
kis. Praėję metai buvo sėk
mingi Lietuvos ekonomikai 
mokslui, ir kultūrai, nuimtas 
geras derlius, didelių laimėji
mų pasiekė pramonė. Visa 
tai pasijuto ir žmonių gyve
nime.

Rinkiminėje kampanijoje 
nauji kandidatai į liaudies 
valdžios organus kalbėjo apie 
ateities planus, žadėjo rinkė
jams dalykiškai spręsti vis 
dar esamas problemas. Vasa
rio 24-osios rinkimai labai 
aiškiai parodė, kad Lietuvos 
žmonės pilnai remia Lietuvos 
kampartijos ir respublikos 
vadovybės pastangas.

Rinkimų išvakarėse, vasa
rio 19 dieną Lietuvos sosti
nės žmonės susitiko su kan
didatu į respublikos parla
mentą — TSKP CK nariu, 
Lietuvos KP CK pirmuoju 
sekretoriumi Petru Griškevi
čiumi.

Nuotraukoje: Vaizdai iš 
rinkėjų susitikimo su Petru 
Griškevičiumi.

Nikaragvos prezidentas Daniel Ortega, kąįrėje, praneša apie savo taikos planą 
santykiams su JAV pagerinti. Dešinėje — New Yorko arkivyskupas John O’Connor.

rodo, kad jį leidžia ten gyve 
nantys lietuviai, kurie, kokių 
politinių nušistatymų jie be
būtų, stoja bent už kultūri
nių ryšių palaikymą su 
Lietuva. Ir atrodo, kad jų 
įtaka didėja. Štai paskiausias 
numeris, kuris mus pasiekė, 
pilnas jaunų žmonių nuo-, 
traukų —jaunų lietuvių ir lie
tuvaičių, kurie iš Vakarų bu
vo nuvykę trumpoms studi
joms Vilniaus universitete. 
Kas jie yra? Ogi, vaikinai ir 
merginos, kurie mokosi Va
sario Šešioliktosios gimnazi’ 
joje Vakarų Vokietijoje, ap- 
švietos įstaigoje kurią įsteigė 
antitarybininkai, stengda- 
miesi\sudąryti savo politinę 
tvirtovę. Bet tie jaunieji lie
tuviai, nuvykę iš, JAV, Ka
nados, Pietų Amerikos, Aus
tralijos ir kitų kraštų negali 
būti izoliuoti. Geografija 
jiems sako, kad jie yra netoli 
Lietuvos — ir joks gimnazi
jos direktorius arba auklėto
jas, joks mecenatas Chicago- 
je, jų nesulaikys. Tad, no- 
roms nenoroms — tos gim
nazijos direkcija jiems kas 
vasarą leidžia sudaryti gru
pes ir vykti į senąjį Vilnių, 
Trakus, gintariniu^' Baltijos 
krantus ....

SEKMADIENŲ, KOVO 10 D., 1 V AL. PO PIETŲ 
“LAISVĖS” SALĖJEAmerikos katalikų dvasininkai 

susitinka su Nikaragvos prezidentu Moters Dienos minėji as
Mahagva. — New Yorko 

arkivyskupo John O’Connor 
vadovaujama Amerikos vys
kupų . delegacija susitiko su 
Nikaragvos prezidentu Da
niel Ortega ir jo štabu ir 
išdiskutavo problemas, lie-

Badas Amerikoje
Boston. —- Harvardo uni

versiteto profesorius J. Lar
ry Brown, vadovaujantis 
Amerikos gydytojų grupei, 
tyrusiai badą Amerikoje, iš
leido pranešimą.

Pranešime pabrėžiama, 
kad, ’nepaisant vadinamo 
ekonominio atkutimo”, badas 
Amerikoję yra epideminio 
pobūdžio ir kad apie 20 
milijonų amerikiečių, vienu 
ar kitu laikotarpiu yra to 
bado, paliesti.

Nurodoma ir tai, kad Ame
rikoje labiau nei kurioje kito
je pramoninėje šalyje yra pa
didėjęs naujagimių mirtingu
mas. Kaltinama administra
cija, numušusi tarp 1982- 
1985 metų daugiau kaip 12 
bilijonų dol. iš programų, 
skirtų maisto kuponams ir 
Vaikų maitinimui. Raginamas 
Kongresas atstatyti padėtį.

Gromyka apeliuoja 
į Italus

Roma. — Tarybų Sąjungos
Užsienio' reikalų ministras 

čiančias sandin-stų vidaus ir 
užsienio politiką, ypač jo 
valdžios santykius su katali
kų hierarchija ir taikos klau
simus Centrinėje Amerikoje.

Vyskupam dalyvaujant, 
prez. Ortega pranešė, kad jis

I Andrejus Gromyka, lankyda
masis čia su oficialiu vizitu, 
savo susitikimuose su prem
jeru Bettino Craxi ir užsienio 
reikalų ministru Giulio An
dreotti, kviečia juos priešin
tis prieš JAV siūlomą erdvės 
gynybos planą, . populiariai 
vadinamą “žvaigždžių karą”.

Kalbėdamas jo garbei su
ruoštuose priešpiečiuose, 
Gromyka pasakė, jog “Tary
bų Sąjunga 1 neslepia savo 
troškimo, kad ir Italija būtų 
tarp tų valstybių, kurios 
pasisakytų prieš erdvės su- 
militarinimą. Jis taip pat pa-

10 DIENU LIETUVOJE- DAINŲ ŠVENTĖJE IR PAS GIMINES

{Nuo liepos 16 d. iki 29 
“Laisvė” organizuoja turisti
nę grupę į Lietuvą. Jos na
riai dalyvaus trijų dienų Lie
tuvos Respublikinėje dainų 
ir šokių šventėje. “Laisvės” 
ekskursijos grupei sudaro
mos sąlygos aplankyti gim
tąsias vietas, pabūvoti pas 
gimines, keliaujantiems už
tikrinama įdomi programa.

Skrendame ir grįžtama 
FINNAIR oro linija per 
JFK aerouostą. Kelionės kai- 

kętina paskelbti savo planą 
taikai Centrinėje Amerikoje 
pasiekti. Jis pabrėžė, kad jis 
pilnai remia Contadora gru
pės valstybių taikos projek
tą.

Be to, prezidentas Ortega 
planuoja pakviesti Amerikos 
Kongreso vadus atvykti į.. 
Nikaragvą ir pakeliauti po 
šalį, kad jie patys galėtų 
pamatyti, kaip Nikaragvos 
žmonės gyvena ir pamatyti 
šalies karinius įrengimus, 
kurie yra ne puolamojo, bet 
gynybinio pobūdžio.

Šis prezidento Ortegos 
pranešimas ypatingai malo
niai nustebino Amerikos ka
talikų vyskupus. Jie reiškė 
pasitenkinimą, kad įvyko tai, 
ko jie ir siekė: įrodyti, kad 
sandinistų valdžia nesanti 
taip smarkiai kariškai nusi
teikusi, kaip prezidentas 
Reagan ją vaizduoja. (Perei
tą savaitą prez. Reagan kal
tino Nikaragvą už įtempimo 
Centrinėje Amerikoje didini
mą ir beveik ragino imtis 
žygių sandinistų valdžiai nu
versti.)

Spauda rašo, kad, jeigu 
Amerikos Kongreso vadai 
pareikštų norą ir Nikaragvo
je apsilankytų, gal tai atvė
sintų dirbtinai kaitinamą po
litinį klimatą.

reiškė, kad TSRS neturinti 
didelių iliuzijų ir dėl ateinan
čių nusiginklavimo pasitari
mų su JAV Genevoje ir 
mano, kad derybos nebūsian
čios lengvos.

Būdamas Romoje, Gromy
ka buvo susitikęs ir Vatikane 
su popiežium.

na $1,795.00. Manome, kad 
nuo kovo 15 dienos jos oro 
kelionės pabrangs. Ir kas no
rėtų nemokėti brangiau, tu
rėtų vietą grupėje užsisakyti 
iki tos dienos. Rankpinigų 
įnašas $200.00.

Visais kelionės reikalais 
kreiptis į Aldaną Katinienę, 
tel. 718 - 296-0706. Skambin
ti po 8:30 PM. Jos vardu 
rašyti rankniningų čekį ant
rašas—

Šiais metais Moters dienos 
minėjimą rengia New\Yorko 
“Aido” choras, kovo 10nd., 1 
v. p. p. \

Dalyvaus iš Washington!) 
atvykęs Konsulas V. Saka> 
lauskas su šeima —« žmona 
Jūrate, kuri apibūdins Mo
ters dienos reikšmę.

Konsulas Vaclovas Saka
lauskas moteris pasveikins ir 
papasakos apie moterų veik
lą.

New Yorke dirbąs žurna
listas Vilius Kavaliauskas 

Apie laisvietį— laida 
per Maskvos televiziją

Tarybų Sąjungoje labai plačiai pažymima 40-metė 
sukaktis nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, hitlerinės 
Vokietijos ir militaristinės Japonijos sutriuškinimo. Ten 
labai gražiais žodžiais minimas ir Amerikos kareivių įnašas 
į bendrą pergalę, apgailestaujama, kad kartu prieš 
žmonijos priešą kovojusios dvi didžiosios valstybės dabar 
gyvena nesantaikoje.

Tarybinėje spaudoje dažnai rašoma apię Amerikos 
kareivius, kovojusius Europoje ir Azijoje. Malonu pasaky
ti, kad Tarybų Sąjungos centrinė televizija, kurios laidos 
matomos visoje šalyje ir net kai kuriose Rytų Europos 
valstybėse, vienoje savo labiausiai žiūrimų sekmadieninių 
programų — “Tarptautinėje panoramoje” kovo 17 dieną 
rodys apie mūsų laisvietį Povilą Ventą.

Prieš kelias savaites Povilą namuose aplankė du Maskvos 
televizijos žurnalistai Vadim Lobatchenko ir Evgeni 
Sveshnikov, su juo ilgai kalbėjosi, klausinėjo apie ilgą 
kovos prieš fašizmą kelią, prasidėjusį prieškarinėje Lietu
voje, vėliau Ispanijos iternacionalinėse brigadose, kovos su 
japonais fronte Burmoje ir Kinijoje. Visą jų pokalbį fiksavo 
kino kamera. /

Povilas Venta nepralėido progos pakalbėti ir apie 
“Laisvės” laikraštį, pažangiečių judėjimą. Dabar iš Mask
vos gauta žinia, kad sekmadienio vakare apie mūsų 
laisvietį bus rodoma net dešimt minučių, pasakojimu apie jį 
bus pradėta visa laida. “Tarptautinę panoramą” iš karto 
gali matyti 270 milijonų žmonių. Ji bus žiūrima ir 
Lietuvoje.

A. Katinis 
88-19 — 74th Place 

Woodhaven, N. Y. 11421

PASTABA: Nors žmonių 
“Laisvės” grupei jau turime 
pakankamai, tikimės, kad 
bus gauta teisė kartu vežti ir 
antrą grupę arba bent gero
kai padidinti važiuojančių 
žmonių skaičių. Šiemet žmo
nės labai veržiasi važiuoti į 
Lietuvą su “Laisvės” grupe, 
nes tik tokiu keliu galima 
geriausiai pamatyti gimtas 
vietas, susitikti su visais 
giminėmis. — Redakcija.

taip pat praneš apie moterų 
veiklą. Tikimės sulaukti ir 
daugiau svečių ir iš tolimes
nių vietovių.

Meninę programą atliks 
“Aido” choras. Choro vedėja 
Mildred Stensler chorą yra 
paruošusi gerai programai. 
Tminuos ir solistų.

ro^programos bus pietūs. 
Aumio.'

Vieta “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y.
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Pasirinkimas, kuris žavi

Išėjo iš spaudos žymios JAV darbininkų judėjimo ir JAV 
pažangiųjų lietuvių visuomenės veikėjos, visos Amerikos 
judėjimo už taiką ir moterų teises dalyvės Ksaveros 
Karosienės atsiminimų knyga PASIRINKIMAS VISAM 
GYVENIMUI. “Žodyje skaitytojams” autorė rašė: “Mano 
kelias į prasmingo gyvenimo supratimą buvo sunkus. Bet 
man pasisekė, nes tėvai ir draugai iš jaunystės dienų 
padėjo surasti tiesą, kuri yra darbo žmonių tiesa.”

Ksavera Karosienė gimė J901 metais gegužės 30 d. 
Ramygaloje. Bet gimtinėje jai buvo lemta pragyventi tik 
šešerius metus. Atsidūrusi su tėvais Amerikoje, ji patyrė 
imigrantams būdingą likimą. Dirbo audimo fabrike, žemės 
ūkyje. Su tėvais kėlėsi iš vienos vietos į kitą, gyveno 
rytinėse valstijose, savarankišką darbą ir gyvenimą 
pradėjo Philadelphijoje. Neturėdama nė 20 metų įstojo į 
JAV komunistų partiją. Persikėlusi gyventi į Massachu
setts valstiją, K. Karosienė pradėjo aktyviai veikti ? 
profesinėse sąjungose.-Vėliau persikelia į Kaliforniją. Ji ir 
čia pasineria į darbininkų judėjimą. 1932 metais San 
Franciske buvo įkurtas Amerikos-Rusijos institutas. Šią 
organizaciją įkūrė ir ilgus metus jai vadovavo H. Robertsui 
mirus, ji buvo išrinkta AmerikoS-Rusijos instituto prezi
dente. Nors instituto darbo sąlygos kaskart tampa 
sudėtingesnės, jo veikla neblėsta: organizuoja žmones 
kovai prieš branduolinio karo grėsmę, rengia susitikimus 
su atvykstančiomis delegacijomis ir svečiais iš Tarybų 
Sąjungos.

Prasmingame gyvenime sutikta daug bendraminčių. K. 
Karosienė aprašo savo susitikimus ir bendrą darbą su 
Lietuvos komunistų partijos steigėjais K. Giedriu ir V. 
Mickevičiumi-Kapsuku, daug šiltų žodžių paskirta išeivijos 
pažangiečiams -A. Bimbai, R. Mitrai, L. Prūseikai ir- 
daugeliui kitų. K. Karosienės kny^a -savotiška Amerikos 
lietuvių darbininkijos, pažangiosios spaudos istorijos chres- „ 
tomatija, sušildyta jautriu autorės žodžiu, giliais apmąsty
mais. JAV lietuvių pažangią spaudą ji taip apibūdina: 
“Visais laikais JAV lietuvių pažangi spauda turėjo glaudų 
ryšį su mūsų gimtuoju kraštu ir darė jo gyvenimui įtaką: 
tada, kai Lietuvoje buvo persekiojamas revoliucinis žodis, 
socialistinė spauda ir knygos iš JAV, kad' ir slaptai 
plisdamos, buvo didelė paspirtis Lietuvos darbo žmonėms 
ir revoliucionieriams.” Glaudus ryšys su gimtoju kraštu 
išlieka ir mūsų dienomis. Neatsitiktinai buržuazinės 
išeivijos atstovai tą spaudą puolė ir puola, tuo pačiu save 
išduodami kaip pikčiausi gimtojo krašto priešai.

Nelengva kovotojų dalia teko K. Karosienei, mūsų 
pažangiečiams ir visam Amerikos darbininkiškajam judėji
mui 8 policijos, teismų bei įvairiausių reakcionierių 
persekiojimai juos tebelydi ir mūsų dienomis. Tuo 
brangesnis mums K. Karosienės pasiryžimas tarti tiesos 
žodį apie tą nelygią kovą imperializmo citadelėje — 
Amerikoje. “Viskas sutapo, viską teko derinti, visa papildė 
vienas kitą ir derinosi natūralioje visumoje, nors atrodė, 
jog tai skirtingos gyvenimo sritys: kova už taiką, tautų 
bendradarbiavimą ir parama antifašistinei koalicijai, drau: 
gystės su TSRS stiprinimas ir tiesos apie pirmąją 
socializmo valstybę skleidimas, dalyvavimas moterų judėji
me ir tarnyba profesinėse sąjungose, darbas Amerikos-Ru
sijos institute, drauge dalyvaujant JAV—TSRS draugystės 
draugijos veikloje, triūsas Amerikos lietuvių organizacijose 
ir bendradarbiavimas tautiečių išeivių spaudoje, komunistų 
partijos įpareigojimai ir kultūrinis gyvenimas ...” Net 
sunku patikėti, kad vienas žmogus gali tiek daug aprėpti, 
tokią sunkią darbų naštą pakelti. Bet taip yra, ir mes 
didžiuojamės, kad mūsų tautietė netgi praaugo išeivišką 
mastelį ir tapo gerai žinoma visiems Amerikos komunis
tams, užima svarbią vietą plėtojant draugystės ryšius su 
TSRS ir atskiromis tarybinėmis respublikomis, yta pirmo
siose taikos šalininkų gretose. K. Karosienės atsiminimų 
knyga yra brangi dovana gimtinei, o jos skaitytojų 
neabejotinas dėmesys tepaskatins autorę naujiems dar
bams.

ISPANIJOS VYRIAUSYBĖS VADOVO 
PAREIŠKIMAS

/ I
MADRIDAS, II. 18. (JASS- 

ELTA). „Kol aš esu vyriau
sybės vadovas, Ispanijoje ne
bus dislokuotas branduolinis 
ginklas", — pareiškė čia Is
panijos vyriausybės pirminin
kas F. Gonsalesas. Nutarimai, 
liečiantys Ispaniją, pabrėžė 
jis, priimami Ispanijoje ir 
Ispanijos parlamente.

Sį pareiškimą Gonsalesas 
padarė ryšium su tuo, kad 
visuomenė sužinojo apie slap
tus Pen‘agono planus dislo
kuoti Amerikos karinėse ba
zėse Ispanijoje branduolinį 
ginklą, jeigu susidarytų va
dinamoji krizinė situacija.

Pagal šiuos planus, susida

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8 00

rius krizinei situacijai, Ame
rikos karinės bazės Ispanijo
je, esančios Torechone de 
Ardose netoli Madrido, Mo
renoje ir Rotoje, turi būti ap
ginkluotos branduoliniu gink
lu, atgabentu oro tiltu iš 
JAV.

Neseniai paskelbtoje užsie
nio reikalų ministerijos noto
je pabrėžiama,, jog JAV val
džia neinformavo Ispanijos 
vyriausybės apie šiuos planus 
ir nesikonsultavo su ja šiuo 
klausimu. Ispanijos vyriausy
bė, pažymima dokumente, lai
kosi tvirtos Nuomonės, kad 
šalies teritorija turi būti ne
branduolinė.

“LAISVĖ

Vievio paukštynas pernai surinko 157,5 milijono kiauši
nių. Vidutinis vištų dėslumas — 265 kiaušiniai per metus.

Nuotraukoje: Po rekonstrukcijos paukštidėse vištos 
laikomos narveliuose. Paukštidėje vištas prižiūri paukšti- 
ninkė operatorė Anelė Žvirblienė.

, A. Sabaliausko nuotrauka

SENIAUSIA LIETUVOJE
Graži šventė įvyko Rieta

ve. Čia iškilmingoje aplinko
je, žvakių šviesoje skambant 
Oginskio polonezo melodijai, 
paminėta seniausios Lietuvo
je žemės ūkio mokyklos — i 
dabar Rietavo tarybinio 
ūkio-technikumo 125 metų 
sukaktis.

Dar tais tolimais laikais, 
kai Rietave viešpatavo 
Oginskių giminė, čia gyveno 
liaudies švietėjas ir literatas, 
pirmojo lietuviškojo kalendo
riaus autorius Laurynas 
Ivinskis. Jis vertėsi privačio
mis pamokomis, mokytojavo 
parapijinėje mokykloje, ak
tyviai propagavo pažangiau
sius žemės dirbimo būdus, 
sodininkystę. Galbūt visa tai 
ir paskatino kunigaikštį Ire- 
nijų Oginskį 1859 metais 
įsteigti Rietave žemės ūkio 
mokyklą, kurioje buvo moko
ma lietuviškai. , Šioje mokyk
loje, beje, dėstė ir jos vedėju 
buvo L. Ivinskis.

Keičiantis istorinėms ap
linkybėms, keitėsi ir šios mo
kyklos profilis. Dabar Rieta
vo tarybinis ūkis-techniku- 
mas yra viena didžiausių 
viduriniosios grandies žemės 
ūkio specialistų rengimo kal
vių Lietuvoje. Dieniniame jo 
skyriuje mokosi daugiau kaip 
tūkstantis busimųjų agrono- 
mų, techniku-mechaniku bei 
elektrotechnikų. Dar apie 
350 gamybininkų mokosi 
neaikivaizdiniame skyriuje. 
Vien pokario metais techni
kumas išleido kelis tūkstan-
čius specialistų, kurie sėk
mingai darbuojasi visuose 
Lietuvos kampeliuose.

Mokytis ir gyventi techni
kumo moksleiviai turi pui
kias sąlygas. Jau iš tolo švyti 
nauji dideli mokymosi rūmai, 
kuriuose įrengta daugiau 
kaip 40 naujausią^aparatūra, 
mokymo priemonėmis aprū
pintų kabinetų bei laborato
rijų. Yra erdvios aktų ir 
sporto salės, uždaras plauky
mo baseinas. Moksleiviai gy
vena erdviuose bendrabu
čiuose. Pastatyti butai dės
tytojams, vaikų lopšelis-dar- 
želis.

Busimiesiems specialis
tams žinias perteikia daugiau 
kaip 80 aukštąjį mokslą bai
gusių ir didelę pedagoginę 
praktiką turinčių dėstytojų 
bei gamybinio mokymo meis
trų. Didelės pagarbos nusi

pelnė čia jau daugelį metų 
dirbantys dėstytojai A. Pau- 
lionienė, K. Andrijauskas, 
V. Pauliokis, V. Cesnienė ir 
daugelis kitų.

— Mūsų auklėtiniai, — sa
ko Rietavo tarybinio ūkio- 
technikumo direktorius Jo
nas Jagminas, — įgytas teo
rines žinias privalo išmokti 
įtvirtinti praktiškai. Šiam 
reikalui geriausiai tarnauja 
mūsų ūkio laukai, fermos, 
šiltnamiai.

Kaip tik čia busimieji spe
cialistai mokomi teisingai 
tvarkyti gamybos reikalus. 
Ūkyje pastatytas stambus 
gyvulininkystės kompleksas, 
kuriame darbai automatizuo
ti ir mechanizuoti. Šiame 
pastate, dėstytojo prižiūri
mi, šeimininkauja mokslei
viai. Jiems patikimi ir kiti 
ŪKinįai darbai. Tarybinis 
ŪKis-technikumas turi daug 
traktorių, kombainų, auto
mobilių, kuriuos moksleiviai 
išmoksta valdyti, įgyja šalt
kalvio, kalvio, darbo įgūdžių, 
kurie vėliau labai praverčia 
besidarbuojant savarankiš
kai, užbaigus technikumą.

Seniausia Lietuvos žemės 
ūkio mokykla ir toliau auga. 
Statomas didelės mechaninės 
dirbtuvės, plečiami šiltna
miai, kyla nauji narnai^

P. Maksimovas
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A. JACKEVIČIUS

Kieno rankos išaugina šiuos 
pavasariu alsuojančius žiedus?

purus naujos gelsvos žiedlapių 
žvaigždutės.

R. Eilunavičiaus nuotraukoje: 
„Panerlo" daržininkystės tarybi
nio ūkio gėlių augintojos (II kai
rės) Bronė Lenausklenė ir brlga- 
dlnlnkė Janina Oenevlčlenė.

Kapsuko gatvėje narcizus augina 
„Panerio" daržininkystės tarybi
nis ūkis. Šios gėlės pasirodė 
parduotuvėje dar praėjusių metų 
lapkričio pabaigoje. Jau parduo
ta daugiau kaip 200000 žiedų, o 
šiltnamiuose vis skleidžia pum-

Lankydamasis Vilniuje, V. Kap
suko gatvėje esančioje gėlių 
parduotuvėje, vis^ žiemą matau 
puikius narcizų žiedus. Kaip ma- 
onu speiguotą dieną dovanoti 

brangiam žmogui šių gražių gė- 
.»ų puokštę.

Darbo žmonių gerovei

jos gamyba yra ekonomiškai 
naudingiausia. Beje, visos 
vienuoliktojo penkmečio ma
šinos — “naujos kartos”: du, 
tris kartus našesnės, tiksles
nės, patikimesnės.

Neseniai suėjo 20 metų, 
kai Lietuvoje buvo sukurta 
mineralinių trąšų gamybos 
pramonė. Didžiosios chemi
jos milžinai — Jonavos “Azo
to” gamybinis susivienijimas 
ir Kėdainių chemijos gamyk
la ateinančiais metais jų jau 

^pagamins daugiau kaip 3,5 
milijono tonų. O juk kiekvie
na trąšų tona — tai papildo
mai 1,3 tonos derliaus!

Svarbūs pokyčiai planuoja
mi žemės ūkyje. Bendroji 
žemės ūkio produkcijos ga
myba padidės 5,3 procento. 
0 tam nemažai pasitarnaus 
tolesnė melioracija, naujos 
gyvulininkystės fermos, pla
tus naujos technikos srautas. 
Respublikos planuose — dar 
85 tūkstančiai hektarų že
mės, kurią nusausins melio
ratoriai, naujos fermos, ku
rios pasipildys 25 tūkstan
čiais galvijų ir 11 tūkstančių 
kiaulių.

Spartūs ekonomikos augi
mo tempai sudaro galimybes 
toliau gerinti darbo žmonių 
gerovę. Dalis nacionalinių 
pajamų bus panaudota nau
joms mokykloms, ikimokyk
linio auklėjimo įstaigoms, li
goninėms, gyvenamiesiems 
namams, kultūros įstaigoms 
statyti. Štai per šį penkmetį 
numatyta pastatyti tiek bu
tų, kuriuose apsigyvens maž
daug pusė milijono respubli
kos gyventojų. Ypač daug 
statoma kaime. Įvykdžius 
paskutiniųjų penkmečio me
tų programą, lopšelius ir 
darželius galės lankyti jau 74 
procentai vaikų miestuose ir 
38 procentai — kaime. Beje, 
už jų išlaikymą tėvai mokės 
tik nedidelę dalį visų išlaidų.

Labai daug daroma, geri
nant gyventojų medicininį 
^aptarnavimą. Vien ligoninių 
1985 metais bus pastatyta 
tiek, kad jose vienu metu 
papildomai galės gydytis 
1700 ligonių. Štai jų adresai: 
Vilnius, Kaunas, Panevėžys, 
Kapsukas, Kupiškis, Kėdai
niai, Molėtai, Druskinin
kai . . .

Pastebimai kyla ir respu
blikos dirbančiųjų pająmos. 
1985 metais darbininkų ir 
tarnautojų vidutinis mėnesi- 
jn^darbo užmokestis jau 
sudarys 187 rublius, o kolū
kiečių apmokėjimas už dar
bą — 167 rublius. Per penk
metį jis išaugs daugiau kaip 
dešimtadaliu.

Gražūs pasiekimai, dideli 
planai įkvepia Tarybų Lietu
vos darbo žmones naujiems 
reikšmingiems darbams.

Romualdas CĖSNA

Ryškius pėdsakus Tarybų 
Lietuvos gyvenime paliko 
1984 metai. Išaugusi respu
blikos ekonomika, mokslas ir 
technika sudarė tvirtą pama
tą tolesnei ekonominei ir 
socialinei pažangai, sėkmin
gam dar sudėtingesnių užda
vinių sprendimui.

Tai buvo pažymėta gruo
džio mėnesį Vilniuje įvyku
sioje Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos sesijoje, 
kuri apsvarstė 1984 metų 
respublikos darbo žmonių 
pasiekimus ir patvirtino atei
nančių metų Lietuvos TSR 
valstybinį ekonominį ir socia
linį vystymo planą.

Sesijoje pateikti skaičiai 
negali nedžiuginti. Daugiau 
negu planuota — maždaug 5 
procentais — padidėjo per 
metus pramonės produkcijos 
gamyba. Nemaži ir agropra
moninio komplekso darbuo
tojų laimėjimai: 1984 metais 
respublikoje išaugintas re
kordinis javų derlius — vidu
tiniškai 28 centneriai grūdų 
iš hektaro, gerokai išaugo 
gyvulininkystės produktų 
gamyba. 1,2 milijardo rublių 
padidėjo njūsų svarbiausias 
nacionalinio turtas — pagrin
diniai fondai. Tai — nauji 
fabrikai ir gamyklos, geležin
keliai ir autostrados, mejio- 
racijos sistemos ir gyvena
mieji namai, mokyklos ir li
goninės.

Aukšti Tarybų Lietuvos 
ekonomikos augimo tempai 
numatyti ir baigiamaisiais — 
1985-aisiais penkmečio me
tais. Pakomentuosime tik ke
letą skaičių. Pramonėje ga
mybos apimtį numatyti padi
dinti 300 milijonų rublių, 
praktiškai devynis dešimta
dalius šio prieaugio gaunant 
padidinus darbo našumą. Tai 
reiškia, kad, modernizavus 
gamybą, į kvalifikuotesni, 
geriau apmokamą darbą bus 
pervesta keliasdešimt tūks
tančių darbininkų. 22 pro
centais padidės ęlektros 
energijos gamyba. Sį priedą 
duos statomoje Ignalinos 
atominėje elektrinėje atiduo
tas naudoti pirmasis energe
tinis blokas, beje, vienas ga
lingiausių pasaulyje. Tai leis 
dar sparčiau tobulinti gamy
bą, ypač žemės ūkyje, kur 
elektra pavaduos laukų ir 
fermų darbuotojus nuo dau
gelio sunkių darbų. Mašinų 
pramonėje sparčiausiai bus 
ugdomi tie jos pošakiai, ku
rie labiausiai atitinka ekpnjx/ 
mines ir gamtines respubli
kos sąlygas. Tai elektroniką 
ir radijo technikos pramonė, 
prietaisų, automatizavimo 
priemonių ir elektroninės 
skaičiavimo technikos gamy
ba. Lietuvai, įsivežančiai me
talą ir turinčiai pakankamai 
kvalifikuotų darbininkų ir 
specialistų, tokios produkci

Žiedai pavasariu alsuoja

Gėlių parduotuvei sostinės V.
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KAS NAUJO
JUNGTINĖSE TAUTOSE

• JT Gen. sekretorius Ja
vier Perez de Cuellar sugrįžo 
iš trijų savaičių kelionės po 
Pietryčių Aziją ir Pacifiko 
šalis. Iš viso aplankė aštuo- 
nias JT nares ir susipažino 
su padėtimi vietoje.
• Keturiolikos valstybių de
legacijos pasisakė dėl planų, 
ruošiantis šiemet rudŽ^iį pa
minėti Jungtinių Tautų 40- 
ąsias gyvavimo metines. Mi
nėjimo rengimo komiteto 
pirmininku yra 39-osios Ge
neralinės asamblėjos pirmi
ninkas, Zambijos ambasado - 
rius Paul Lusaka.

• Vasario 17 d. užbaigusi 
savo specialiąją sesiją, 
UNESCO taryba, pareiškė 
apgailestavimą dėl JAV pasi
traukimo iš tos organizacijos 
ir kvietė JAV vyriausybę 
persvarstyti savo sprendi
mą.

• JT Gyventojų prieaugio 
komisija pradėjo savo 23-ąją 
sesiją. Bus peržiūrėta, kaip 
praktiškai vykdomi pernai 
Mexico City įvykusios konfe
rencijos nutarimai, liečiantys 
gyventojų amžiaus klausi
mus.

•^-Vasario viduryje Cairo 
mieste, Egipte, pasibaigė re
gioninė konferencija nusigin
klavimo klausimais.

• JT būstinėje Nexv Yorke 
prasidėjo kartografijas kon
ferencija, kurioje dalyvauja 
Amerikos kontinento valsty
bės.

• Joseph N. Garba, Nigeri
jos ambasadorius, specialaus 
komiteto prieš aparteidą pir
mininkas, pasmerkė Pietų 
Afrikos režimo veiksmus 
prieš Crossroads vietovės 
žmones, planuojant juos 
prievarta perkelti į kitas gy
venvietes.

PAGERBĖ

KARVEDŽIO ATMINIMĄ
VILNIUS, II. 18. (ELTA).- 

Šiandien miesto visuomenė 
iškilmingai pagerbė dukart 
Tarybų Sąjungos Didvyrio 
armijos generolo I. Černia
chovskio atminimą. Prieš 
keturiasdešimt metų įžymu
sis karvedys, kurio vadovau
jamas Trečiasis Baltarusijos 
frontas dalyvavo vaduojant 
iš fašistinių okupantų Tary
bų Lietuvą, žuvo kovoje su 
priešais.

Prie paminklo didvyriui 
gausiai susirinko Vilniaus 
įmonių, organizacijų, mo
kyklų atstovai. Čia atvyko 
atsakingi partiniai, tarybi
niai, profsąjungų, komjauni
mo darbuotojai, revoliucinio 
judėjimo ir Didžiojo Tėvy
nės karo veteranai, didvyrio 
žmona A. Cerniachovskaja.

Paminklo papėdėje pade
dami vainikai ir gėlės.
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kultūros Atgarsiai SUDĖVĖDAVO ŽMONES IKI MIRTIES. .
"Gerai, kad aš ne emigrantas"

[ANTANĄ MIŠKINĮ 
PRISIMENANT]

“Atjaunina gimtasis kraštas, 
Žmogaus ir žiedo šypsena,- 
Gerai, kad aš

ne emigrantas— 
Čia mano duona ir daina” — 

tai posmas iš Antano Miški
nio eilėraščio “Mano žodis” — 
principinis šio įžymaus mūsų 
poeto pasisakymas, išreiškęs 
ir jo kūrybinio kelio prasmę, 
ir jo santykius su išeivija, 
požiūrį į jos gyvenimą ir 
likimą.

Vienas iš A. Miškinio kū
rybos ir gyvenimo jautriųjų 
rūpesčių, vienas iš dramatiš
kiausių motyvų buvo lietuvių 
išeivijos dalia ir likimas. Su 
tuo busimasis poetas susidū
rė dar vaikystėje, kai iš jo 
gimtojo Jaknėnų kaimo ir 
apylinkių žmonės — vargo, 
skurdo, kitų bėdų vejami — 
kilo už jūrių marių. “Aš, — 
rašė poetas, — iš savo kaimo 
priskaičiuoju bene dvidešimt 
tokių žmonių, iš kurių sugrį
žo vienas ar du, kiti pasilai
dojo kaulus svetimose šaly
se”. Pasikalbėjime “Laisvės” 
laikraščiui 1976 m. A. Miški
nis sakėsi, kad jis skaityda
vęs emigrantų laiškus maža
raščiams kaimo žmonėms, jų 
paprašytas rašydavo laiškus 
jų giminėms į Ameriką ir 
kitas šalis. Paskui poetas su 
širdgėla stebėjo, kaip Lietu
vos žmonės buvo priversti 
keliauti į Argentiną ir Brazi
liją, į kitus Pietų Amerikos 
kraštus. Antrojo pasaulinio 
karo sūkuriai išbloškė iš gim
tosios žemės ir ne vieną A. 
Miškinio kūrybos draugą ir 
bičiulį.

Tad natūralu, kad šio poe
to kūryboje, ypač poezijoje, 
taip pat memuarinių pasako
jimų knygoje ‘^Žaliaduonių 
gegužė”, publicistikoje, ki
tuose jo raštuose tokia gyva, 
tokia jautri ir tokia skaudi 
buvo išeivijos tema. “Apie 
išeiviją, — sakė A. Miški
nis, — visada kalbėjau su 
grauduliu”. Išties jo poezija 
apie emigranto dalią nuspal
vinta aukštaitiško sopulio, 
lyriško liūdesio, tyro susi
mąstymo: A. Miškiniui emi
gracija buvo visada praradi
mas, gimtojo krašĮo ir žmo
gaus netektis, visada kanki
nanti, nostalgijos liga sargdi
nanti žmogaus būsena, daž
nai dramatiškai ar tragiškai 
atliepianti jo gyvenimui ir 
kūrybai.

Emigracijos ir kūrybos 
santykis ne sykį skambėjo 
A. Miškinio poezijoje ir pub

licistikoje. Šia tema jis buvo 
parašęs eilėraščių ciklus 
(“Klajojimai”, “Atsimenant”. 
Tad, skaitant juos nesun
ku suprasti, kad čia A. Miš
kinis kalbėjosi su savo buvu
siu artimu bičiuliu poetu Jo
nu Aisčiu, apmąstydamas jo 
gyvenimą ir kūrybą emigra
cijoje:
“Aš ir dainą tavo suvokiu 

be vargo.
Tik ar tai kūryba, 

tik ar tai daina?
Klaidžiojant be vietos 

po-pasaulį marg(ą,
Ji mirimui lygi, 

nevilties pilna”.
Paskutiniajame eilėraščių 

rinkinyje “Klevai prie kelio” 
(1982) A. Miškinis vėl grįžo 
prie to paties savo bičiulio 
poeto likimo^ per dramatiš
kus kryžkelių ir mirties vaiz
dus, perteikęs šio poeto ir 
žmogaus tragediją. Ši trage
dija — atitrūkimas nuo gim
tosios žeiųės, nuo jos gyvy
bingųjų versmių, kurios mai
tina žmogaus, lietuvio, kūrė
jo dvasią. Be gimtinės žmo
gaus, be jos peizažo, be jos 
gyvenimo kūryba atsiduria 
“krištoliniame karste”, kaip 
išsitarė vienas išeivijos poe
tas.

Antanas Miškinis susiraši
nėjo su užsienio lietuviais, 
susitikdavo su tais, kurie 
atvykdavo paviešėti į gimtąjį 
kraštą, lankėsi pas jį. Iš tų 
susitikimų, iš laiškų poetas 
padarė išvadą, kad geros 
valios, dori išeiviai, jo žo
džiais, supratę, jog “Lietuva 
yra gimtojoje žemėje. 0 ką’ 
gi jie, išblaškyti, gali repre
zentuoti? Kaip jie gali atstę- 
vauti tautai?”

“Aš norėčiau, — sakė A. 
Miškinis apie užsienio tautie
čius, — tiesiog kreiptis į juos 
ir paraginti: kas tik galite, 
kuo daugiau bendraukite su 
tnumis. Atvažiuokite, pabu
vę čia daugiau, suprasite, 
kaip mes gyvename, kaip lai- 
konąės ( ... ). Yra į ką 
pasižiūrėti, pasigrožėti, kaiį 
atrodo mūsų naujoji, tarybi
nė Lietuva”, — pabrėžė poe
tas straipsnyje “Gimtojo 
krašto” laikraštyje 1980 m.
“Aš žinau, kaip 

numiršta paukštis 
Į svečias šalis pakeliui.
O čia dienos šviesios 

išaušta,
Kad gyventi tik šičia galiu”.
Šitaip tat A. Miškinis iš

reiškė savo buvimo ir kūry-

Žvilgsnis į Vilnių nuo Gedimino kalno.

Ą.

TRUMPAI
f Chicago. — Rev. Jesse 
Jackson pasmerkė Libijos 
vado pik. Khadafy atsišauki
mą į Amerikos juodaodžius, 
kad jie sudarytų savo kariuo
menę ir sukiltų prieš baltuo
sius. Khadafy kalba per sate
litą buvo perduota Chicagoje 
vykusiam muzulmonų suva
žiavimui. Libijos vadas kvie
ti JAV armijoje esančiuosius 
400,000 juodaodžius išstoti 
ir sudaryti savo atskirą ar
miją. Rev. Jackson sako, kad 
toks sumaųytnas nesąs “nei 
pageidaujamas, nei įmano
mas”.

z

Washington. — Du respu
blikonai senatoriai — new- 
yorkietis Alfonse D’^mato ir 
pennsylvaAietis Arlen Spek- 
ter paskelbė Centrinės Žval
gybos dokumentus, iš kurių

i ------ ;--------- H---------------------------------------------
i ...>

bos prasmę: ' “Gyventi tik 
šičia galiu”, — vadinasi tik 
gimtojoje žeųiėje. Jo apsi
sprendimas “gerai, kad aš 
ne emigrantas — čia mano 
duona ir daina” — giliai 
prasmingas •ir negrįžtamas, 
nuoširdus, atviras ir tikras. 
Tai — poeto, lietuvio, žmo
gaus apsisprendimas, tai. — 
ištikimybė pasirinktajam ke
liui su savo tauta, su Lietu
va, su naujuoju jos gyveni
niu.

Antanas Aukštaitis

matyti, kad buvęs nacių gy
dytojas Josef Mehgele, vadi
namas “mirties angelu” dėl 
jo nusikaltimų darant bandy
mus su kaliniais, buvęs įsi
vėlęs į narkotikų prekybą 
1970-iuosiuose metuose, kai 
jis plačiai važinėjęs po Pietų 
Ameriką. Iš tų dokumentų 
matyti ir tai, kad gydytojas 
Mengele buvęs specialiai Pa- 
ragvajaus prezidento 
Stroessner globojamas.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė pareikalavo, kad 
JAV atšauktų savo karo at
tache Col. Frederick Meyer, 
apkaltindama jį šnipinėjimu. 
Prieš savaitę Lenkijos sau
gumo policija buvo sulaikiusi 
Col. Meyer, kai jis buvo 
pastebėtas fotografuojant 
karinius įrengimus.

Cape Town. — Pretorijos 
režimas paskelbė, kad gy
ventojai nebus prievarta iš
keliami iš Crossroads srities, 
esančios į pietryčius nuo šio 
miesto. Valdžia turėjo nusi
leisti, nes dėl jos plano buvo 
kilusios riaušės, kurių metu 
žuvo 18 asmenų.

Paryžius. — Spauda rašo, 
kad prancūzai dar šiemet 
ruošiasi teisti nacistų karinį 
nusikaltėli Klaus Barbie, ži
nomą “Lyono mėsininko” 
vardu. Barbie, 71 m. am-

Apie pustrečio tūkstančio moksleivių kasmet lanko įvairius Lietuvos jaunųjų 
tėfhnikų stoties »būrelius. Jų kūrybinės minties vaisius^ darbščių rankų sukurtus 
nriodelius ir maketus galima pamatyti stotyje įrengtoje nuolatinėje parodoje.

žiaus, Bolivijos perduotas 
Prancūzijai, šiuo metu laiko
mas Lyono kalėjimo izoliato
riuje.

Šio krašto spauda mėgsta 
labai rėksmingas sensacijas. 
Ir retai kada praleidžia pro
gą jomis pasinaudoti. Tačiau 
vienas gana sensacingas įvy
kis, kuris, atrodytų, turėjo 
patraukti didelį Mass Media 
dėmesį prasmuko palyginti 
menkai pastebėtas ir pažy
mėtas. Kalba — apie septy
niasdešimt septyneryų metų 
A. Rudolfo išvykimą iš Jung
tinių Amerikos Valstijų į 
Vakarų Vokietiją, į Hambur
gą. Juk tai būta ne šiaip sau 
šios šalies piliečio: A. Rudol
fas dalyvavo kuriant raketas 
REDSTONE ir PERSHING, 
SATURN V, Kuris amerikie
čius nukėlė į Mėnulį, ilgus 
metus dirbo NASA, kur gar
sėjo kaip puikus organizato
rius ir gavo aukščiausią 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
žymenį už pasižymėjimą.

Taigi, nuopelnų sąrašas 
tikrai įspūdingas. Kodėl gi 
prireikė A. Rudolfui tyliai 
atsisakyti Jungtinių Ameri
kos Valstijų pilietybės ir 
išvažiuoti į Vakarų Vokieti
ją?

Pasirodo, šis nusipelnęs pi
lietis darbo įgūdžių įgijo ne 
kur kitur, o nacistinėje Vo
kietijoje, kur vadovavo rake
tų gamyklai, savo žinioje 
turėjo dešimtis tūkstančių 
vergų: belaisvių, žydų tauty
bės asmenų, tų, kurie buvo 
vadinami “trečiojo reicho 
priešais”. Tie žmonės mirė 
baisia mirtimi nuo bado, per
vargimo, ligų, buvo tiesiog 
nužudyti.

— Rudolfas žmones sudė
vėdavo iki mirties, — taip 
pareiškė ne kas kitas, o Tei
singumo departamento Of
fice of SpeciaL Investigations 
vadovas NEAL SHERR.

Ši pavardė gana dažnai 
minima ir lietuviškoje šio 
krašto spaudoje: juk yra tam 
tikras skaičius lietuvių, su 
kuriais, deja, Office of Spe
cial Investigations yra pri
versta turėti labai rimtų rei
kalų.

Kyla klausimas: nejaugi 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
valdžia tiek ilgai nežinojo, su 
kuo turi reikalų? Ką samdo 
labai atsakingiems darbams 
ir kam duoda aukščiausių pa
sižymėjimų ženklus? Žinojo, 
ir — puikiai žinojo: juk A. 
Rudolf kartu su kitais šimtu 
septyniolika vokiečių moksli- 
ninkų-raketų specialistų — į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas buvo atvežtas dar 1945 
metais.

Viskas buvo “užmiršta”: ir 
tarnyba naciams, ir nusikal
timai žmogiškumui bei tarp
tautiniams įstatymams. Ru
dolf ir jo kolegos buvo reika
lingi ir labai naudingi Jung
tinėms Valstijoms.

Tokių, kaip A. Rudolf, 
Valstijose buvo (ir po šiai 
dienai tebėra) daug. Jų skai
čiuje ne tik mokslininkai-ra-

ketininkai, bet ir pačių įvai
riausių specialybių žmonės. 
Pamename kitą neseną isto
riją. Kai pagaliau Prancūzijai 
buvo perduotas Lijono bude
lis, gestapininkas Klausas 
Barbje, jau pirmųjų tardymų 
metu paaiškėjo, kad nuo pat 
Antrojo pasaulinio karo pa
baigos jį globojo ne kas 
kitas, o specialiosios Jungti
nių Amerikos Valstijų tarny- 
bos?ę

Bąrbje (kaip Rudolf bei 
daūgybė kitų . . .) buvo labai 
naudingas: jis turėjo gausy
bę informacijos ir didelę pa
tirtį kovojant su komunis
tais.

Panašių istorijų būtų gali
ma priminti labai daug. Tam 
tikra dalis jų susieta ir su 
lietuviais. Juk kartu su pa
prasčiausiai įbauginta D. P. 
mase į USA patraukė ir lie
tuviškos kilmės nacių kolabo
rantai. Jų pavardės gerai 
žinomos, jos skelbtos tiek 
tarybiniuose dokumentuose, 
tiek šio krašto spaudoje, jos 
gerai žinomos ir Office of 
Special Investigations, kuri, 
nors ir labai neskubėdama, 
nagrinėja kai kurių nacių 
parankinių bylas. Įdomi na
cionalistų spaudos bei jų vei
kėjų reakcija. Ištisai šaukia
ma apie tai, kad persekioja
mi “nekalti” lietuviai. Be 
abejonės: nėra minimas ne

vienas to “nekaltumo” įrody
mų, nes jų ir būti negali. 
Būdinga ir tai, kad karo 
nusikaltėliai mėgina save su
tapatinti su visa pokarinių 
ateivių mase į šį kraštą . . . 
Ir dar tai, kad toje spaudoje 
bei nacionalistinių veikėjų 
kalbose taip ir nepasakoma: 
ar yra Jungtinėse Valstijose 
lietuviškosjkilmės nacių pa
rankinių? Ir Jei yra, tai kas 
jie ir kur jie?! Mėgstama 
kartoti ir tai, kad esą OSI 
remiasi “sufabrikuotais” ta
rybiniais dokumentais.

Tačiau visiškai neseniai Of
fice of Special Investigations 
vadovas NEAL SHERR susi
tikime su kai kuriais Pabalti
jo kilmės nacionalistų atsto
vais kaip tik ir pabrėžė tary
binių dokumentų rimtumą 
bei patikimumą.

Manau, kad visas tas 
triukšmas, kuris apie OSI 
veiklą keliamas tam tikros 
rūšies propagandoje, yra la
bai būdingas ir labai daug 
pasakantis apie pačius to 
triukšmo kėlėjus: jo tiks
las — pridengti, išbaltinti 
karo nusikaltėlius. Nepai
sant, ką jie būtų padarę. Tai 
dar vienas įrodymų, kad an
tikomunizmas nepaiso nieko, 
rinkdamasis sau kryžiuočius: 
į juos tinka netgi labai susi
tepę asmenys ... J. 2.

Sėkmingai šią žiemą rungtyniauja Kauno “Žalgirio” 
krepšinio vyrų komanda. Ji yra TSRS aukščiausios lygos 
čempionato lyderė, kovoja dėl Tarybų Sąjungos čempiono 
titulo. Sėkmė žalgiriečius lydi ir Europoa šalių krepšinio 
taurių laimėtojų turnyre. Nugalėję Austrijos, Graikijos ir 
Ispanijos komandas, kauniečiai iškovojo teisę žaisti šio 
turnyro pusfinalyje.

Nuotraukoje: Žalgiriečių susitikimo Kaune su graikais 
momehtas. K. Jūrelės nuotrauka

Dauguma vaikų čia susiranda pomėgį visam gyvenimui. Dąžnam tai būna kelio į 
busimąją profesiją pradžia. Jaunųjų technikų stoties pedagogių kolektyvas stengiasi 
savo auklėtiniams suteikti žinių, moko juos kruopštumo, darbštumo, padeda pasirinkti 
profesiją pagal sugebėjimus. J į

Nuotraukoje: Lietuvos jaunųjų technikų stoties parodoje.
A./Sabaliausko nuotrauka

AKTYVIAI 
ŠVENTEI

V

RUOŠTIS

VILNIUS, II. 1. (ELTA). 
Šiandien čia įvyko pasitari
mas, kuriame aptarta tarybi
nės liaudies Pergalės Didžia
jame Tėvynės kare 40-mečiui 
ir Tarybų valdžios atkūrimo 
Lietuvoje 45-mečiui skirtų 
renginių — respublikinės sa. 
viveiklinio meno apžiūros 
eiga ir pasiruošimas 1985 
metų Respublikinei dainų 
šventei. Jame dalyvavo at
sakingi Lietuvos KP Centro 
Komiteto ir Ministrų Tary
bos darbuotojai, saviveikli
nio meno apžiūros ir Dainų 
šventės respublikinio orga
nizacinio komiteto prezidiu
mo nariai, miestų bei rajo
nų organizacinių / komitetų 
vadovai, kultūros ir švieti

mo skyrių vedėjai, grupė 
kitų kultūrinio masinio dar
bo organizatorių.

Pasitarime buvo pažymė
ta, kad respublikos miestuo
se ir kaimuose atliktas ne
mažas darbas^, ruošiantis 
šioms reikšmingoms sukak
tims Tarybų Lietuvos gyve
nime. p Vis. platesnį mastą 
įgauna saviveiklinis judėji
mas., išaugo liaudies meninės 
kūrybos idėjinis meninis ly
gis^ Darbo ' kolektyvuose, 
mokymo ibei kultūros įstai
gose rengiamos kolektyvų 
kūrybinės ataskaitos, kon
kursai.
, Kartu pasitarime pabrėžta, 
kad šventiniai renginiai turi 
dar labiau padėti įgyven
dinti TSKP XXVI suvažiavi

mo ir po jo įvykusių TSKP 
CK plenumų nutarimus, TSKP 
CK Generalinio Sekretoriaus 
draugo K. Černenkos nuro
dymus toliau kelti darbinį 
ir visuomeninį dirbančiųjų 
aktyvumą, tinkamai pasitik
ti TSKP XXVII suvažiavimą. 
Būtina tekiau stiprinti meno 
saviveiklos kolektyvus, kel
ti jų meistriškumą, reikliai 
atrinkti geriausius kolekty
vus į Respublikinę dainų 
šventę, užtikrinti jų sėkmin
gą ,pasiruošimą. Aukštu idė
jiniu meniniu lygiu reikia 
surengti Didžiosios Pergalės 
ir Tarybų valdžios atkūri
mo jubiliejams skirtas mies- 

. tų, rajonų bei zonines dai
nų šventes, saviveiklinių ko.

lektyvų ataskaitinius koncer
tus, pučiamųjų Orkestrų 
maršus-paradus, aktyviai da
lyvauti sąjunginėse kino fil
mų apžiūrose, fotografijos ir 
liaudies meno parodose. 
Vykstanti saviveiklinio me
no apžiūra, pasirengimas 
Dainų šventei, turi būti ak
tyviai* panaudojami y toles
niam kultūros švietimo įstai
gų darbo tobulinkmii, jų 
materialinės bazės stiprini
mui.
v Pranešimus padarė Lietu
vos TSR kultūros ministro 
pirmasis pavaduotojas D. 
Trinkūnas, Respublikinės 
Profesinių Sąjungų Tarybos 
sekretorius R. Baltrušaitis, 
Lietuvos TSR kultūros mi
nistro pavaduotojas R. Ki
ta ildis.

Pasitarime kalbėjo respub
likinės saviveiklinio meno 
apžiūros ir 1985 m. Respub
likinės dainų šventės organi. 
zacinio komiteto pirminin
kas, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirminipkp pava
duotojas A. Cesrtavičius.

i
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KAIP TVIRTAS RANKOS
PASPAUDIMAS

m

Jurbarko rajono Dainių tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje dirba nemažai jaunimo 
su specialiuoju viduriniu ir aukštuoju išsilavinimu.

Nuotraukoje: Įmonės dispečerę Reginą Skridlienę [kairėje] gimtadienio proga 
pasveikino ir įteikė įmonės šiltadaržyje išaugintų gėlių gėlininkė Gražina Pielikienė.

K. Jankausko nuotrauka

Pro lėktuvo kabinos lan
gą žiūrėjo juodbruvis. Vei
das rūpestingai nuskustas, 
kruopščiai pakirpti ūsiukai; 
Tai buvo Kalifornijoje, ku
rortiniame Long Bičo mieste
lyje. Aš stovėjau prie di-, 
džiausi© pasaulyje lėktuvo. 
Pro stiklą į mane žvelgė jo 
konstruktorius milijardie
rius Hovardas Hiūzas. Vis
kas buvo netikra: „pats di
džiausias lėktuvas" pirmą ir 
paskutinį kartą nesėkmingai 
mėgino pakilti į orą prieš 
keturis dešimtmečius, o 
konstruktorius prie astuonių 
variklių hidroplano šturvalo 
buvo ne kas kita, kaip dirb
tinė figūra iš vaško ir kito
kios butaforijos. Didžiulis 
gaubtas stogas dengė medi
nio lėktuvo stovėjimo vietą
— savotišką aviacijos absur
do muziejų.

HidToplanas buvo paga
mintas karo metais permesti 
kariuomenei iš Amerikos į 
Prancūziją. Nors perskristi 
vandenyno jis nepajėgė, < 
valstybė užmokėjo Hiūzo 
kompanijai 100 milijonų. 
Niekam nereikalingas milži
nas dešimtmečius puvo van
deny, kol apsukrūs vertel
gos sugalvojo pasinaudoti 
skandalingu milijardieriaus 
vardu ir iš smalsuolių imti 
po 8 dolerius už hidroplano 
apžiūrėjimą.

Iš aviacijos inžinierius Ho
vardas Hiūzas už<įirbo savo 
pirmuosius milijonus. .Lai
kui bėgant, jo aistrą lėktu
vams atvėso, nes pehiingiau 
buvo įdėti kapitalą^ į kino 
biznį, naftos versloves. Savo 
techninį talentą naujasis 
turtuolis panaudodavo ne
bent išradinėdamas naujus 
liemenukus. Tuo metu jo 
rankose jau buvo pusė Las 
Vego — lošimų namai, vieš
bučiai, restoranai.
\ Atsidūręs savo finansinės 
šlovės viršūnėje, milijardie
rius Hiūzas staiga dingo. Ko
kių tik versijų nekėlė sen
sacijas mėgstanti spauda: 
kad turtuolį pagrobė mafi
ja, kad jis įsakė save įšal
dyti, trokšdamas kitame am
žiuje atgyti jau bilijanierius. 
O iš tikrųjų Hovardas Hiū
zas, apsėstas persekiojimo 
manijos ir bacilų baimės, pa
sirinko atsiskyrėlio gyveni
mą, nuogas klaidžio'davo sa
vo konspiraciniuose butuose, 
bendravo tik su keliais išti
kimais išrinktaisiais ir vado
vavo savo finansinei imperi
jai telefonu.

Daug kartų buvo praneš
ta ir apie šio turtuolio mir
tį, tačiau kaskart Hiūzas 
pats save „laidodavo": jo pa
tikėtiniai supirkdavo ąkci- 
jas panikos apimtoje biržo
je. Tačiau taip juokauti bu
vo šventvagiška, ir 1976 me
tais turtingiausias Amerikos 
žmogus išties mirė lėktuve, 
skrisdamas iš Meksikos 
Akapulkos kurorto į gimtą
jį Hiustoną. Jis paliko dvie
jų milijardų palikimą ir... 
17 prieštaringų testamentų.

Praėjus dešimtmečiui po 
turtingo magnato mirties, 
apie Hiūzą Jungtinėse Vals
tijose vėl imta kalbėti ne 
vien dėl begalės pretenden
tų į jo palikimą. Pasirodo, 
nekarūnuotas Las Vego mo
narchas buvo absoliutus po
litinis valdovas — pradedant 
miestų merais, valstijų gu
bernatoriais ir baigiant abie
jų svarbiausių šalies partijų
— ir respublikonų, ir demo
kratų — vadovais. Didžiulius 
kyšius iš milijardieriaus gau
davo du tuometiniai prezi
dentai, viceprezidentas, pa
grindiniai kandidatai į Bal
tųjų rūmų šeimininko postą.

1974 metais Holivude bu
vo apiplėštas kotedžas, ku

riame saugotas pogrindin 
pasitraukusio turtuolio ar
chyvas. Jis buvo labai įdo
mus: tais metais Hiūzas savo 
padėjėjams įsakinėdavo raš
tu, tačiau tie neturėdavo tei
sės pasiimti raštelių. Plėši
kai žinojo, ko ieškojo, ir 
paėmė būtent tuos popierius, 
kurie iš pažiūras neturėjo 
jokios vertės. Kas organiza
vo apiplėšimą, iki šiol ne
išaiškinta. Žinoma, kad gauti 
archyvą troško centrinė žval
gybos valdyba ir federalinis 
tyrimų biuras. Pernelyg daug 
valstybinių paslapčių, žy
miausius Amerikos politikus 
demaskuojančių faktų būta 
tuose užrašuose...

„Politinio 
dinamito“ 
sandėlis
Sis savotiškas „politinio 

dinamito" sandėlis dabar ap
tiktas. Nuo 1977 metų Ho
vardo Hiūzo archyvą — 
turtuolio užrašus arba jų ko
pijas — savo rankose turėjo 
žurnalistas Maiklas Drozni- 
nas (pasak jo, dokumentus 
jis nusipirko iš anonimo), 
kuris nuo to laiko kantriai 
rašė knygą, kaip milijardie
rius papirkinėjo svarbiausius 
šalies politinius veikėjus. 
„Kiekvienas turi savo kal
iną" — toks buvo devizas 
turtingiausio Jungtinių Vals
tijų žmogaus, kuris begėdiš
kai reikalavo, kad ir šalies 
politikai šoktų pagal jo dū
delę. Savo pagalbininkams 
jis raštu įsakydavo: „.. .Jūs 
privalote rasti tinkamą vie
tą, tinkamus žmones ir juos 
nupirkti". Pretendentus į 
aukštus postus supirkinėda
vo urmu iš anksto: kad Hiū
zas laimėtų, nesvarbu, kuris 
paims valdžią į rankas.

Prieš 1968 metų preziden
to rinkimus finansinės im
perijos valdovas įsakė pa
valdiniams papirkti visus 
tris pagrindinius. kandida
tus į. prezidento postą. Res
publikonų partijos atstovui 
Ričardui Niksoniui per jo ar
timą draugą B. Rebozą buvo 
perduota iš pradžių 200 tūks
tančių, paskui dar 100 tūks
tančių dolerių. Vienas iš 
Hiūzo sekretorių Robertas 
Meihju dabar prieš teleka
merą pasakoja, kaip jis per
davė 50 tūkstančių dolerių 
grynais demokratų partijos 
pretendentui Hubertui Hemf- 
riui. Kyšis, pasirodo, buvo 
įteiktas pagal visas mafijos 
taisykles: viceprezidento li
muzinas sustojo nurodytoje 
vietoje, į jį įsėdo milijardie
riaus pasiuntinys, perdavė 
pretendentui į rankas laga
minėlį su kupiūromis po 100 
dolerių ir dingo.

Kitus kyšius politiniams 
veikėjams perdavė antrasis 
turtuolio sekretorius Rojus 
Krofordas, kuris šiandien 
jau atvirai kalba, kam ir 
kokias sumas įteikė. Hovar
das Hiūzas paklojo 25 tūks
tančius dolerių ir kitam de
mokratų partijos pretenden
tui — Robertui Kenedižiui. 
Si suma buvo perduota spau
dos sekretoriui Robertui Se- 
lindžęriuį „rinkiminei kam

panijai Kalifornijoje". Neži
nia, ar pinigai v Selindžeriui 
buvo įteikti su Roberto Ke
nedžio žinia, ar be jos, ta
čiau pats kandidatas jų ne
spėjo gauti, nes buvo nu
šautas San Franciske. Dėl šio 
pasikėsinimo, kaip rodo Hiū
zo užrašai, milijardierius ne
sikrimto, (o gal net žinojo 
apie jį iš anksto), nes ^ne
delsdamas įsakė „nupirkti 

r visą Kenedžio štabą". Anks
čiau Las Vego karalius ne 
kartą išmokėjo dideles su- 

, mas prezidentui Lindonui 
Džonsonui.

Ryšiai su administracijos 
atstovais įgalino Hovardą 
Hiūzą be jokių kliūčių gau
ti ofičialią licenziją valdyti 
lošimų namūs, ilgam laikui 
atleidžiančią nuo mokesčių. 
Prieš mirtį turtuolis užsimo
jo pasiekti dar vieną tikslą 
— perkelti branduolinių 
bandymų poligonus iš Ne- 
vados į kitą Amerikos vals
tiją, nes atominio grybo pa
vojus atbaidė jo klientus 
nuo Las Vego.

Begalė kyšių, kuriuos Ne
varios milijardierius mokėda
vo politikams, tapo tiesiogi
ne „Votergeito skandalo" 
priežastimi. Demokratų par
tijos nacionalinio komiteto 
pirmininkas Laris O”Braje
nas, kuris nuo 1969 metų 
pats gaudavo kyšius iš Lai 
Vego ir net buvo Hiūzo kon 
cerno politinis konsultan
tas, žinojo apie dovanas pre
zidento '•draugui B. Rebozui. 
Respublikonai bijojo, kad 
varžovai gali 'tuo pasinaudo
ti kampanijoje prieš Ričardą 
Niksoną, ir nutarė pasiknai
sioti Vašingtono „Votergei
to" viešbučio, kuriame bu
vo demokratų vadavietė, pa
slaptyse.

Hovardas Hiūzas neslėpė 
savo rasistinių pažiūrų ir 
milijonais stengėsi paveikti 
viešąją nuomonę. Jis valdė 
nacionalinės Ei Bi Si tele- 
kompanijos 150—200 milijo
nų dolerių vertės akcijas ir 
darė viską, kad iš žydrojo 
ekrano apie juodaodžius 
amerikiečius sklistų atitin
kama nuomonė.

Amerikos politinių veikė
jų parsidavėliškumo demas
kavimas — [istorija ne tik 
apie praeitį, mirusius ar 
iš politinės arenos pasitrau
kusius veikėjus. Vienas ar
timiausių dabartinio prezi
dento bendražygių — kraš
tutinių dešiniųjų pažiūrų se
natorius Polis Ląksaltas. Ho
vardo Hiūzo viešpatavimo 
metais jis buvo Ne vados 
valstijos gubernatorius. Mi
lijardieriaus užrašuose jo 
vardas minimas daug kartų. 
Pavyzdžiui, savo padėjėjams 
Hiūzas įsako suteikti gu
bernatoriui „nelimituotą fi
nansinę pagalbą" mainais už 
pažadą nepriimti bilio dėl 
pilietinių teisių Nevarios 
įstatymų leidžiamajame su
sirinkime.

Kai 1969 metais demokra
tiškas įstatymas Nevarios se
nate buvo užgniaužtas, mi
lijardierius įvertino Laksal- 

' to „paslaugumą" ir sugalvo
jo naują planą — pasiekti, 
kad šita marionetė būtų iš
rinkta JAV prezidentu per 
1972 metų rinkimus. Nese
niai viena televizijos kompa
nijų demonstravo, kaip žy
mus Amerikos ekspertas 
grafologas Džonas Haris pro 

, lupą apžiūrinėja parsidavė- 
lišką politinę sistemą demas
kuojančius dokumentus. Ga
liausiai pagyvenęs žmogus 
pakelia galvą ir skėsteli ran
komis: pasakojimas, kaip 
buvo prekiaujama Baltaisiais 
rūmais, parašytas nematomo 
Amerikos valdovo ranka.

VIUus KAVALIAUSKAS

Vilnius, 1959. XI. 27 
Mielas Drauge Antanai,

o

Ilgokai neatsakiau į Jū
sų mielą laišką, nes, tiesą sa
kant, buvau ir vėl ilgokai už
imtas įvairiais reikalais ir 
darbais. Šiomis dienomis iš
siunčiau Jums pagaliau savo 
romaną „Gimijno diena". Da. 
bar pradedu galvoti apie ki. 
tą romaną, bet kol jį para
šysiu. matyli, praeis kokie 
treji metai, nes rašau aš ne
greitai, o ir kiti reikalai ir 
pareigos nuolat mane atitrau
kia nuo pagrindinio darbo.

Su draugais Amerikos lie
tuviais praeitą vasarą mums 
buvo tikrai malonu susitikti. 
Dabar iš „Laisvės" ir „Vil
nies" matome, kad jų apsi
lankymo atbalsis pas Jus ga
na didelis. Ateinančiais me
tais tikimės atvažiuosiant žy
miai daugiau svečių, ir juos 
priimsime draugiškai, kaip 
tpk mokėsime. Asmeniškai 
man būtų labai įdomu aplan
kyti Jūsų šalį, nes aš, kaip 
žinote, daug esu keliavęs po 
Europą ir po Aziją., o Ame
rikos niekad nemačiau. Labai 
įdomu būtų aplankyti bent 
ką' kulias lietuvių kolonijas, 
susipažinti su jų gyvenimu.

Nieko nerašau apie - Jūsų 
knygą, nes, berods, Jūs su
si rasinė j a te su- jos redakto
riumi, kuris man minėjo, kad 
ji būtinai išeis netrukus ir 
kad tai bus mūsų skaityto
jams irgi labai įdomus leidi
nys.

Štai beveik ir viskas, ką 
aš galiu šįkart parašyti Jums, 
mielas drauge. Tikiuosi, ra
dęs laisvesnio laiko, Jūs ir 
vėl pa lasysite man kelis žo
džius. Linkėjimai visiems Ta
rybų Lietuvos draugams.

Sėkmės ir Laimės!
A. VENCLOVA

Didžiai gerbiamas Drauge, 
Neseniai Jums pasiunčiau 

laišką, tačiau prieš kelias 
dienas gavau ilgą ir įdomų 
Jūsų laišką, todėl nuspren- 
uziau Jums iš naujo parašy
ti.

Man buvo labai malonu 
sužinoti, kad Jūs suradote 
laiko perskaityti mano kny
gą nors aš žinau, kad jai 
reikia nemaža laiko :— ji ne 
tokia jau plona. Džiaugiuosi 
taip pat, kad ji Jūms patiko.

Gal iš tikro bent trumpai 
man reikėjo nusakyti tas 
priežastis, kurios Kareivų' 
šeimos narius nuveda įvai
riais keliais. Rašydamas aš 
turėjau daug panašių atvejų 
gyvenime, jog Man atrodė, 
kad ir be aiškinimų skaityto
ju.’ tai bus aišku/ Jei vis dėl
to neaišku — (eikės į Jūsų 
pas’abą atsižvelgti, kai spau
dai ruošiu naują romano lei
dimą. Šiaip ar taip, dėkui, 
kad atkreipėte į tai mano 
dėmesį. ,

Tolimesnės knygos greitai 
prižadėti negaliu nes rašau 
negreitai, sunkiai, daug kar
ių perdirbdamas, redaguoda
mas. Kai dėl Baltušio ir My
kolaičio, tai reikalas toks: 
kiek žinau Baltušis gerokai 
pasivarė pirmyn su „Parduo
tų vasarų" II tomu (ištraukas 
iš jo turbūt jau matėte „Tie
soje") o ir Mykolaitis „Su
kilėlių" II tomą turbūt šiais 
metais baigs, nors jo sveika
ta ir labai nekokia. Ką da
rysi, kad didesniems kūri
niams parašyti ir laiko, rei
kia nemaža, o juk daugelis 
mūsų rašytojų iš tiesų, be 
tiesioginio darbo, turi ir 

Šią nuotrauką, darytą 1958 metais, Lietuvos rašytojai padovanojo „Laisvės" laikraščio redak
toriui Antanui Bimbai. Joje užfiksuota grupė Lietuvos rašytojų prieš išvyką j Baltarusiją. Pirmoje 
eilėje (iš kairės j dešinę) stovi: E. Mieželaitis, A. Venclova, M. Sluckis, A. Gudaifls-GuzevRius, 
antroje eilėje: J. Dovydaitis, A. Žukauskas, V. Mozūriūnas, T. Tilvytis, K. Kubilinskas, Just. Mar
cinkevičius, trečioje eilėje: A. Baltrūnas, V. Reimeris ir E. Matuzevičlus.

Nuotrauką „Tiesai" iš Niujorko atsiuntė „Laisvės" laikraščio redakcija.

daugybę kitų pareigų.
Iš tiesų drg. Rojaus kny

gos pas mus buvo beveik 
visos išleistos ir surado daug 
skaitytojų. Tik ką išėjo jo 
knyga „Žvilgsnis į praeitį". 
Jūs teisingai rašote, kad jos 
nesusilaukė plataus ir išsa
maus įvertinimo, bet toks 
įvertinimas, atrodo, turės pa. 
sirodyti. Drg. J. Būtėnas, ka
daise jau rašęs apie Rojų, 
nori „Pergalei" parašyti di
desnę studiją apie Rojaus 
knygas. r

Mums patiems labai nema
lonu, kad kitų pažangiųjų 
lietuvių veikėjų iš JAV kny
gos dėl įvairių priežasčių ne. 
buvo išleistos greitai ir ope
ratyviai pas mus. Dėl to, ži
noma, kaltos leidyklos, o dar 
daugiau redaktoriai, į kurių 
neskubias rankas tos kny

Iš Antano Venclovos laiškų žinomam JAV 

 

visuomenės veikėjui Antanui Bimbai

Būna kuklių namų, | kuriuos įžengti daug maloniau, ne
gu | prabangius rūmus. Ne viską šildo purūs kilimai, tviskan- 
tyš sietynai. Ypač kai esi toli nuo namų, kur greitai pasiilgsti 
gimtinės jaukumo, bičiulio žodžio.

Kas iš Jungtinėse Valstijose, Niujorke, vlefiėjusių Tarybų 
Lietuvos meno ir kultūros atstovų neskubėjo į S| jau daug 
patyrusį raudono mūro namą Liberty aveniu? Čia, „Laisvės" 
laikraščio redakcijoje, kur kartu telkiasi ir „Aldo" choras, jau 
pažymėjęs savo 70-metį, kur sienos su meile papuoštos gimti
nės vaizdais, sutiksi žmones, kurie, dešimtmečius gyvendami 
už vandenyno, niekada — nė dienai — nuo Lietuvos nenuto- 
lo, žmones, kurie juntamai prisidėjo prie šlovingiausių mūsų 
tautos istorijos puslapių.

Prieš kiek laiko iš gyvųjų tarpo pasitraukė laikraščio redak
torius Antanas Bimba, kurio nuopelnai pažangiajam judėjimui, 
talkos ir tautų savitarpio supratimo stiprinimui buvo įvertinti 
tarybiniu Tautų draugystės ordinu, Lietuvos TSR nusipelniu
sio kultūros veikėjo ir nusipelniusio žurnalisto, Vilniaus uni
versiteto istorijos daktaro garbės vardais.

Prie Antano Bimbos stalo šiandien nesėdi niekas. Pagaliau 
ir atrodo, kad jo šeimininkas atsikėlė tik minutei — rusvas, 
nuzulintas medžio paviršius nukrautas iškarpomis, redaguoja
mais rankraščiais, lentynėlėse tvarkingai sudėlioti redakcijos 
finansų kvitai, neatsakyti laiškai. Asmeninė bičiulystė Antaną 
Bimbą siejo su daugeliu žymių mūsų respublikos visuomenės 
ir kultūros veikėjų.
Antano Bimbos, jautraus komunisto, internacionalisto, šir

džiai rūpėjo viskas. Jis nedvejodamas klausė, reiškė savo nuo
monę. Lygiai taip pat atvirai ir nuoširdžiai Antanui Bimbai 
atsakinėjo Tarybų Lietuvos rašytojai.

Niujorkas

gos pakliuvo. Gavęs Jūsų 
laišką, aš paskambinau tele
fonu į leidyklą ir sužinojau, 
kad drg. Prūseikos atsimini
mai jau baigti spausdinti ir 
kad jie po savaitės ar 10 
dienų pasirodys knygynuose. 
Spausdinami ir drg. Kaškai- 
čio atsiminimai atskira kny
ga. R. Žiugžda vis dar tebe- 
redaguoja Jūsų knygą, o lei
dykloje sužinojau, kad ji ar. 
timiausiu laiku jiems turi bū. 
ti įteikta. R. ’Žiugžda tikisi, 
kad šiais metais Jūsų knyga 
taip pat išeis iš spaudos. 
Ypač neleistinai buvo už
vilkinta su Prūseikos knyga. 
Tai atsitiko dėl Šimkaus li
gos.

Ateinančio mėnesio pra
džioje važiuosiu į TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos se
siją Maskvoj, o po to Mask
voje ir kitug^e Rusijos mies. 
tuose įvyks mūsų poetų sa
vaitė, kur mes dalyvausime 
su rusų poetais bendroje mū. 
sų literatūros šventėje. Ap
lankysime Jasnaja Polianą ir 
mūšių laukus ties Oriolu, kur 
karo metu kovėsi lietuviai. 
Man tai labai įdomu, nes aš 
čia buvau karo metu, ir 
šiuos laukus aš noriu aprašy. 
ti savo naujame romane.

Štai, rodos, dar nieko ne
parašiau, o laiškas jau išėjo 
ilgokas. Visi Jūsų pažįstami 
gyvena gerai, dirba, visi lau. 
kiame Tarybų Lietuvos dvi
dešimtmečio. Šiandien palei. 

džiaina Kauno HES paskuti
nė turbina. Vakar buvau 
prie Kauno jūros — vandens 
lygis, rodos, jau pasiekė rei
kiamą aukštį. Vaizdas įdo
mus ir gražus. Per kelerius 
metus ant jūros kranto, at
rodo, išaugs naujas -gražus 
kurortas.

Prašau perduoti mano žmo
nos ir mano geriausius lin
kėjimus visiems Tarybų Lie
tuvos bičiuliams ir pirmiau
sia mielam Rojui.

Jūsų
A. VENCLOVA 

1960. iv; 18

Vilnius, 1965. VI.16 
Didžiai gerbiamas Daktare, 
.. .Džiaugiuosi, kad iš Lie

tuvos gaunate nemaža kny
gų. Jos jodo mūsų pastangas 
kelti savo tautos kultūrą.

Nors šiuo metu Lietuvoje yra 
250 tūkst. televizijos priimtu, 
vų, nors visi naudojasi radi
ju ir skaito laikraščius, bet 
ir knyga pas mus — pirmojo 
būtinumo dalykas., Štai dėl 
ko į knygą atkreiptas toks 
didelis dėmesys.

. . .Šiomis dienomis Lietu
voje vyksta vadinamasis „Po
ezijos pavasaris", kuriame 
dalyvauja daugelis poetų. Aš 
nedalyvauju, nes, kai jis 
prasidėjo, buvau užimtas te
atrų festivalyje: visi respub
likos teatrai rodė naujausius 
savo spektaklius, skirtus ju
biliejui. Panevėžio teatras, 
kuriam vadovauja labai ta
lentingas režisierius J. Milti
nis, rodė mano romano „Gi
mimo diena" inscenizaciją. 
Labai įdomu buvo žmones, 
kuriuos sukūrė mano fanta
zija, pamatyti dabar gyve
nančius scenoje.

Pavasaris pas mus šaltas. 
Tik paskutinėmis dienomis 
oras atšilo, bet nežinia, ar 
jau visam laikui.

Geriausi linkėjimąi.
Jūsų A. VENCLOVA r

1969. IX. 25 
Mielas drauge Antanai, 
širdingai ačiū už laiškutį 

ir už „galvočiaus" Gedimino 
Galvos tokį milžinišką strai
psnį apie mano knygą „Vi
durdienio vėtra". Neabejo
ju, kad JAV lietuviai kata
likai po to straipsnio žymiai 

plačiau ims skaityti mąr o 
knygą, nors girdžiu, kad ją 
ir draugai, ir priešai skaito 
gerai, kaip ir ankstesniąją — 
„Jaunystės atradimas", ku
riai „Draugas" irgi buvo pa
skyręs isteriko Aisčio kly
kaujantį ir raganas šaukiantį 
straipsnį. Už knygų reklamą 
aš šitiems išminčiams mokėti 
nesirengiu, bet jos, matyt, 
pataiko į tikslą, jeigu suke
lia tokią audringą jų reak
ciją- • ‘

G. Galva, kaip ir jo kole
gos iš „Draugo", žinoma, ser. 
ga sena ir neišgydoma anti
komunizmo liga. Ką gi, už 
ją, kaip žinoma, giria JAV 
reakcionieriai, o ir vienas ki
tas doleris nukrinta. O visas 
reikalas tas, kad mano „Vi
durdienio vėtroje" nemaža 
kalbama apie lietuviškų kle
rikalų (iš dalies ir tautinin
kų, ypač visokių voldemari- 
ninkų) bendrą darbą su ges
tapu, išnaikinant šimtus tūks
tančių Lietuvos piliečių ka
ro ir pirmaisiais pokario me
tais. Apie tai G. Galva neuž. 
simena, o jo šefai „Drauge", 
a la Ambrazevičius ir kiti, 
neša atsakomybę už tūks
tančius gyvybių jiems „val
dant" Lietuvą drauge su jų 
garbintu Hitleriu. Apie tai 
dabar jie tyli, bet tegu tie 
ponai nemano, kad lietuvių 
tauta užmiršo ar kada nors 
užmirš jų darbelius — jie su
sitepę krauju ligi kaklo, ir 
jokie straipsniai ir isterikų 
klykavimai to kraujo nenu
plaus.

Nematau jokjo reikalo gin
čytis su Aisčiais, Galvomis ir 
panašiais — jiems nieko ne
įrodysi ar neišaiškinsi. Bet 
tegu jie pagalvoja tik vieną 
dalyką — jeigu Tarybų Są
junga praeitame kare būtų 
pralaimėjusi, o jų garbintas 
Hitleris būtų laimėjęs — kas 
dabar būtų Lietuvoje: nau
ji lietuviški miestai, atstaty
ti iš griuvėsių, šimtai lietu
viškų mokyklų, tūkstančiai 
lietuviškų studentų, lietuviš
ki teatrai, šimtai laikraščių ir 
knygų ar hitlerinis fater- 
landas, kuriame seniai pro 
krematoriumo kaminą būtų 
išrūkęs ir didysis „išminčius" 
Galva su savo draugais? Rei. 
ketų matyti toliau už savo 
nosį, bet to aš iš šių žmonių 
nesitikiu ir nelaukiu. Jie ir 
toliau, kol bus gyvi ir kol 
už tai jiems bus mokama, 
spjaudys, dergs ir komuniz
mą, ir Tarybų Lietuvą, ir 
visus, kas ją prikėlė iš griu
vėsių ir kas dešimtmečius 
atidavė jos kultūrai, tuo tar
pu kai ponai Galvos ir Ais
čiai džiaugėsi „laisvojo pa
saulio" patogumais ir tobuli
no savo rašiniuose ameriko
niškos gangsteriškos spaudos 
stilių, pilną melų, iškraipy
mų, isterikes, neapykantos 
manantiems ne taip, kaip 
jie.

Nesinori su jais ginčytis. 
Perskaitęs jų straipsnius, aš 
prisimenu, matyt, teisingo ir 
doro žmogaus pastabą iš 
„Aidų" žurnalo: „Sunkios 
mūsų (JAV emigrantų — 
A. V.) spaudos sąlygos, bet 
vis vien nereikia jos pavers
ti įrankiu reikštis galbūt 
nebe tik piktuoliams, bet ir 
psichiškai liguistiems žmo
nėms. Jei nebeturima kuo už
pildyti puslapius, verčiau pa. 
likti juos tuščius negu skar 
storžieviškam žmonių derg 
mui ar isteriškoms polem 
koms" („Aidai", 1967 m. N; 
2, psl. 86). Deja „Drauge* 
kuriame rašo ir „Aidų" vien 
minčiai, kaip ir eilėje kiti 
reakcionierių laikraščių, ma 
tyt, esama nemaža liguisti 
žmonių ir jau nebepagydomi; 
isterikų... Duosime jiems ra. 
miai nukaršti...

Dabar apie save. Sveikata 
mano — taip sau, bet dirbti 
dar galiu, ir tai visa mano 
laimė.

Visa Lietuva labai gražiai 
paminėjo Vaižgantą (rašyto
ją, o ne kunigą). Dabar prieš 
akis vėl du svarbūs jubilie
jai — K. Korsako 60 m. ir 
E. Mieželaičio 50 m. Metų 
gale dar sukanka A. Griciui 
70 m. (šie metai neregėtai 
gausūs jubiliejais).

Jums ir Jūsų artimiesiems 
siunčiame visa mano šeima 
geriausius sveikinimus ir lin- 
kėjimbs — sveikatos, nema
žėjančio darbingumo, kuriuo 
nuolat gėrimės „Laisvėje".

Jūsų A. VENCLOVA
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KANADOS ŽINIOS

VERDUN, QUE., CANADA

MIRUS

Z onei Yuzilaitienei
Reiškiame gilią ir širdingą užuojautą jos vyrui

Antanui, sūnums Eduardui ir Antanui su šeimo
mis, anūkėms ir anūkams, taip pat visiems ‘ 
giminėms Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje.

0 tau, brangioji Zonia, tegu būna lengva
Kanados žemė, ant kurios daug prakaito išliejai.

M. Karalevičienė M. Šalčiūnienė
G. P. Taruškai E. Jugelavičius •
J. L. Urbanavičiai V. Maskaliūnienė
L. P. Kisielai F. Nakienė
G. Ambrose J. J. Vilkeliai
A. M. Semi jonai E. Ambrose
J. S. Chičinskai Vi! Vekterienė
C. A. Juškai E. Petrauskienė ir šeima
J. Balčiūnas V. Zavišienė
P. J. Barzdėnai S. Petronienė
M. Laurinaičiai J. Gelčienė
D. Gurklai F. Yuknienė

Greibienė A. K. Kersey
P. M. Petrauskai A. Suplevičienė
A. Adakauskienė A. T. Ališauskai (Allen)
A. Niaurienė T. A. Kreivai
K. Z. Giedraičiai J. Naruševičius 1
E. Monstavičienė V. Rudinskas
V. Krupauskas A. Morkevičius

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Vasario 9 d. įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos mėne
sinis susirinkimas. Jį prave
dė pirmininkas Stasys Kuz
mickas. Pirmiausiai pranešė, 
kad yra mirusi Draugijos 
narė Marytė Vilkauskienė. 
Paprašė visus atsistoti miru- 
siąją narę pagerbti.

Iš parengimų Komisijos ra
portą pateikė Pranas Mocka-’ 
petris.

Praėjusio mėnesio susirin
kimo raportą perskaitė sek
retorė Bronė Vaitkienė.

Finansų sekr. Helen Šar- 
kūnienė davo platų finansų 
raportą.

Iždininkas Juozas Vaitkus 
su jos raportu sutiko.

Stasys Kuzmickas pažymė
jo, kad unasi Kovo aštun
toji, ir kovo 9 d. atžymėsime 
Tarpta .mę Moterų dieną. 
Jame bus ir kalbėtojų. Jis 
priminė, kad laikraštis “Vil
nis” šia*, metais švęs 65-erių 
metų jubiliejų. Pažymėjo, 
kad mes turėtume “Vilnies” 
jubiliejų pasveikint auka.

Stasys Kuzmickas žada į 
“Vilnies” 65 m. minėjimą 
Chicagoje nuvykti.

Buvo pakviesti laikraščių 
vajininkai.

“Vilnies” vajininkė, Mary 
Brennan pažymėjo neturėju
sio bėdų su vietiniais “Vil
nies” skaitytojais; beveik vi
si prenumeratas greit atsi
naujino. Bet priminė, norėtų 
gauti daugiau naujų skaity
tojų!

“Laisvės” vajininkas Povi
las Alekna pažymėjo, kad 
didžiausia bėda esanti ta, 
kad jau daug skaitytojų ne
bemato ir nepajėgia laikraš
čių skaityti, kita bėda, kad 
mažai beliko gerų rėmėjų.

Kuomet mūsų vyriausioji 
šeimininkė Violet Kuzmickie- 
nė, susirgo, tai paprašyta 
Helen Siaurienė sutikti pa
šeimininkauti. S. Kuzmickas 
labai dėkingas Helen Siaurie- 
nei sutikusiai pagaminti pie
tus publikai.

Helena patyrusi šeiminin
kė, nes yra daug virtuvėj 
dirbusi. Jos pagaminti pietūs 
buvo labai skanūs.

Žinių pranešėja Aldona 
Aleknienė dažnai pasitinka iš 
toliau atvykusius svečius, 
vėliau juos su bendrąja pub
lika supažindina.

Po pietų pirmininkas S. 
Kuzmickas pakvietė Dainos 
Mylėtojų Chorą vadovauja
mą H. Janulytės, choras pa

dainavo penkias daineles, 
priedui pridėjo ir “Pensinin
kų Himną”.

Ypatingai iš toliau atvyku- 
siejai svečiai buvo labai pa
tenkinti išgirdę “Pensininkų 
Himną”. Užtai choristams 
publika gausiai paplojo!

Svečiai
Čia žiemos metu vieši bro

liai Andrius ir Viktoras Tho- 
mai. Jiedu įsijungę į mūsų 
Dainos Mylėtoji^ chorą. Abu 
labai geri dainininkai. Gaila, 
nes Viktoras turi grįžt namo, 
nes vasaros metu jis gyvena 
Watertown, Mass. Viktorui 
buvo sudainuota ilgiausių 
metų ir valio . . . Atsisvei
kindamas Viktoras chorui 
aukojo $20.

Rudenį lauksime jo sugrįž
tant į chorą.

Lankėsi svečias
mus lankėsi svetys

Hun-

Sta-

gera 
dai-

Pa;
Willitaas Petronis iš 
tingtor^ N. Y. 

- * * *
Į Sirgo
> Buvo rimtai susirgusi Vio
let Kuzmickienė. Buvo ope
ruota. Virš savaitę laiko bu
vo gydoma ligoninėj.

Dabar jau grįžo namo. Ją 
globoja mylimas vyras 
sys.

Kuzmickienė ne tik 
šeimininkė, bet duetu
Sįa su savo vyru Stasiu, 

pat dalyvauja ir chore.
Linkime, kad kuo greičiau

siai sutvirtėtų. Mes laukiame 
jos mūsų veikloje!

Mirė
Po ilgos ligos vasario 4 d. 

mirė Marytė Vilkauskieųė, 
sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Nuliūdime liko dvi dukros 
Margaret Alexander ir Ar- 
delle Yutis, sūnus Jonas, de
vyni anūkai ir dešimts proa
nūkių. Ji priklausė prie 
LLD. Taip pat Lietuvių Pi
liečių klubui.

Velionė sukremuota.
Gili užuojautą artimie

siems. i
* * ♦

Pobūvis kovo 2 d.
Sekantieji pobūviai įvyks 

Klubo salėje: Kovo 2 d. 
įvyks Klubo mėnesinis susi
rinkimas. Pradžia 12:30 vai. 
ryto. Prašome dalyvauti. 
Bus pietūs, mūzikaųrjokiai. 

■ Vieta — 314 — 15 Ave.‘ 
South.

Vera Budrioniepė

MIRĖ JONAS JANUŠONIS

Sausio 30 dieną, eidamas 
aštuoniasdešimt pirmuosius 
metus, Vilniuje mirė revoliu
cinio judėjimo Argentinoje 
dalyvis, TSKP narys nuo 
1959 m., respublikinės reikš
mės personalinis pensininkas 
Jonas Janušonis.

J. Janušonis gimė 1904 m. 
lapkričio 13 d. Seinų apskri
ties (dabar Lazdijų raj.), 
Šventežerio valsčiaus, Bebrų 
kaime, valstiečių šeimoje. 
Jaunystėje tarnavo buo
žėms, o 1929 m. emigravo į 
Argęntiną. >

Gyvendamas Rosarijaus, 
vėliau Buenos Airių miestuo
se, J. Janušonis dirbo įvai
riuose fabrikuose darbinin
ku. Patyręs skaudų kapita
listų išnaudojimą, nuo pir
mųjų dienų įsijungė į pažan
gų judėjimą, kovojo už dar
bininkų padėties pagerinimą. 
1930 m įstojo į Argentinos 
komunistų partiją. J. Janu
šonis aktyviai dalyvavo tarp
tautinės raudonosios pagal
bos MOPR veikloje, dirbo 
lietuvių darbininkų savišal
pos draugijoje, priklausė lie-! 
tuvių liaudies teatro, Argen
tinos lietuvių sąjungos “Lais
voji Lietuva” ir kitoms Orga
nizacijoms.

J. Janušonis aktyviai 
bendradarbiavo Argentinoje 
leidžiamuose laikraščiuose 
“Rytojus”, “Momentas”, 
“Vienybė”, “Tėvynė”. Kurį 
laiką buvo oficialus “Tėvy
nės” laikraščio redaktorius.

1956 m. gegužės mėn. J. 
Janušonis grįžo į Tarybų 
Lietuvą. Dirbo Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto biblio
tekoje, vėliau Partijos istori
jos institute prie Lietuvos 
KP CK.

RECENZUOJAME
NAUJAS KNYGAS

Daugip’^dis antikomunizmas
Tarybų Lietuvoje išleisto 

filosofo Juozo Lakio knyga 
ANTIKOMUNIZMAS IR 
TIKROVĖ. Autorius pabrė
žia vieną būdingiausių šiuo
laikinio antikomunizmo bruo
žų — jo daugiaveidiškumą, 
filosofiniais ir ideologiniais 
“samprotavimais” pridengtą 
grubų tarybinės tikrovės 
šmeižimą. Kaip pažymi auto
rius, posūkis nuo atoslūgio 
tarptautiniame gyvenime 
prie didėjančios konfrontaci
jos bu^o palyginti staigus ir 
tarytum nelauktas. Kurį lai
ką dar atrodė, kad kovingųjų 
konservatorių manevrai im
perialistinėse šalyse nebus 
sėkmingi, kad jiems nepa
vyks prasibrauti į vadovau
jančius centrus ir įsitvirtinti 
juose, o jų keliamą militaris
tinį ir antikomunistinį triukš
mą nuslopins' realistiškai 
mastančių politikų sluoksniai 
ir visuomenės dauguma. Vis 
dėlto jiems pavyko sustiprin
ti savo pozicijas ir kelių šalių 
politikai primesti atvirai ag
resyvų kursą. 1982 metais R. 
Reaganas paakino antikomu
nizmą kampanija, pavadinta 
“Tiesa”. JAV valstybės de
partamentas, Centrinė žval-

m

us valdyba, Pentagonas 
katare skelbti visame pasau
lyje informaciją, kurios tiks
las parodyti “tarybinę grės
mę”, pabrėžti amerikinio gy
venimo būdo/prana^umus bei 
šalies ištikimybę ^‘taikai iš 
jėgos pozicijos”.

Visos šios politizuotos 
ideologinės nuostatos pasi
tarnavo kaip tiksli v veiklos 
programa ir lietuvių išeivijos 
reakcininkams. Juozas Lakis 
pažymi, kad emigracija 
Amerikoje turi ir savų, gru
pinių interesų, dėl kurių ne
sutarimų su oficialiomis in
stitucijomis. Vienas iš tokių 
klausimų — etninis susitel
kimas. Tačiau valdantieji 
JAV sluoksniai vykdo “di
džiojo katilo” politiką: iš įvai
rių etninių grupių lydo socia
linę tam tikros vidinės struk
tūros bendriją.

Emigracijos antitarybišku- 
mas daugiausia reiškiasi kle
rikalinėmis arba antitarybi
nėmis pažiūromis. “Tapęs 
ateistu jaunuolis lieka be 
moralinio pagrindo” — kar
toja Vatikano radijas. Kleri
kalinės ir nacionalistinės ten
dencijos, propagandos meto
dai bei argumentai labai pa-

Su Naujaisiais Metais
Nuoširdžiai sveikinu visus mieluosius gimines, 

draugus bei pažįstamus, Amerikoje, Kanadoje ir 
Lietuvoje!. Taipgi sveikinu mielas sesutes, Adelę 
Urbanavičienę su šeima ir Danutę Baltrušaitienę 
su šeimoms.

• Linkiu visiems ir visoms sveikų ir laimingų 
Naujųjų 1985 Metų. Lai būna visame pasaulyje 
taika.

JULIA LAZAUSKIENĖ 
Lauderdale Lakes, Fla.

Daugelis Aukštaitijos vidurines mokyklas baigusių jau
nuolių pasirenka žemdirbystę. Tam nemažai padeda Zarasų 
rajono Antalieptės tarpmokyklinis gamybinis Tnokymo 
kombinatas, kuriame mokosi aplinkinių rajonų devintų- 
vienuoliktų klasių moksleiviai. Jie supažindinami su 
traktoriais, žemės ūkio mašinomis, agrotechnikos pagrin
dais. Mokyklą baigę abiturientai kartu su brandos atestatu 
gauna traktorininkų, vairuotojų teises. Aplinkiniai ūkiai 
padėjo įrengti mokymo kabinetus, technikos garažus. Čia 
gausu vaizdinių priemonių, veikiančių maketų.

Nuotraukoje: Kelių eismo taisyklių kabinete mokytojas 
Vilhelmas Jasiūnas su devintoku Gyčiu Kavaliausku.

G. Svitojaus nuotrauka

našūs, lietuvių reakcinė emi
gracija jų beveik neskiria, o 
visų propagandinių akcijų 
išeities pozicija yra Lietuvos 
tarybinio valstybingumo ne
pripažinimas. Todėl reakci
ninkų “vadavimo” vizijos 
persismelkusios nacionalisti
ne Lietuvos atplėšimo nuo 
kitų tarybinių sąjunginių 
respublikų idėja. Savo pro
pagandą paprastai jie remia 
patogiomis, laimėtinomis is
torinėmis bei teorinėmis 
prielaidomis. Štai tipiškas 
pavyzdys šiai minčiai ilius
truoti iš Vatikano radijo lai
dos: “Lietuva amžių bėgyje 
buvo kultūringų Vakarų, o 
ne atsilikusių Rytų kraštas”. 
Tokia “istorinė” prielaida yra 
antimokslinė, nes nėra vi
suotinio kriterijaus pagal ku
rį įvairių amžių Europa būtų 
skirstoma į Rytų ir Vakarų. 
Beje, tai visiškai patvirtina 
ir istoriniai šaltiniai.' Tokia 
Rytų-Vakarų takoskyra tapo 
realesnė tiktai pokario laiko
tarpiu, kai susiformavo so
cialistinių šalių sandrauga ir 
dvi skirtingų visuomeninių 
santvarkų stovyklos. Toji ta
koskyra pagrįsta ne geogra
finiais principais, o valstybių 
priklausymu vienai ar kitai 
santvarkai, todėl šis skirsty
mas visiškai netinka praei
ties amžiams. Tokia buržua
zinių nacionalistų prielaida, 
kuria remiasi nemaža jų 
samprotavimų, tėra tuščia 
frazė. Panašiai laužti iš pirš
to ir kiti buržuazinių nacio
nalistų argumentai: jų kriti
kai Juozas Lakis savo knygo
je paskiria nemažai vietos.

Knygoje gvildenami kai 
kurie JAV politinės filosofi
jos bruožai, neokonservaty- 
vizmo ir antikomunizmo ry
šiai, viešosios nuomonės for- 
mav’ no JAV technologija ir 
kiti klausimai. y Liauška

LAIŠKAI “LAISVEI”
Dear Use!
I usually read your Briefs in each issue of “Laisve”. 

Especially I like short concise entries from Anthony 
Bimba’s diary which vividly reflect the very essence of his 
inner life.

It was real news for me that one entry of his diary 
revealed that you were painting his portrait. I didn’t know 
that you were also an artist. Journalist and at the same 
time painting portraits! Many ideas arose in my head and I 
tried to express them in a versified form.

PORTRETAS

Kaip perkelti ant drobės paprastais dažais 
Gyvos būtybės pačią esmę?

Įžvelgti po kasdieniškais veido bruožais 
Minčių pasaulį daug šviesesnį,

Pulsuojančią ryžtingą jėgą akyse
Su liepsnele drąsia?

Jei fotonuotrauka, spalvota, tobula, 
Pagauna tik daiktų paviršių,

Jei karštą dvasią atspindėti ji akla
Ir plasdesio širdies ji neišgirsta,

Tai spalvos tavo turi užfiksuot pačias gelmes, 
Negęstančias, kilnias.

Kaip plunksnai, kaltui, stygai privalu 
Atskleist žmogaus didybę šviesią,

Kuria ji siekia kovoje aukštų tikslų
Ir trasą vilkstinei į kalnus tiesia,

Tai piešt, kas slepiasi po pilku drabužiu, 
Juk paskirtis dažų!

O, kad paveikslas virstų biografija sodria 
Iš drobės žvelgiančios būtybės!

Kad kiekviena raukšlė degtų aistra 
Negęstančios, vibruojančios stiprybės!

0 kad jis gyvas taptų, nors ir nebylus,
Kai jo jau nebebus!

J. S.

JŪRAS IR VANDENYNUS
PERPLAUKUS

Vilnietis J. Karpičius prie savo burinių laivų flotilės.

Kai Jonas Karpičius paro
dė jūrų kelionių nuotraukas 
ir trofėjus — kašalotų dantis, 
banginių ūsus, įvairiausių 
formų ir spalvų kriaukles, 
koralus, jūrų žvaigždes ir... 
visą burinių laivų flotilę, iš
rikiuotą tolimon jūrų kelio
nėn, bet šį kartą stovinčią... 
svetainėje ant spintos, susido
mėjau ne tik daiktais, bet ir 
jų šeimininku.

Baigęs karinę tarnybą, Jo
nas Karpičius grįžo į Vilnių, 
atėjo į Sodų gatvę, kad įsi
darbintų Respublikinėje me
teorologijos valdyboje radi
jo operatoriumi ir išplauktų 
į jūrą: tokios kelionės jį nuo 
mažens traukė.

J. Karpičius radijo operato
riaus darbą pradėjo prieš 
dvidešimt septynerius metus. 
Vandenynų, jūrų baseinuose 
sinoptikų grupės, susidedan
čios iš meteorologų, radijo 
operatorių, mokslininkų, pa
prastai ,,dreifuoja" kaip 
aisbergai... Jos dažniausiai 
išplaukia su žvejų flotilėmis. 
J. Karpičius plaukiojo su 
banginių ir kašalotų medžio
tojais. Septynerius metus jis 
dirbo plaukiojančioje įmonė
je — šaldytuve „Jurijus Dol- 
gorukis". Jam teko ma
tyti Mirno ekspedicinę gy
venvietę. J. Karpičius buvo 
pasiekęs pietinės Australi
jos, Afrikos krantus, drauge 
su žvejais vaikščiojo Adelai
des, Keiptauno uostų gatvė
mis, viešėjo Pietų Ameriko
je, matė Folklendo, Pietų Ge- 
orgijos, Kanarų salas, buvo 
kituose uostuose...

A. Sabaliausko nuotr.

— Meistrysčių ėmiausi jū-' 
roję, — pasakoja J. Karpi
čius. — Kai išplauki pen
kiems, šešiems, kartais aš- 
tuoniems mėnesiams, kai pa
siilgsti kranto, šeimos, o ir 
laisvo laiko turi, nejučiomis 
pradedi „tikrinti" savo suge
bėjimus. Plaukiodamas neaki
vaizdžiai baigiau Kauno po
litechnikos institutą, tapau 
ryšių inžinieriumi. Kartą lais
vą valandą pamėginau pada
ryti miniatiūrinį laivą iš me
talo, kriauklių, koralų...

Originali J. Karpičiaus kū
ryba. Be burlaivių flotilės, — 
keliolikos korvečių, fregatų, 
brigantinų, imituotų piratų 
laivų, daug įvairių dydžių 
pingvinų, delfinų, kitokių jū
rų gyvūnų. Štai iš koralų, 
kriauklių, jūros žvaigždžių 
sukurtas savitas triptikas — 
„Jūros pasaka", originalios 
šachmatų figūros, kur bokš
tus atstoja kašalotai, pėstinin
kus — pingvinai, žirgus — 
jūrų arkliukai, karalienes — 
undinės, karalius — neptū
nai, rikius — delfinai... 
Visos figūros padarytos iš ka
šalotų dantų! Juvelyrinis, 
daug kantrybės reikalaujan
tis šis darbas. Grįžtant iš to- 
Urnų jūrų kelionių, tarp do
vanėlių dukrai Audronei, sū
nui Algirdui ir tos pačios me
teorologinės tarnybos darbuo
tojai žmonai Nijolei lagami
ne atsirado vietos ir sunkiems 
kašalotų dantims, ir leng
voms, trapioms, grojančioms 
kriauklėms, kitoms jūros gel
mių dovanoms.

Vincas RAMANAUSKAS
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MONSON, MASS.

Albert R. Dupsha 
[Daukšys]

Died — February 3, 1985
Our heart felt sympathy and condolences to his 

children. Joanne. Sandra, Jackie, Steven and 
Michael; his many grandchildren; his sister 
Yvonne and her family; his brother William and his 
family; his niece Barbara and family; his long time 
friend. 1'r. Raymond LeVay, other relatives and 
close friends and fellow acquaintances in the field 
of music. We will miss his smile, wit, talent and 
humor and bis lifelong long love of Lithuanian 
music. Know that we. too, grieve with you and 
that Albert will always be remembered in a special ,<

When I must leave you for a little while, 
Please do not grieve and shed wild tears 
\nd hug vour sorrow to you through the years, 
But start out bravely with a gallant smile;
\nd for my sake and in my name,
Live on and do all things the same;
Peed not vour loneliness on empty days, i
But fill each waking hour in useful ways; 4 

h out your hand in comfort and in cheer, 
I in I urn will comfort you

and forever hold you dear.
A

ST. PETERSBURG FRIENDS 
W ritten by Helen Janulis

R. Janulis
WORCESTER, MASS.

Peter J. Plakštis 
John Sabaliauskas 
Anne Derwallis

A . Alekna M. Miller
P . Alekna J. Jocis
H . Samanik B. Joe is
11 Dobrow E. Duda
] Į . Jlabala F. Bunkus
F. Kabala A. Young
A .Gillis " H. Yeskevičiutė
V. Gillis F. Jablonski
11 1 1 . I’liomas ' M. Paulauskas
V. Thomas W. Alaveckas
A' . Thomas V. Watt . • ,
/N K užmirk as M. Klishus
< r \ . K uzmickas M. Alexander
J. Polonis V. Alexander’
A. Grand S. Nagy
I .
1 i. Grand A. E. Schultz
w .IL Choplick A. Lobikis
M Repečka ' / T. Tumonis ’
J 1 alkas L. Deschamps
1 1 jikiene R. Deschamps
V. Bunkus J. E. Arnauskas
V. Bunkienė J. Kuodis
s 1 nurašką ‘ W. Strecok
i t.rush M. M. Saric
B. Brennan J. Thillmann
M. Brennan M. Thillmann
J. Vai t kus A. Budriss
B. Vaitkus A. Hluchy
F. V. Budroni’s M. Coletta
E. Valley J. Greblick
A. M. Raskauskas W. McDermott
F Mack J. Bowman
IL Siauris IL Sharkey
J Miller IL Janulis

I

DELAND, FLORIDA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Povilas Janiūnas
Mirė 1958 m. vasario lid.

Liūdnai praėjo 27 metai kaip mus palikai. Mes 
likome giliame liūdesyje, iš kurio niekada neišei
sime.

Ilsėkis ramiai, mano mielasis. Aš tavęs niekad 
nepamiršiu.

Žmona - PATRICIA

PRIENAI, TĄRYBŲ LIETUVOJ

•• / LIŪDNAS PRISIMINIMAS
I r

Onutė Kazeveitė 
Vyšnauskienė

Mirė 1984 m. kovo 7 d.
Jau praėjo vieneri metai kai iš gyvųjų tarpo 

išsiskyrė, bet širdies skausmas ir gailėsis lieka jos 
vyrui Vyšniauskui, sūnui Vytautui, dukrai Dalei ir 
broliui Juozui Kazevei.

Buvo mokytoja, visa savo gyvenimų pašventė 
žmonijos gerovei, skaitė darbininkų laikraštį “Lais
vę” ir ja mylėjo. Lai saulė šviečia jai, o švelnus 
vėjelis glosto jos kapa.

MARIAN SVINKŪNIENĖ
Waterbury, Conn. ,

MUNSON, MASS.

MIRUS .

Albert Dupsha
Reiškiame gilių nuoširdžią užuojautą jo šeimai, 

artimiesiems, pažįstamiems ir draugams.
Mes visi liūdime netekę mylimo draugo.

LAKSTUČIAI ir JOHN
I •

i I WOODHAVEN, N. Y.

MIRUS ■ A

: George Kazakevich
&
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Valerie, 

dukrai Joyce, sesutei Florence ir visiems gimi
nei is, draugams ir pažjstamiems.

1 Mes visi liūdime.
B. Spūdienė

■t M. Akelienė
Q F. Mazilienė ‘

N. Buknienė
H. Sirgėdienė 5

f <_______  ■ __ ________

? MIRĖ JUOZAS 
r

1985 m. sausio 31 d. nuo 
širdies smūgio savo namuose 
mirė Juozas Paukštaitis.

Velionis buvo gimęs 1893 
metų, rugpjūčio J.9 d. Kilęs 
iš Vilkaviškio rajono. Iš Lie
tuvos, kaip tūkstančiai, į 
Ameriką atvyko laimės ieš
kodamas 1913 metais. Pra
džioje apsistojo Bostone, 
Mass. Ten gyveno daug me
tų ir teko dirbti visokius 
darbus. Tenai begyvenda
mas susitiko, dar iš Lietuvos 
jaunystės draugę, Marytę, 
su kuria 1926 metais susituo
kė. Velionis buvo kultūrin
gas ir susipratęs lietuvis. 
Skaitė ir palaikė pažangią 
spaudą. Dar jaunystėje įsi
jungė į pažangią kultūrinę 
veiklą ir tapo pažangiųjų 
organizacijų nariu ir veikėju. 
Buvo ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas.

Išėjęs į pensiją ir Newark, 
N. J. apsigyveno Miami, Fla. 
Paukštaitis su žmona Maryte 
atvyko dar pilni enęrgijos 
darbui bei visuomeninei 
veiklai. Čia įsijungė į ankš
čiau atvykusių tautiečių gre-

APIE MŪSŲ LIGONIUS

Senokai buvau nuvykusi 
lankyti nuoširdžias laisvie- 
tes, savo geras drauges Mar
celę Šukaitienę ir Pauliną 
Kalendą.

M. Šukaitienę radau tik 
grįžusią iš ligoninės, dar silp
ną negalinčią pavaikščioti, 
tačiau, džiaugėsi turėdama 
gerą draugę, kuri jau per 
keletą metų kartu su ja 
gyvena. Sako: — dabartiniu 
laiku mano sveikata blogėja, 
tai man Paulina Kalenda 
labai daug gelbsti. Skaitome 
“Laisvėje”, kad “kovo 10 d. 
bus rengiamas Moterų Die
nos minėjimas. Labai gaila, 
negalėsiu dalyvauti, bet man 
reikalinga ir Paulinos pagal
ba, tai ir ji negalės dalyvau
ti”. . .

Per daug metų niekad ne- 
praleisdavome pažangiečių 
renginių, Nele, senatvės ir 
ligos priverčia . . .

• • •
i

“Laisvės” direktorių Tary
bos nario A. Mičheal žmona 
Nellie Mičelienė jau daugiau 
kaip trys savaitės ligoninėje.

Noriu širdingai pareikšti, 
kad abiejų draugiųj sveikata • 
greitai pagerėtų. ' Nelė

WILKES-BARRE, PA.
Paul:
Marytė Sienkiewicz telefo

nu praneši kad Antanas Glo- 
bičius sunkiai susirgo ir da
bar raAdasi ligoninėj. Padė
tis labai bloga. Jis yra senas 
skaitytojas ir “Laisvės” rė
mėjas. S.

PAUKŠTAITIS

tas ir pradėjo organizuoti 
L. S. klubo įsikūrimą. Abu 
daug ir sunkiai dirbo. Per 
daug metų velionis su žmona 
buvo žinomi kaip to Klubo 
šeimininkai. Jiedu stengėsi 
gerai ir skaniai pagaminti 
maistą ir pavaišinti gausiai 
atvykstančius svečius sek
madieniais bei visuose Klubo 
parengimuose. Kurį laiką bu
vo Klubo vice pirmininku. 
Taip pat L. L. Draugijos 75 
kuopos ilgą laiką ėjo finansų 
sekretoriaus pareigas. Sušlu
bavus sveikatai prieš kiek 
metų jie iš tų pareigų pasi
traukė. Bet nežiūrint ligos 
velionis dažnai lankėsi Klubo 
parengimuose bei susirinki
muose. Deja, per du paskuti
nius metus jau labai sirgo ir 
iš namų niekur nebeišėjo, 
nes turėjo labai silpną širdį.

Velionis buvo pašarvotas 
Whiteglow Funeral Home, 
Miami. Atsisveikinimui daly
vavo daug jo buvusių draugų 
bei kaimynų, su kuriais ve
lionis mokėjo gražiai sugy
venti. Pagal velionio pagei
davimą jo palaikai buvo kre
muoti. Liko nuliūdusi žmona 
Marytė ir du broliai, sūnus 
bei jų šeimos. Mes buvę L. S. 
klubo darbuotojai ir nariai 
reiškiame nuoširdžią užuo
jautą žmonai Marytei ir vi
siems jo artimiesiems.

N. lešmantienė

VIENYBĖS EKSKURSIJA I 
LIETUVĄ
GEGUŽĖS 2 - 19 D. D.

Vienybės laikraščio 100- 
metinės sukakties proga ruo
šiama ekskursija į Lietuvą.

Iš New Yorko J. F. Kenne
dy aerouosto Suomių — Fin- 
nair #112 lėktuvu išskris 
gegužės 2 d. 7:30 vakare.

Helsinkį pasieks gegužės 3 
d., penktadienį 12:15 p. p. 
Finnair lėktuvas 704 išskris 
4:55 vakare į Maskvą. Ją 
pasieks ir nusileis Šeremete- 
jevo #2 aerouste. Atlikus 
imigracijos ir muitinės for
malumus, ekskursijos daly
viai bus nuvežti į pirmos 
klasės viešbutį. Maskvoj 
maistas bus 3 kartus \per 
dieną.

Geg. 4, šeštadienį autobu
su vežiojami po Maskvą.

Geg. 5, sekmadienį, iš 
Maskvos Šeremetejevo No. 1 
aerousto Aerofloto lėktuvu 
#2017 skrisime 9:25 ryto į 
Vilnių, kurį pasieksime 10:55 
priešpiet. Keleivius sutiks ir 
nuveš į pirmos klasės viešbu
tį “Lietuva”. Vilniuje gaus 
visą maistą 3 kartus per 
dieną.

Lietuvoje bus 10 dienų.

Geg. 15, trečiadienį 7 v. v. 
išskris į Leningradą 
Aerofloto lėktuvu #8045. Le
ningradą pasieks 8:30 vaka
re. Būsime nuvežti į pirmos 
klasės viešbutį.

Geg. 16/17 lankymas mies
to — ermitažas, Petrodvorec 
ir kitos vietovės.

Geg. 18, šeštadienį iš Le
ningrado važiuos traukiniu 
#33 į Helsinkį, Suomiją. Hel
sinkio pirmaeiliam viešbuty 
bus maitinami du kartu.

Pakeliui į aerouostą skristi 
į New Yorką, dar pavežios 
po miestą.

Geg. 19 palieka Helsinkį ir 
Finnair lėktuvu #105, 2 v. 
p. p. skris namo.

Geg. 19, sekmadienį, 4 v. 
p. p. atsiras New Yorko J. F. 
Kennedy aerouoste.

Kelionę tvarko American 
Travel Service Bureau, 9727 
South Western Ave., Chica
go, Illinois 60643. Jų telefo
nas — 312-238-9787.

Galite registruotis ir Vie
nybėje, 192 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. 11207. Tel. 
718-277-7257.

Kelionei vadovaus Vieny
bės Redaktorius Jonas Valai
tis.

BRIEFS

International Women’s Day 
will be celebrated at Laisvė’s 
Hall Sunday March 10. There 
will be very interesting pro
gram — Aido Chorus, solo
ists, etcetera. Come and 
spend an afteroon with 
friends. There will be guests 
from Washington also.

New York Aido Chorus 
has been practicing suitable 
songs for that special day 
and you will enjoy hearing 
them.

♦ * ♦

650,,000 American women 
were sterilized in 1982 and 
622,000 in 1983. In all, more 
than 16,5 million Americans 
have chosen sterilization as 
their birth control method.

* * *

Thomas Borge, one of Ni
caraguan leaders was asked, 
what he thought Nicaragua 
would be like in the year 
2000. He said:
“The year 2000 isn’t that far 
away,” he said. “For us, a 
poor, backward and ag
grieved country, the chances 
of obtaining economic and 
scientific development by 
the year 2000 are remote. In 
the year 2000, Nicaragua 
will still be underdeveloped, 
although less so than now; it 
will be poor, but less poor 
than right now. We must 
exploit our own natural 
wealth, a wealth we haven’t 
even finished discovering. 
And we must exploit our

moral wealth, which is the 
main treasure of this nation.

“So I hope that in the year 
2000 our people will have 
obtained health — through 
the development of our me
dical services — and happi
ness, peace of mind. I want 
that they not feel threatened 
by war; that they work in 
peace, and develop toward 
those goals which we all 
fought for and which make 
up the basis of our revolu
tion. The year 2000 will not 
be a year that is rich in the 
material sense, but rather a 
year rich in moral achieve
ments. That is our main 
dream.

“This society I speak of 
won’t be characterized by 
huge, tall buildings, modern 
highways and gigantic in
dustrial complexes. But rath
er by children running freely 
through parks, by content 
parents, by stable marri
ages, by people who are 
more generous. That’s what 
I’m hoping for in the year 
2000.”

* * ♦

Laisve’s tour to Lithuania 
is leaving froiĄ New York 
July 10, 9 o’clock in the 
evening by Finnair. Itinera
ry: Moscow — 1 day, Vil
nius — 10 days, Helsinki — 
2 days.

July is the most beautiful 
tjme to go. It will be a very 
busy summer because of the 
singing festivals.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Suirus

Mary Wilkowsky
1

Reiškiame gilią užuojautą dukroms Margaret
Alexander ir Ardelle Yutis, sūnui. John, anūkams
ir proanūkiams ir visiems giminėms, pažįstamiems
ir draugams, f

Mes taipgi liūdime netekę mylimo draugo.
A. M. Raškauskai B. Vaitkienė
H. Siaurienė J. Vaitkus
H. Janulis M. Brennan
R. Janulis B. Brennan
H. Šarkiūnienė V. V. Bunkai
V. Kuzmickienė D. Mikalauskas
SyKuzmickas Lucy Marr
X. Budris M. Repečka
/J. Greblikas T. Lukienė

E. Dudienė J. Lukas
S. Nagy A. Orand
V. Budrionienė L. Orand
F. Budrioms V. Watt
L. Tvaska W. Alaveckis
F. Mockapetris M. Miller
H. Denny J. Miller
E. Valley Akelis
W. Strecok, H. Thomas
A. Hlucky V. Thomas
M. Coletta A. Gillis
E. Schuetz V. Gillis
A. Schuetz B. Remaika
0. Glinskas F. Remaika
C. Glinskas A. Aleknienė
A. Laubikis P. Alekna
F. Sbacnik B. Beauseigneur

WOMEN’S DAY

Who Are These Unsung Women

By Verano

Who are these women
resisting like flares
against the darkness and the unseen

Who are these flames
trimphantly melting the weights of despair
Like Blazing Summers

Firecracker Women penetrating global
hailstones

of bitter suffering and the blues

Who are they
that dare not wilt
moving like ripples of no regrets, ultra-violets.
sunbeams in cold-blooded battlefields

Who are these Unsung Women

Who are my mother

Who are my history

Who are these gentlewomen




