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Polovčiako Numirė Arvids Palšė
byla

Valteris Polovčiak

Springfield, Ill. — Gegužės 
27 d. Illinois Aukščiausiasis 
Teismas nusprendė, kad 15 
metų Valteris Polovčiak, ku
ris bevelijo pabėgti nuo tėvų 
negu sugrįžti su jais į Tary
bų Sąjungų, gali būti sugrą
žintas tėvams, jeigu jie at
vyktų į JAV jo atsiimti.

Bet teisėjai pripažino, kad 
tuo atveju, jei tėvai ir atvyk
tų, berniukas dar negalėtų 
būti sugrąžintas, kadangi 
Chicagos Fed. distrikto teis
mas dar nesvarstė jo bylos 
dėl atėmimo politinės globos, 
kuri jam suteikta federalinių 
organų.

Visas reikalas prasidėjo 
1980 m., kai Valteris, tada 
12 metų, pabėgo nuo tėvų, 
kai tie, nusivylę Amerika, 
buvo nutarę sugrįžti į Uk
rainą. Berniuką pradžioje 
globojo giminės. Su broliu 
liko ir jo sesuo Natalija, 18 
m., bet tėvai jos pasilikimui 
nesipriešino. Tarybų Sąjun
gos įstaigos oficialiai reikala
vo, kad Valteriui būtų leista 
sugrįžti pas tėvus. Įdomu, 
kiek dar ta byla užtruks.

Meksikos 
ekonominis planas

Mexico City. — Gegužės 
30 d. Meksikos prez. Miguel 
de la Madrid paskelbė ketu
rių punktų ekonominį planą, 
pagal kurį norima sumažinti 
paskolas ir daugiau dėmesio 
skirti gamybai pakelti, tuo 
siekiant sumažinti infliaciją 
ir nedarbą.

412 puslapių planas, skir
tas šešerių metų laikotar
piui, anot prezidento, turėtų 
padėti nugalėti ekonomines 
problemas. Numatoma, kad 
vieši ir privatūs investavi
mai, pradedant 1985 metais, 
padidėtų 8 ar daugiau pro
centų.

Šiuo metu Meksika Tarp
tautiniam Monetariniam 
Fondui yra skolinga $82 bili
jonus. Tas skolas ji padarė 
buvusio prezidento Jose Lo
pez Portillo valdymo metu, 
kai buvo vykdomos ambicin
gos programos, pareikalavu
sios didelių sumų.

Seoul, P. Korėja. — Vy
riausybė nutarė paleisti iš 
namų arešto opozicijos lyderį 
Kim Young, kuris jau dau
giau kaip dvi savaitės badau
ja, reikalaudamas, kad prez. 
Chun Doo Hwan atstatytų 
demokratiją šalyje. Nepai
sant to, Kim Young pasiry
žęs ir toliau badauti, kol jo 
reikalavimai bus patenkinti.

Maskva. — Gegužės 30 d. 
oficialiai pranešta, kad mirė 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
Partijos Politbiuro narys Ar
vids J. Pelšė, 84 m. amžiaus. 
Jis buvo gimęs Latvijoje, 
valstiečių šeimoj ir 15 metų 
būdamas pradėjo dirbti fab
rike Rygoje. I Pas. karui 
prasidėjus, 16 metų berniu
kas nukeliavo į Vitebską ir 
Charkovą ir ten prisijungė 
prie bolševikų pogrindžio. 
Vėliau Archangelske dirbo 
dokeriu, o nuvertus carą, 
1917 m. kovo mėn. jis Lenin
grade (tada Petrograde) bu
vo išrinktas į Bolševikų dar
bininkų ir karių tarybą. Da
lyvavo provizinės vyriausy
bės nuvertime lapkričio mėn. 
ir, komunistams užėmus val
džią, pradėjo dirbti Cekoje. 
Dalyvavo tarybinės Latvijos 
įsteigime 1919 m., bet turėjo 
pasitraukti iš krašto, vokie
čių kariuomenei užplūdus. 
Iki 1940 m. jis gyveno Tary
bų Sąjungoje, eidamas įvai
rias atsakingas pareigas, ir 
tik 1940 m. sugrįžo į Latviją,

20 metų Afrikos 
šalių organizacijai

Nairobi, Kenija. — Kenijos 
prezidentas Daniel arap Moi, 
dabartinis Afrikos šalių vie
nybės organizacijos pirmini- 
ninkas, ryšium su organizaci
jos 20-ies metų sukaktimi 
išleido pareiškimą, kaltinda
mas Pietų Afrikos vyriausy
bę už aparteido politiką.

Jis taip pat pasmerkė ir 
Pietų Afrikos rėmėjus, kurie 
Namibijos (Pietvakarių Afri
kos) nepriklausomybę sieja 
su Kubos kariuomenės išve
dimu iš Angolos. Jų tarpe 
yra JAV su savo alijantais.

Afrikos šalių organizacijos 
viršūnių konferencija po 
dviejų savaičių turi įvykti 
Addis Ababoj, Etijopijoje. 
Jau dukart bandytoji konfe
rencija, turėjusi būti Libijo
je, buvo atidėta, nes nebuvo 
sutarimo tarp pačių afrikie
čių. .

Panama. — Kostarikos vy
riausybė kreipėsi į Meksiką, 
Venezuela, Panamą ir Ko
lumbiją, prašydama paskirti 
nuolatines grupes civilių ir 
karinių stebėtoju, kurie būtų 
abiejose — Kostarikos ir 
Nikaragvos pusėse.

Pastarųjų keturių valsty
bių atstovai dalyvauja pasi
tarimuose su Nikaragvos, 
Kostarikos, Salvadoro, Hon
dūro ir Gvatemalos užsienio 
reikalų ministrais, diskutuo
dami regiono saugumo pro
blemas. Kostarika, kuri pati 
neturi savo armijos, savo 
sienų saugumą išlaikyti ban
do diplomatinėmis priemonė
mis.

Prasideda 
pasitarimai 
dėl grūdų

London. — Čia ketvirtadie
nį turėjo prasidėti pasitari
mai tarp JAV ir Tarybų 
Sąjungos atstovų dėl Ameri
kos grūdų pirkimo. Prieš tai 
buvo susitikę JAV ir Tarybų 
Sąjungos atstovai pasitarti 
žemės ūkio klausimais. Da
bartinė sutartis dėl Ameri
kos grūdų pirkimo baigiasi šį 
rudenį.

kai atsikūrė tarybų valdžia. 
Jis buvo Latvijos komunistų 
partijos sekretorius ideologi
niams reikalams. 1959 m. jis 
buvo paskirtas Latvijos ko
munistų partijos gen. sekre
torium. Nuo 1966 m. jis 
išrinktas į Politbiurą ir buvo 
partijos kontrolės komiteto 
vedėju.

Velionio pelenai su urna 
įmūryti Kremliaus sienoje. 
Su Pelšės mirtimi dabar jau 
neliko Tarybų Sąjungoje nė 
vieno gyvo Spalio revoliuci
jos dalyvio, dirbusio kartu su 
Leninu.

Tarybų. Sąjunga 
užsienio kultūrų 
konvencijoje

Bonn, Fed. Vokietija. — 
Dortmundo mieste vykstan
čioje 25-ojoje užsienio kultū
rų konvencijoje Tarybų Są
junga dalyvauja su daugiau 
kaip 600 asmenų grupe. Yra 
atvykę operos ir teatro žmo
nės bei liaudies ansambliai; 
ruošiamos paskaitos ir dailės 
bei meno parodos.

Prieš tai Tarybų Sąjunga 
panašioje konvencijoje buvo 
atstovaujama 1973 m.

Viename simpoziume par
tijos Centro Komiteto tarp
tautinės informacijos sky
riaus vedėjas Leonid Zamia
tin pareiškė, kad kultūrai 
klestėti reikia taikingų sąly
gų ir kvietė Vakarų Europą 
atmesti JAV branduolines 
raketas.

Aviacijos paroda ir 
Amerikos turistai

JAV senatorė Paula Hawkins, respublikonė iš Floridos, 
kalbasi su prancūzu darbininku Le Creusot įmonėje, 
esančioje vidurinėje Prancūzijoje. Ten amerikiečiai išbandė 
greitąjį traukinį.

Paryžius. — 35-oji aviacijos 
šventė prasidėjo gegužės 27 
d. ir užtruks ligi birželio 5 d. 
Parodos direktorium yra 
Prancūzijos prezidento Fran
cois Mitterrand brolis gen. 
Jacques Mitterrand.

Prez. Mitterrand atidarė 
parodą ir paskui aplankė 
JAV ir Tarybų Sąjungos 
paviljonus. Tarybų Sąjunga, 
protesto ženklan dėl jos 47 
diplomatinio korpo narių 
prievartinio išsiuntimo iš 
Prancūzijos, apkaltinus šni
pinėjimu, savo paviljone iš
statė visiškai nedaug ekspo
natų.

Toje parodoje, vykstančio
je Le Boruget priemiestyje, 
manoma, kad apsilankys apie 
500 tūkst. užsienio vyriausy
bių atstovų, aviacijos pramo
nėje dalyvaujančių firmų,

Kinija kovoja prieš 
gyventojų prieaugį

Peking. — Nors patvarky
mai buvo išleisti jau sausio 
mėnesį, bet tik gegužės 14 d. 
oficialiai pranešta, kad Kini
ja pradėjusi vykdyti naują 
planą gyventojų prieaugiui 
sumažinti. Vyriausybė reika
lauja, kad šeimoje būtų ste
rilizuojamas vyras ar žmona, 
jei jau turima du vaikus.

Jungtinių Tautų pareigū
nai, kurie koordinuoja Kini
joje $50 milijonų šeimos pla
navimo projektą, sako, kad 
jie ištirs, ar šie patvarkymai 
kartais nepažeidžia Jungt. 
Tautų nuostatų, draudžian
čių skirti fondus, jei naudoja
ma prievarta.

Gyventojai, kurie nepildys 
valdžios patvarkymų, gali 
būti baudžiami. Miestiečiai 
gali netekti dešimtadalio sa
vo algos, o žemdirbiai gali 
nustoti dalies savo žemės ar 
gali būti nubausti piniginė
mis bausmėmis.

Buenos Aires. — Argenti
noje paleistas iš kariuomenės 
arešto buvęs šalies preziden
tas gen. Leopoldo Galtieri. 
Jis praleido stovykloje 45 
dienas. Tai buvo jam bausmė 
už tai, kad jis spaudos inter
view balandžio 2 d. kritikavo 
kai kuriuos karininkus dėl 
netinkamo elgesio karo su 
britais dėl Malvų-Falkland 
salų metu. Gen. Galtieri dar 
turės stoti į teismą, kur jam 
iškėlė bylą tie karininkai (ge
nerolai) neva už jų garbės 
įžeidimą.

aviacijos entuziastų ir pa
prastų smalsuolių iš daugelio 
šalių.

Amerikos erdvėlaivis “En
terprise”, čia atskraidinta po 
to, kai buvo parodyta Ame
rikoje, Kanadoje ir kitur, 
esanti viena didžiausių at
rakcijų.

Parodą aplankė ir dvylikos 
asmenų Amerikos kongres- 
manų grupė, kuriai vadovau
ja Atstovų rūmų ginkluotųjų 
pajėgų komiteto pirmininkas 
Illinois demokratas Melvine 
Price. Parodoje lankosi ir 33 
JAV senatoriai. Amerikos 
legislatoriai turi gerą laiką 
Paryžiuje, kaip praneša 
spauda, bet taip pat ir susi
pažįsta su Prancūzijos žmo
nių darbo ir gyvenimo sąly
gomis.

Pasibaigė viršūnių ekonominė konferencija
Williamsburg, Va. — Pe

reitą savaitgalį tris dienas 
posėdžiavo prez. Reagan su 
kitų šešių industrinių valsty
bių lyderiais ir priėmė nuta
rimus plačiai ekonominei, 
monetarinei ir prekybos pro
gramai, kuri įstengtų pa
kreipti pasaulinę recesiją ge- 
rojon pusėn.

Pasibaigus pasitarimams, 
prez. Reagan perskaitė vadi
namą Williamsburgo eko
nominio atkutimo deklaraci
ją, kurią pasirašė J AV, 
Kanada, Britanija, Italija, 
Japonija, Prancūzija ir Fed. 
Vokietija. Prancūzijos prez. 
Mitterrand ir Kanados prem
jeras Pierre Trudeau, kad ir 
turėjo nesutarimų su prez. 
Reaganu dėl Amerikos eko
nominės politikos, irgi prita
rė baigminiam komunikatui.

Tuo tarpu, kai Amerika 
norėjo savo partnerius pa
kreipti ta linkme, kad preky
boje su Tarybų Sąjunga ir 
socialistiniu bloku būtų pai
soma “saugumo interesų”, 
Prancūzija su kitomis šalimis 
tvirtino, kad Amerikos biu
džeto deficitas prisideda prie 
palūkanų didėjimo ir nuver
tina jų valiutą.

Konkrečiai J AV turėjo 
mintyje tai, kad, prekiauda
mi Amerikos alijantai, ne
tiektų Tarybų Sąjungai tokių 
prekių, kurios galėtų būti 
panaudojamos kariniams 
tikslams. Pernai Amerika 
daug kalbėjo dėl vakariečių 
bendradarbiavimo su Tarybų 
Sąjunga Sibiro dujų pratiesi- 
me. Šiemet betgi to klausimo 
jau nebebuvo, nes praktika 
parodė, kad tos šalys Ameri
kos vistiek nepaisė ir darė 
taip, kaip joms geriausiai 
tiko.

Prancūzijos prez. Mitter
rand laimėjo pažadėjimą, 
kad ateityje bus tariamasi 
dėl valiutos keitimo santykio 
ir kad gal būt bus sušaukta 
tarptautinė viršūnių konfe
rencija piniginei sistemai 
pertvarkyti.

Patenkintas konferencijos

Eksnacis 
prisipažįsta

Rytinis Berlynas. — Buvęs 
nacių karininkas Heinz 
Barth, čia teisiamas už nusi
kaltimus prieš žmoniškumą, 
prisipažino, kad jis 1944 m. 
birželio 10 d. Oradour-sur- 
Glane vietovėje nudėjęs 20 
vyrų. Jis tvirtino, kad kiti 
karininkai į žmones šaudę iš 
kulkosvaidžių. Kaltinimo ak
te sakoma, kad tą dieną 642 
kaimiečiai buvę nužudyti, jų 
tarpe 203 vaikai ir 241 mote
ris. Su žeme buvę sumaišyti 
320 pastatų. Buvusiam kari
ninkui gresia mirties baus
mė.

Lima, Peru. — Prez. Fer
nando Belaunde Terry gegu
žės 30 d. paskelbė nepapras
ta, stovį 60 dienų laikotarpiui 
ir suspendavo visas pilietines 
laisves bei paprašė kongresą 
įvesti mirties bausmę už sa
botažo veiksmus. Tai pirmas 
atvejis, kai paskelbta pavo
jaus padėtis visoje šalyje. 
Anksčiau tokie dekretai lies
davo tik Ayacucho provinci
ją, kur šiemet policija ir 
kariuomenė užmušė apie 600 
įtariamų maoistų partizanų.

Prez. Reagan po savo kalbos ekonominėje viršūnių 
konferencijoje. Jam ploja delegacijų galvos, jų tarpe — 
prezidento kairėje — Kanados premjeras Pierre Trudeau,
o prezidento dešinėje — 
Mitterand.

veikla, prez. Reagan paskel
bė, kad dešimtoji viršūnių 
ekonominė konferencija atei
nančiais metais įvyks D. Bri
tanijoje. Jos premjerė 
Margaret Thatcher, net ne
laukdama komunikato pa
skelbimo, išskubėjo namo, 
nes norinti pasirengti rinki
mams, kurie prasideda birže
lio 9 d.

Toje ekonominėje konfe
rencijoje betgi buvo paliesti 
ir kariniai reikalai. Kartu su 
ekonominiais planais konfe
rencijos dalyviai, įtaigojami

Pasirašys suta 
JAV bazių Filib

rtį dėl 
inuose

Manila. — Čia paskelbta, 
kad rengiama ir netrukus 
būsianti pasirašyta nauja su
tartis dėl JAV karinių bazių 
pratęsimo Filipinų teritorijo
je. Sutartis galios penkerius 
metus ir amerikiečiams kaš
tuos beveik dukart daugiau 
nei anksčiau. Už teisę laikyti 
bazes Amerika sumokės arti 
$1 bilijono. Iš tos sumos du 
trečdaliai bus pinigais, o vie
nas trečdalis — kreditais 
pirktis Amerikos technologi
nių įrengimų.

Amerika Filipinuose laiko 
dvi bazes, kurios yra pačios

Mongolija 
išvaro kinus

Peking. — Apie 10 tūkst. 
kinų buvo priversti pasi
traukti iš Mongolijos. Jie 
buvo pakrauti į vagonus ir 
nugabenti prie Kinijos sie
nos. Daugelis kinų buvo iš
mesti iš gerų darbų ir turėję 
pasirinkti juoduosius darbus. 
Tuo tarpu dar neaišku, kuo 
Mongolija motyvuoja šią sa
vo akciją.

Prancūzijos prez. Francois

ujamos valstybės pa- 
priešintis Tarybų Są- 
agresijai, bet neketi
ns būti pirmuoju ag- 
rn.

punktas priimtas, 
it, kad jį išprovoka-

Amerikos, pasisakė, kad jų 
atstovą 
siryžta 
jungos 
na pač 
resoriu

Šitas 
aiškina 
vęs Tarybų Sąjungos įspėji
mas pe 
tuo atv 
kuos J 
ketas ateinantį gruodžio mė
nesį, tai ir Tarybų Sąjunga 
brandu* 
VarŠuv 

'eitą penktadienį, jog 
eju, jei NATO dislo- 
AV branduolines ra-

olinius ginklus įves 
3S Sutarties šalyse.

didžiausios užjūriuose. Viena 
Clar Air Base, kurio- 

oro pajėgų divizija 
Navai Base, kur yra 
•jo laivyno perveži-

bazė — 
je 13-oji 
ir Subic 
Septinto, 
mų ir tiekimo technika.

įvairių daiktų pre- 
s, teismo tardyto- 
sipažino, kad jis pats

Stern žurnalo repor-

ęs ir dar jam parūpi- 
ieriaus. Kujau prisi- 
kad jis dvejus metus 
praktikavo Hitlerio 
ą ir tik tada pradėjo 
u pačiais “dienoraš- 
Kad tardytojai jam

Hamburg. — Konrad Ku
jau, nacių laikotarpio suve
nyrų ir 
kiautoja 
jams pr: 
padirbęs vadinamus Hitlerio 
dienoraščius. Ir dar jis tvirti
no, kad
teris Gerd Heidemann apie 
tai žino;
nęs pop 
pažino, 
ištisai 
rašysen 
darbą s V • M ciais .
patikėt^, jis ir savo prisipa
žinimą 
braižu, 
čiai, už 
reporte 
milijono 
ris, dab 
tvirtina,
ninkui sumokėjęs visus $3.79 
milijono.

pasirašė tuo pačiu 
kaip ir tie dienoraš- 
kuriuos jis gavęs iš 

’io Heidemann $1.2 
. Tuo tarpu reporte
ar sėdintis kalėjime, 
kad jis tam prekybi-
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Karo kriminalistų gynėjams
Skaitant mums ideologiniai priešiška Amerikos lietuvių 

spauda, mes nuolat užtinkame skaudų faktų: ten stengia
masi ginti Rytų Europos karinius kriminalistus, ypatingai 
tuos pačios lietuvių tautos gaivalus, kurie nacinės okupaci
jos laiku dalyvavo nekaltų žmonių žudynėse.

Nesigilindami į detales ir neįvardindami laikraščių, tiek 
galima pasakyti, kad jie tą daro įvairiais būdais ir nelygiu 
įsitikinimu, — vieni leidiniai lyg duoda suprasti, kad jie 
jaučia tam tikrų sųžinės neramumų, bet užstoja nusikaltė
lius, nes to reikalauja politinis “solidarumas”; kiti tiesiog 
jaučia simpatijų tiems žudikams kaip “kovotojams” prieš 
komunizmų; treti stovi kur nors tarp tų atsinešimų . . . 
Vienur kitur, laiks nuo laiko koks nors pavienis autorius, 
kaip tai į humanizmų pretenduojančiuose “Metmenyse”, 
išreiškia savo pasibiaurėjimų žudikais. Bet, bendrai 
paėmus, mums ideologiniai priešiška spauda ima tuos 
žudikus po savo globa, bando menkinti jų kaltę, užtušuoti 
baisiuosius faktus, švelninti šiurpų vaizdų, stumti į 
užmarštį istorinius faktus.

Bet tie faktai lieka ir jokios pastangos jų neištrins iš 
žmonių atminties. Jų yra daugybė, bet pasiklausykime 
keleto. Štai kalba Ignas Velavičius-Vylius, gimęs 1906 
metais Telšių rajone, Pavandenės miestelyje. Hitlerinės 
okupacijos metu jis buvo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininku. Jis taip detališkai apibudina savo ir sėbrų 
rolę,—tegul karinių kriminalistų gynėjai jo pasiklauso:

— 1941 metų rudenį į Kauno IX forto kalėjimų buvo 
atvaryta daugiau kaip 10 tūkstančių žmonių. Kalėjimas 
buvo perpildytas. Daugelis žmonių liko po atviru dangumi, 
kalėjimo kieme. Aš buvau pasiųstas į IX fortų organizuoti 
apsaugų, kol bus šaudomi žmonės.

Keletu dienų prieš šaudymų buvo atvesta keli šimtai karo 
belaisvių, kurie IX forto teritorijoje, apie 300 metrų į 
vakarus nuo kalėjimo, iškasė kelias dideles tranšėjas. Jos 
buvo 50 metrų ilgio, 2 metrų gylio, 2 metrų pločio. 
Tranšėjose greit susirinko nemaža vandens. Kai viskas 
buvo paruošta, prasidėjo masiniai šaudymai. Būrys gesta
pininkų ateidavo pas mane į kalėjimo kiemų, kur 
išdavinėjau po 100 žmonių — senių, moterų, vaikų — 
nesidomėjau nei jų pavardėmis, nei vardais. Gestapininkai 
rikiuodavo pasmerktuosius į kolonų po keturis žmones 
gretoje. Išvedę iš kalėjimo kiemo, įsakydavo jiems 
nusirengti viršutinius drabužius, vėliau jėga suvarydavo 
juos į duobes, guldydavo kniūbsčius ir šaudydavo. 
Pirmosios pasmerktų grupės gulė į vandenį, kitos ant kų 
tik nušautųjų. Taip buvo sušaudyta daugiau kaip 10 
tūkstančių tarybinių piliečių. Be gestapininkų, šaudė ir 
Kauno policinio bataliono grupė, kuriai vadovavo Juozas 
Barzda ir Kazys Šimkus. (K. Šimkus pabėgo su hitlerinin
kais. Apsigyveno Australijoje—V. Ž.)

Vakare, sutemus, žudymas baigėsi. Trys tranšėjos buvo 
pilnos. Sušaudytieji nebuvo užkasti. Tarp jų buvo dar 
gyvų. Jie, gulėdami po lavonais, dejavo. Man matant, daug 
sužeistų, kruvinų vyrų ir moterų lipo iš tranšėjų, bandė 
bėgti. Bet sargyba, gestapo kareiviai sušaudydavo juos.

Panašiai šaudoma IX forte buvo ne kartų. Nurodymus 
užtikrinti tvarkų šaudymo metu aš gaudavau iš Kauno 
miesto gestapo viršininko Jėgerio, gestapininkų Helmuto 
Raukos, Šmico, Richardo Šveicerio.

Kų atpasakoja Valevičius-Vylius, patvirtina kitas liudi
ninkas dalyvis Stasys Jokubauskas, gimęs 1916-ais metais 
Skuodo rajone, Kulų kaime. Jo žodžiai:

— 1941 metų rudenį įstojau į tuo metu Kaune susikūrusi 
vadinamųjį savisaugos 13-ųjį batalionų. Jis tada dislokavosi 
Kaune, Žaliakalnyje, buvusiose karo policijos patalpose. 
Buvau paskirtas vieno būrio vadu, nes turėjau buržuazinės 
kariuomenės atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį.

Kartų mums pranešė, jog reikės vykti į devintųjį fortų. 
Atvykus į vietų, mūsų bataliono vadovybė skirstė karei
vius. Vienus paskyrė šaudyti pasmerktuotius, kitus — į 
sargybas aplink fortų. Man su grupe kareivių buvo įsakyta 
saugoti vietų, kur bus nurengiami pasmerktieji.

Rytų atvarė pirmųsias grupes pasmerktųjų. Tai buvo 
įvairaus amžiaus vyrai ir moterys, daug vaikų. Toje 
vietoje, kurių apsupę saugojo mano būrio kareiviai, 
pasmerktiesiems įsakydavo nusirengti viršutinius drabu
žius neva dezinfekcijai. Įsakymus nusirengti duodavo 
vokiečiai, apsirengę juodomis uniformomis. Nusirengusius 
vesdavo už kalnelio ir ten juos šaudydavo.

Taip žmonės buvo žudomi visų dienų. Maždaug vidudienį 
aš užlipau ant kalnelio pažiūrėti į egzekucijos vietų. 
Pamačiau iškastas kelias ilgas duobes. Tuo metu, kai aš 
atėjau, prie vienos duobės stovėjo grupė hitlerininkų ir 
mūsų bataliono kareivių. Jie pavieniais šūviais iš įvairių 
ginklų šaudė į duobę, kurioje buvo netvarkingai sukritę 
žmonių lavonai. Supratau, kad jie pribaigia išlikusius 
gyvus. Tuo pasibaisėjęs, grįžau prie savo būrio kareivių. Į 
kareivines grįžome jau visai sutemus. Tų dienų buvo 
sušaudyta apie 10 tūkstančių žmonių iš Vilijampolės geto.

Duomenys, kurias paduoda Valevičius-Vylius ir Joku
bauskas, yra tik maža dalelė duomenų, kurias mes galėtum 
cituoti. Ėmė laiko, ėmė daug tyrinėjimo, faktų iškėlimo, iki 
kruvinų kriminalistų žvėriški aktai buvo iškelti, dokumen
tuoti, patvirtinti. Bet tai dar ne viskas. “Vakare, sute
mus . . .” sako Valevičius-Vylius, jis savo akimis matė tuos 
griovius, iš kurių bandė išlipti tarp lavonų įmesti 
apkraujuoti, sužeisti žmonės, įskaitant vaikus (koks buvo

Kas iš lietuvių nėra girdė
jęs Stepono Dariaus ir Sta- 
siaus Girėno vardų. Į pasau
linės aviacijos istorijų jų va- 
vardai įrašyti aukso raidė
mis. Jų skrydžio tikslas — 
tai Lietuvai garbė. Jie savo 
naudos nesiekė. Jų tikslas 
išbandyti naujas navigacijos 
priemones, ištirti Šiaurės 
Atlanto vandenyno oro sro
ves. Savo testamente, para
šytame prieš pat skridimų 
per Atlantu, S. Darius ir S. 
Girėnas rašė: “Lituanikos 
laimėjimas tegu sustiprina 
jaunųjų Lietuvos sūnų dva
sių ir įkvepia juos naujiems 
žygiams.

Lituanikos pralaimėjimas 
ir nugrimzdimas į Atlanto 
vandenyno gelmes tegu auk
lėja jaunų lietuvių atkaklumų 
ir ryžtumų, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klas- 
tingųjį Atlantu Tėvynės Lie
tuvos garbei!

Tad šį savo skridimų ski
riame ir aukojame Tau, Jau
noji Lietuva!”

Tai kilnūs didelių lakūnų 
žodžiai, parodantys jų meilę 
tėvynei, norų pasidarbuoti 
žmonijos pasaulinės aviacijos 
labui. O tai padaryti gali tik 
labai puikūs, didelės dvasios 
žmonės. Ne veltui jų gailėjo
si ne tik lietuviai, bet ir kitų 
tautų žmonės. Jų skrydžiu 
ilgai didžiavosi paprasto Lie
tuvos kaimo žmonės (apie 
miestus nekalbu, nes aš kilęs 
iš kaimo ir geriau žinau 
kaimiečių dvasių). S. Dariaus 
ir S. Girėno vardus kiekvie
nas žmogus tardavo su di
džiule pagarba, o vaikai ir 
jaunimas iš jų žygdarbio mo
kėsi mylėti tėvynę, aukotis 
jos ir žmonijos labui. Ir 
šiandien tariant S. Dariaus ir 
S. Girėno vardus daug kam 
suplaka smarkiau širdis, o 
kai kam ir ašaros akyse 
pasirodo, prisimenant jų tra
giškų skrydžio galų. O tiek 
nedaug tereikėjo, kad jie pa
siektų skridimo tikslų — 
Kaunu, kur jų laukė daugia
tūkstantinės minios žmonių, 
su meile širdyse, su pasidi
džiavimu jais, ne gėlėmis 
rankose. Laukė, kaip di
džiausių tautos didvyrių. 
Bet . . . nesulaukė gyvų. 
Juos pasigrobė Soldino (bu
vusi Vokietija, dabar Lenki
ja) miškai. Ir tik jų kūnai 
iškilmingai buvo perskraidin- 
ti į Kaunu Lietuvos lėktu
vais, Lietuvos naikintuvų ly
dimi, kur jų laukė dar dides
nės žmonių minios. Kur jie 
su didžiausia pagarba balza
muoti, buvo padėti Kauno 
kapinėse, specialiai jiems pa
statyta, sarkofage. Laitovu- 
vėse dalyvavo masės žmonių, 
nes tuo norėdami pareikšti 
pagarbų didiesiems lakū
nams. Ilgai dar ilgai jų kūnus 
lankė žmonės kapuose. Da
bar tie kapai panaikinti. Vie
toj jų parkas. O lakūnai ilsisi 
Petrašiūnų kapinėse. Ir da
bar jų kapai lankomi. Jų 
atminimas gyvas daugumos 
širdyse. Tiek jaunas, tiek 
senas didžiuojasi jų žygdar
biu ir dabar, minėdami jų 
skrydžio penkiasdešimtmetį. 
Tikro žygdarbio neužgožia 
metų tėkmė. 1968 metais S. 
Dariaus tėviškėje netoli Jud
rėnų grupė kraštotyrininkų, 
daugumoje jaunimas iš visos 
Lietuvos, išpylė jo gimto 
namo pamatus (sodyba su
naikinta), pastatė koplyt

jų “politinis nusikaltimas”?). “Vakare, sutemus”, gražiojoje 
Lietuvos gamtoje, tokie šiurpūs aktai vyko ne tik prie 
Kauno-Viliampolės, bet tuzinuose kitų Lietuvos vietų: 
Pivonijos miške prie Ukmergės, prie piliakalnio Anykščių 
apylinkėje, netoli Nevėžio prie Panevėžio, prie Vilniaus, 
prie Vilkaviškio, prie Šiaulių, prie Ariogalos, prie Alytaus 
ir dar ir dar . . . Jungtinėse Valstijose, Vakarų Vokietijoje, 
Kanadoje, Australijoje, Pietų Amerikoje ir kitur laisvai 
vaikšto gatvėmis dešimčiai ir dešimčiai išsigimėlių, kurie 
kokie prieš keturis dešimtmečius savo rankomis šaudė į 
nekaltus žmones, baigė jų paskutinius dejavimus dar 
papildomomis kulkomis. Kokių pakraipų mes nebūtume — 
kodėl juos užtarti, kodėl juos globoti?

KĘSTUTIS BALČIŪNAS
stulpius, paminklinius akme
nis, supylė pilkakalniukų la
kūnui S. Dariui paminėti, o 
kartu jo ir S. Girėno skry
džiui paminėti. Šių vasarų 
ruošiamasi restauruoti S. Gi
rėno tėviškę Vytogalos kai
me (tarp Šilalės ir Upynos). 
Kiek teko patirti, jau kelinti 
metai Lenkijos lietuviai ruo
šiasi Lituanikos skrydžio 
penkiasdešimtmetį paminėti 
jų žuvimo vietoje Soldine 
1983 m. liepos 12 dienų. Iki 
to laiko bus restauruotos la
kūnų žuvimo vietoje Lietu
vos vyriausybės pastatytas 
paminklas, padaryti jubilieji
niai medaliai , ženkliukai, iš
leisti leidinėliai lenkų bei 
lietuvių kalbomis bus trans
liuojamos televizijos bei ra
dio laidos apie lakūnų žyg
darbius. Minėtas jubiliejus 
bus pažymėtas visur, kur tik 
lietuviai gyvena, o gal būt 
net ir kitose tautose. Taigi, 
mūsų narsūs lakūnai neuž
miršti jų žydarbis nemiršta.

Gal trumpai pakalbėsiu 
apie lakūnus. S. Darius gimė 
1896 m. sausio 10 dienų 
Rubiškės (dabar Dariškė) 
vienkiemyje (Kvėdarnos 
valsčiaus, dabar Klaipėdos). 
1905 m. jis neteko tėvo. 1907 
m. S. Dariaus šeima persikė
lė gyventi į JAV. Mokėsi 
pradžios, o vėliau vidurinėje 
mokykloje Chicagoje (Engle
wood High School), o 1916 
m. baigė vidurinę technikos 
mokyklų (Harrison Technical 
High School). Visų laikų bu
vo aktyvus sportininkas.

1916 m. Steponas jau lanko 
aukštesniosios mokyklos 
(Lane Junior College) inžine
rijos skyrių. Žaidžia futbolų, 
krepšinį. Svajodavo apie 
aviacijų. Iki 1917 m. jis 
nešiojo Juciaus pavardę. O 
nuo 1917 m. jis — Darius. 
Europoje vyko Pirmasis pa
saulinis karas (Didysis ka
ras). Vilsonas (JAV prezi
dentas) paskelbė tautų lygy
bės bei laisvės deklaracijų. 
Tai sustiprino ir lietuvių tau
tos norų būti laisva. Tokioms 
idėjoms S. Darius pritarė 
humaniškų ir patriotiškų sie
kų vedinas ir stojo į JAV 
kariuomenę, tikslu užkirsti 
kelių vokiškam militarizmui 
ir padėti tautoms atgauti 
laisvę. S. Darius dalyvavo 
kare. Buvo sužeistas. Gavo 
apdovanojimų. Grįžęs iš karo 
lauko, pasibaigus karui, mo
kėsi Chicagos universitete ir 
kartu lankė artilerijos atsar
gos karininkų kursus. Jis or
ganizavo Amerikoje savano
rius, kurie vyko į Lietuvų ko
voti dėl nepriklausomybės. Ir 
tuoj išvyko. Prisidėjo prie 
Lietuvos valstybės stiprini
mo. Aktyviai dalyvavo 1923 
m. Klaipėdos atvadavime. 
Dalyvavo 1926 m. gruodžio 
mėn. perversme. Vėl grįžo į 
JAV su slapta mintimi grįžti 
Lietuvon lėktuvu. Kad ruo
šėsi grįžti į Lietuvų rodo ir 
tai, kad jis Lietuvoje paliko 
savo žmonų ir dukterį. Ame
rikoj pradėjo ruoštis skry
džiui per tuo laiku beveik 
neįveikiamų Šiaurės Atlantu 
į Lietuvų. Čia susipažino su 
kitu žemaičiu, kilusiu iš Vy
togalos kaimo (dabar Šilalės 
r.), gimusiu 1893 m. spalio 4 
d. Stasiu Girėnu. Mokėsi pas 
daraktorių V. Bružų ir kt. 
1904 m. mirė jo tėvas, o 1908 
m. ir motina. 1910 m. kartu 
su vyresniu broliu Petru, jis 

atvyksta į JAV. Apsigyveno 
Chicagoje. Mokėsi 1913 m. 
Stasys Girėnas pradėjo dirb
ti pasiuntiniu spaustuvėje, 
gaudamas į savaitę tris dole
rius. Išmoko dirbti spausdi
nama mašinėle. Kilo ir alga. 
Po poros metų jis jau uždir
bo po 50 dolerių į savaitę. 
Mėgo technikų. Iš karto įsi
gijo dviratį, kuris buvo rete
nybė Amerikoje. Po to, nusi
pirko motociklų, laivelį, ku
riuo vežiojo žmones po Mi- 
chigano ežerų. Tarnavo 
Amerikos kariuomenėje 
aviacijoje. Uždarbiavo auto- 
automobiliu. 1924 m. pradėjo 
skraidyti. Nuo tada jo aistra 
aviacija nepaleido jo. 1932 
m. S. Girėnas susitiko su S. 
Darium ir jie nusprendė 
kartu skristi į Lietuvų. Tru
ko lėšų. Daug padėjo Ameri
kos lietuviai, rinkdami 
aukas skridimui pasiruošti.
1932 m. birželio 18 d. iš 
Polvokio aerodromo bendro
vės pirko šešiavietį Belankos 
lėktuvų už 3200 dolerių. Te
ko lėktuvų perstatyti, pritai
kyti skridimui per Atlantu. 
Lakūnų skrydžio į Lietuvų 
pasiruošimų aprašinėjo net 
penkiolika Amerikos laikraš
čių, tarp jų “Vilnis” ir “Lais
vė”. Aišku, vieni apie lakū
nus rašė teigiamai, kiti — 
neigiamai. Vieni padėjo lakū
nams, kiti kenkė. Visokių 
žmonių yra visais laikais; 
vieni suprato laiko dvasių, o 
kiti — sėdėjo savo kiaute ir 
link save nematė jokio pro
greso, netikėjo jų skrydžiu, 
net sakydami: “Ar lėks, ar 
nelėks, jiems (t. y. lakū
nams) bus vis tiek naudos”. 
Aišku, tai kenkė gerai idėjai, 
mažino lakūnų autoritetų, 
nustatinėjo žmones prieš la
kūnus. Gerai, kad tokių ne
susipratėlių buvo mažuma ir 
jų neklausė dori žmonės. Tuo 
tarpu gegužės 6 d. 1933 m. 
iškilmingai lėktuvai buvo 
duotas tarpu gegužės 6 d.
1933 m. iškilmingai lėktuvui 
buvo duotas “Lituanica” 
“Lietuvybė”) vardas, o spau
doje pasirodė pastaba: “Li
tuanica nuoširdžiai tikėkime, 
užims vertingų vietų aero
nautikos ir lietuvių tautos 
kilimo istorijoje”. Amerikos 
lietuviai sudėjo apie 13,000 
dolerių skridimui remti. Lėk
tuvų lakūnai pirko savais 
pinigais. Lietuvos konsulas 
Žadeikis už pervežtų paštų 

• lėšas paskyrė skridimui. 
Daug pinigų lakūnai užsidir
bo važinėdami keleivius. Li
tuanica paruošta skridimui 
kainavo apie 25,000 dolerių. 
Paruoštas skridimui lėktuvas 
su lakūnais svėrė 3,668,2 
kilogramo. Motoras turėjo 
365 arklių jėgų. Lėktuvas 
skrido vidutiniškai 194.6 km. 
per valandų, galėjo pakilti į 
aukštį iki 6046 m. Lituanica 
išskrido iš New Yorko 1933 
m. liepos 15 d. 1933 m. liepos 
17 d. apie 5 vai. ryto 
Soldino miške buvo rastas 
sudužęs lėktuvas su mūsų 
didvyriais.

EMIGRANTO VILTIS
Mano gimtinė švelnutė, 

miela.
Pasiilgau tave visa siela.
Nesislėpk nuo manęs 

už debesų,
Nes tikras vaikelis tavo esu.

Miegodamas
aš tave sapnuoju, 

Stipriai priglaust
prie širdies svajoju. 

Noris pakilti ir nuplasnoti 
Su pirmu paukščiu

į tavo klotį.
Bet jėgas jau

iščiulpė svetimi,
Tik raminuosi

vien tik viltimi,
Kad ir toliau maloni man 

būsi,
Priimsi pienius į kapų rūsį.

Vandalinas Junevičius

Buenos Aires 
1983 m. gegužės 22 

Miela Kolege Ieva Mizarienė, 
Gaudamas Jūsų įdomų 

laikraštį Laisvę, normaliai 
oro paštu, džiaugiuosi, kad 
Jūs, ir šiais sunkiais, darbo 
liaudžiai laikais, sugebate 
taip vykusiai vesti kovų už 
šviesesnę ateitį — darbo 
liaudžiai. Man, kuriam tenka 

Svečiai iš Lietuvos Argentinoje: Iš dešinės 2-ji — 
dailininkė meistrė Danguolė Šliažaitė Gaputienė, iš Kauno, 
4-tas, Veterinarijos gydytojas Vytautas Garuolis iš Klaipė
dos Lietuvių Ratelyje.

Vilnietė Veronika Gataveckaitė Giedrienė 3-ji iš dešinės, 
po 9 mėn. viešėjimo pas seserį Genovaitę ir svainį Joną 
Laučius, Buenos Aires mieste, atsisveikina Buenos Aires 
uoste išvykdama Tarybiniu laivu Anna Uljanova.

Lietuvių Ratelio veikėjos sveikina Genovaitę Sidabraitę 
Sikerienę [ dešinėje) jos gimtadienio proga. Kairėje: 
pirmininkas Silvestras Kužukauskas ir Berisso atstovės 
Ona Vilkelytė Butkienė ir [ sėdi) Anelė Kėdainytė 
Augštaitienė.

Sliažaitė GaputienėKaunietė Dailės meistrė Danguolė 
Buenos Aires mieste, Argentinoje pri^ Sheraton viešbučio, 
šiemet balandžio 14 d. viešėjusi pas dėdę Pr. Ožinską.

ypatingose sųlygose leisti 
jau 50 mstų laikraštį, žino
mos gerai tos sunkenybėj 
kurias turi pakelti už žmo
nių, darbo žmonių, reikalus 
kovojantis laikraštis. Sveiki
nu Jus ib linkiu ištvermės.
Pasveikirjkit. ir duokite ge- 
radienių visiems Laisvės 
darbuotojams.

Pr. Šiaulietis
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Vilniaus “Tiesa”

KAIP VAGIS TAPO “HEROJUMI”
Tam tikra amerikietiškai 

lietuviškos spaudos dalis la
bai mėgsta žodžius “Vakarus 
pasiekė žinia . . .” Tos spau
dos labiausiai trokštama, kad 
Lietuvoje atsitiktų tik kaž
kas bloga ir negražu. Taip 
yra pradedant karštai besi
pešančių “Naujienų” su 
“Draugu” editorialais ir bai
giant Chicagoje, New Yorke 
arba Montrealyje pagamin
tais “laiškais iš Lietuvos”. 
Tų leidėjų manymu, sakinys 
“Vakarus pasiekė . . .” turi 
skaitytojus sudominti iki al
pulio.

Taip, iš tiesų mus iš Lietu
vos neseniai pasiekė tikri 
dokumentai — keleto bylų 
išrašai. Jie liečia vyrioką, 
kuris į Ameriką atsidangino 
prieš trejetą metų. Kalba 
eina apie Vladą Šakalį, pašė
lusiai greitai tapusį kai kurių 
Amerikos lietuvių numylėti
niu. Jie garsiai sakė ir daug 
rašė, esą, tas Šakalys Lietu
voje atlikęs didelės reikšmės 
darbus, tiesiog žygdarbius. 
Buvęs ten baustas kalėjimu 
ir kitaip tenykštės valdžios 
persekiotas. 0 jeigu jau 
baustas “anapus”, tai tam 
tikrai daliai amerikietiškos 
publikos toks žmogėnas jau 
beveik šventasis. Tiesa, ge
rokai keista, kodėl tas “vada
vimo” veiksnių (ypač jų po
nių) taip greitai pamiltas 
Viadukas kažkaip miglotai 
šneka apie savo “žygius” 
Lietuvoje.

Atsakymas į tai iš dalies 
buvo vienoje Vilniaus “Tie
sos” laikraščio 1981 metų 
kovo mėnesio laidoje. Iš 
straipsnio, papuošto stam
baus raktų ryšulio nuotrau
ka, aiškėja, kad Vladas Ša
kalys Lietuvoje (o taip pat ir 
Estijoje) pasidarbavęs tikrai 
aktyviai. Jis įsibraudavo į 
svetimus apartmentus, juos 
apvogdavęs ir už tai gavęs 
prideramą atpildą. Tikrai ne
humaniška toji tarybų val
džia — baudžia žmogų už 
vagystes ...

Suprantama, “Tiesos” 
straipsnis buvo labai nepa
rankus naujiesiems Viaduko 
geradariams. Taigi, pato
giausia jiems buvo apie tai 
nutylėti. Be to, teko girdėti, 
kad kai kurie Vlado Šakalio 
dabartintiai draugai savo du
ryse pakeitė spynas, kad kai 
kur šeimininkai, jam išėjus iš 
“patriotinio” parengimo, su
skaičiuoja peilius ir šakutes. 
O gal tik tik šykštaus kai 
kurių dypukų gyvenimo išda
va? Pasirodo, kad ne. Doku
mentai, kurie pasiekė mus 
apie “herojišką” V. Šakalio 
praeitį, pasakoja žymiai dau
giau ir tiksliau, negu teikiasi 
jis pats. Todėl tiesiog nuodė
mė būtų juos nutylėti: tegu 
naujasis “ponas” Šakalys pa
sirodo visame savo “gražu
me”. Todėl teprabyla vilniš
kiai dokumentai.

. . . 1969 metų sausio tre
čioji diena. Vilnius, Antakal
nio gatvė 65-31. Čia iš F. S. 
buto pagrobta radijo imtuvas 
“Spidola-10”, nosinės, segtu
kai.

. . .1969 metų sausis (die
na nenustatyta). Vilniuje iš 
A. A. buto pavogta fotoapa
ratas, žiūronai, unikalus laik
rodis — prancūzų laikraščio 
“l’Humanite” prizas, kurį ga
vo už kroso laimėjimą A. A., 
toli už Lietuvos ribų pagar
sėjęs atletas.

Ir taip toliau, ir panašiai.
Vogė tada Viadukas su 

kitu “didžiavyriu” Algimantu 
Paukšte-Karosu. Vogė tegu 
ir labai primityviai, bet įžū
liai. Jo draugužis spausdavo 
skambutį ir, jei niekas neat
siliepdavo, Šakalys iš didelio 
raktų ryšulio pritaikydavo 
vieną tinkamą ir “pašeimi
ninkaudavo” bute. Tas raktų 
ryšulys buvo rastas vilnietės 
Mildos apartmente. Kaip tik 
pas ją ilsėdavosi po “žygdar
bių” Šakalys. Jau tada būda
mas “didelės dvasios” veikė
ju, jis nekreipė dėmesio į 
tokią smulkmeną, kaip kad 
nesudaryta santuoka su mo
terimi, su kuria pastoviai

S.

Vienas iš daugelio V. Šakalio ranka surašytų pasiaiškinimų 
apie savo vagystes.

Raktai, kuriais V. Šakalys atrakindavo butus ir juos 
apvogdavo.

gyveno. Didelius jo “polė
kius” rodė ir tai, kad Šakalys 
nė negalvojo dirbti. Štai ką 
paliudijo Milda tardytojui:

“Kai aš pagamindavau 
valgyti, valgydavo pas ma
ne. Man jokių pinigų neduo
davo. Iš kur imdavo lėšų 
pragyvenimui, nežinau, bet 
galvoju, kad jį išlaikydavo 
motina”.

Busimasis “vaduotojų” nu
mylėtinis, vieną kartą pasė
dėjęs kalėjime, iš to nė kiek 
nepasimokė. Atlikęs bausmę 
ir išėjęs į laisvę, jis vėl grįžo 
prie savo “amato”. Negana 
to, pas Viaduką vieną gražią 
dieną atsirado tikras pistole
tas. Skirtingai nuo amerikie
tiškos demokratijos, dabarti
nėje Lietuvoje toks žaisliu
kas absoliučiai netoleruoja
mas privačiose rankose. Ša
kalys, kaip matyti iš doku
mentų, gynėsi kiek įmanyda
mas. Sakė neatsimenąs, ka^ 
da ir iš ko gavęs ginklą. 
Netgi atkakliai neigė, kad 
šaudyklė visai ne jo. Bet tie 
priekabūs tardytojai įrodė, 
jog skylė Viaduko kelnių ki
šenėje atsirado kaip tik nuo 
to pistoleto. Mat jis neatsar
giai parodė ginklą kažkokiai 
“damai” ir prasipyškino sau 
kelnes.

Sulaikytas už eilinį įsilauži
mą, Viadukas pats savo ran
kele surašė graudų pasiaiški
nimą Vilniaus miesto Lenino 
rajono prokurorui:

“Darbe (tai trumpam būta 
plastmasių gamyklos —V.D.) 
porą kartų jis (Raukštė-Ka- 
rosas) atsinešė kažkokių ta
blečių, nuo kurių žmogus 
apgirtėja. Vienu iš tokių mo
mentų aš ir parašiau keistą 
man dabar pačiam pareiški
mą, kad atleistų iš darbo. 
Kai aš ieškojau darbo, pas 
mane susidarė sunki padėtis. 
Tuo laiku aš dažnai susitik
davau su Karosu. Jis kartais 
mane pavaišindavo, kartais 
paskolindavo rublį kitą. Mes 
su juo ėmėme dažnai išgėri
nėti”.

Stebėtinas Viaduko kuklu
mas! . . Šioje išpažintyje jis 
nutyli, kad savo biudžetą 
sėkmingai papildydavova- 
gystėmis drauge su tuo pačiu 
Karosu.

“Kitą dieną Gorkio gatvėje 
valgykloje išgėrėme, — to
liau rašo Šakalys, — vėl 
išgėrėme tablečių. Dar pa- 
vaikštinėjome po miestą. Ka
dangi tabletės buvo pas ma
ne, aš prarijau dar, ir paskui 
mudu nuėjome pas Genutę, 
jo pažįstamo žmoną”.

Taip šauniai pasivaišinus, 
kildavo ūpas naujiems “žy
giams”. V. Šakalys nuosava 
rankele toliau taip brėžia:

“Vilniaus mieste 1968 me
tų rudenį ... gal gruodžio 
pradžioje Karosas įėjo į bu
tą, paėmė lietpaltį . . . Kitą 
kartą kažkur už geležinkelio 
naujame name mes užėjome į 
vieną butą, aš irgi užėjau 
paskui jį, ten mes paėmėme 
fotoaparatą, du laikrodžius, 
dvidešimt rublių, žiūronus”.

Atkreipkite dėmesį: niekur 
Vladas Šakalys nevartoja 
grubaus žodžio “vagystė” ar
ba “pavogėme”. Jis sako, 
kad tiesiog “paėmė” daiktus, 
ir tiek. Tur būt, nepraleidote 
nepastebėję ir įspūdingų pri
sipažinimų apie “tabletes”? 
Kiek žinoma, kas jau l$as, o 
narkotikai dabartinėje Lietu
voje tikrai nėra populiarūs. 
Kad Viadukas kaip tik jtios, 
gautus pagal suklastotus re
ceptus, užgerdavo degtinėle, 
rodo jį rimtai ruošusis nau
jam gyvenimui Vakarų pus
rutulyje. O juk galėjo atsi
tikti, kad Vladą Šakalį “va
duotojai” būtų praradę vi
siems laikams. Jie nė nebūtų 
sužinoję, kad toks žmogėnas 
iš viso egzistuoja. Mat tais 
pačiais 1969 metais Vladelis 
vos netapo . . . doru žmogu
mi! Tame pačiame pasiaiški
nime prokurorui Šakalys štai

ką prisipažino:
“Esu kaltas ir labai net. 

Jau turėjau galimybę gy
venti su žmona ir jai sugadi
nau gyvenimą. Labai norė
čiau nusivalyti nuo visko. 
Esu tvirtai pasiryžęs, kad ir 
kaip bus sunku nepaslysti 
daugiau gyvenime . . . Netu
riu jokio noro būti nedorė
liu”.

Čia, pasakys ponai iš 
“Naujienų, jau kvepia aiškiu 
kolaboravimu su valdžia. Ta
čiau VLIKo, BALFo ir viso
kių kitokių “vadavimo” 
veiksnių džiaugsmui “miste
ris” Šakalys buvo ne koks 
nors smulkus nusikaltėlis. 
Ne, jis buvo nuoseklus, kaip 
vienas šlapimo pūslės ir “va
davimo” biznio specialistas, 
suteikęs Viadukui Amerikoje 
visokeriopą paramą. Išėjęs iš 
kalėjimo, V. Šakalys toliau 
nuosekliai tęsė savo “žy
gius”. Štai pora pavyzdžių.

. . . 1973 metų žiema. Gau
ja, kuriai priklausė ir V. 
Šakalys, apiplėšė Igliškėlių 
kaimo gyventoją K. A. Plėši
kai buvo ginkluoti ir grasino 
savo aukoms šautuvo durtu
vu.

. . . 1973 metų vasario 12 
diena. V. Šakalys ir tie patys 
jo sėbrai apiplėšė butą Vil
niuje, Sudervės gatvėje 20- 
153. Iš K. L. pavogta radijo 
imtuvas VEF-201, karoliai ir 
kiti daiktai — viso už 249 
rublius 30 kapeikų. Tą pačią 
dieną, toje pačioje gatvėje iš 
L. B. buto “paimta” brangus 
moteriškas kailinis paltas, 
bateliai.

Yra dar daugybė konkre
čių adresų ir tikslūs sąrašai 
to, kas buvo “paimta”. Ly
giai taip pat nuosekliai Vla
das Šakalys su savo ištikimu 
“kovos” draugu Paukšte-Ka
rosu darbavosi ir Estijos 
sostinėje Tallinne. Tenykštis 
vagišius B. Verkis, padėjęs 
ilgapirščiams “kolegoms” iš 
Vilniaus, priremtas neginči
jamų įrodymų, tardytojui pa- 
paskaojo:

“Iniciatoriais buvo Paukš- 
tė-Karosas ir Šakalys . . . 
Jie turėjo po porą komplektų 
visrakčių . . . Duris atrakin
davo Paukštė arba Šakalys, 
o aš paprastai paskambinda
vau prieš tai į duris, sužino
davau, ar yra kas nors bu
te .. . Viename bute Šakalys 
pagrobė naujus vyriškus ba
tus, o savo paliko. Šakalys ir 
Paukštė “dirbo” drąsiai ir 
šaltakraujiškai . . . savo 
pirštų atspaudus nušluosty- 
davo nosinėmis”.

Tikriausiai vagysčių “spe- 
cui” Šakaliui bus tikrai malo
nu perskaičius, kaip aukštai 
apie jo “darbą” atsiliepia įsi
laužimų bendrininkas. Skai
tant V. Šakalio bylų išrašus, 
krenta į akis ir toks dalykas: 
Viadukas visada mokėdavo 
pasirinkti sau draugužius. 
Visiems jiems būdingos pa
našios “dorybės”: teistas, be 
darbo (jo Tarybų šalyje už
tenka visiems, kas tik nori 
dorai dirbti), be pastovios 
gyvenamosios vietos . . .

Kad tokie atplaišos labai 
tinka “vaduotojiškam” biz
niui, neseniai Chicagos mari
jonų “Drauge” tikrai “moks
liškai” įrodė visokeriopų ta
lentų kupinas ponas M. 
Drunga. Jis įtikinėja, esą, 
labai gražu, kai Lietuvoje 
vagiama. Skirtingai nuo Ša
kalio apkūnusis ponas Myko
las dar vis vartoja šį grubų 
žodį. Ir pasak M. Drungos, 
kuo daugiau vagiama, tuo 
geriau. Taigi belieka impor
tuoti į Ameriką kuo daugiau 
tokių “kvalifikuotų” vyrukų, 
kaip Vladas Šakalys, ir tada 
patriotinį darbą bus galima 
iškelti į iki šiolei neregėtas 
aukštumas!

Štai kiek įdomių minčių 
sukėlė Vakarus pasiekęs 
pluoštas duomenų apie taip 
pradžiuginusį “vaduotojus” 
atvykėlį, kuris Lietuvoje 
“dirbo” vagimi ir už tai 
pelnytai ne kartą gavo per 
nagus. Viktoras Dovanus

AMŽINA ŠLOVĖ DIDVYRIAMS

Antakalnio memoriale iškilmių metu.

A, Sabaliausko nuotraukos (ELTA)

Niekada tarybiniai žmo
nės neužmirš tų, kas krito 
kovoje už Tėvynės laisvę. 
Didvyrių, sutriuškinusių fa
šizmų ir atvėrusių kelią į tai
ką, į šviesią ateitį, atmini
mas visada bus gyvas visų 
kartų širdyse.

Gegužės 9-ąją — Pergalės 
dieną tūkstančiai vilniečių 
susirinko Antakalnio memo
riale Prie Amžinosios ug
nies garbės sargyboje stovi 
kariai, plazda visų broliškų 
respublikų vėl’avos.

Terasose paradine uni
forma apsirengę kariškiai, 
pionieriai. Kalno atšlaitėse 
— Vilniaus įmonių ir orga
nizacijų, jaunimo atstovai.

Paigerbti didvyrių atminimo 
atvyko draugai P. Griškevi
čius, V. Astrauskas, A. Bar
kauskas, A. Brazauskas, N. 
Dybenka, A. Ferensas, A. 
Kairelis, K. Kairys, V. Saka
lauskas, R. Songaila, L. Še
petys, P. Ignotas, V. Karda- 
mavičius, J. Petkevičius, Lie. 
tuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo pirminin
ko pavaduotoja L. Diržins- 
kaitė, Lietuvos TSR Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojai J. Bernatavičius, A. Ces- 
navičius, A. Drobnys, V. Ka. 
zanavičius,* J. Rusenka, kiti 
vadovaujantys respublikos ir 
miesto partiniai, tarybiniai, 
profsąjungų, komjaunimo 
darbuotojai, revoliucinių ko
vų ir Didžiojo Tėvynės karo 
veteranai.

12 valanda. Skambant iš
kilmingam maršui, įnešamos 
kovinės vėliavos. Orkestras 
groja A. Dvoržako ,,Melodi
ja"-

Prie Amžinosios ugnies pa
dedami vainikai nuo Lietuvos 
KP Centro Komiteto, Lietu
vos TSR Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumo, Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos, par
tijos Vilniaus miesto komite. 
to ir vykdomojo komiteto, 
karo veteranų, Respublikinės 
Profesinių Sąjungų Tarybos, 
Vilniaus įgulos, Lietuvos 
LKJS Centro Komiteto, par
tijos miesto rajonų komitetų 
ir vykdomųjų komitetų, kom
jaunimo Vilniaus miesto ko
miteto-

. . .„Eglės" choras atlieka 
S. Naujalio „Svajonę". Skam
ba poetų eilės, sk’irtos kritu
sių didvyrių atminimui.

Virš Antakalnio kalnų nu
vilnija žodžiai: „Tylos minu
te mes pagerbiame visus žu
vusius Didžiajame Tėvynes 
kare. Nulenkiame galvas 
prieš nesugrįžusius iš mūšio 
lauko sūnus, tėvus, vyrus,

brolius, seseris, draugus ir 
bičiulius".

Tylos minutę skaičiuoja 
metronomo dūžiai. Nulinksta 
kovinės vėliavos.

Atliekami TSRS ir Lietu
vos TSR valstybiniai himnai. 
Aidi saliutas.

Grojant maršui išnešamos 
kovinės vėliavos.

Lietuvos Komunistų par
tijos ir respublikos vyriau
sybės vadovai padeda gėlių 
ant revoliucionierių, partiza
nų kapų. Gėles deda respub
likos sostinės darbo žmonių 
atstovai, miesto svečiai.

Gėlių ir vainikų buvo pa
dėta prie armijos generolo, 
dukart Tarybų Sąjungos Did

io I. Černiachovskio pa- 
klo.
ikare įvyko

Pergalės 
čia n ųjų 
paradas 

ai 
sesi

vyri 
mini

S imt 
klau;
no aikštėje.

tradicinis 
pu- 

maršas— 
gatvėmis, 
ir svečių

dienai skirtas 
orkestrų

miesto 
v i 'n ieč i ų 
jų koncerto Gedimi-

Kovoje prieš fašizmą kri
tusiu didvyrių atminimą pa
gerbė visų respublikos mies
tų ii rajonų darbo žmonės. 
Pergalės dieną prie pamink- 

kariams išvaduotojams, 
<arių kepi} buvo padėtaant

gėlių ir vainikų.
Vilniaus “Tiesa”

JONAS L I N I A U S K AS

Atrodo, vaikystė. Bet vien tik tyla 
Apaugusio medžiais miestelio,
Išgelfusios sienos lyg gėlės, o kas 
Po kambarius vaikšto ir liūdi?

Čia išmuša ežerus vėje 
Lyg viksvos nudegina 
Ir soduose nuotraukos 
O metai lyg giminės stovi prie kelio, 
Panašūs į vystančias lauko gėles.

s ir liūtys 
tavo rankas, 
supasi kelios,

Tik jie tavo miegą išb 
Rankas, ir prikausto prie lango akis, — 
Kaimynas ateina kalbos pasiskolint, 
Jo akys lyg tavo nugr'mzta į tolį, 
Kur mes dar matyti, kjr baigias diena.

aško ir laužo

Aš skriejau laukais, męn girdėjos daina, 
Ir paukštis lydėjo lyg 
Ir viską lytėjo jo plun csna laki, 
Ir tolinos artimas, tolinos.

brolis,

Sudyla tik akmuo, nesaugomas žolės, — 
Lyg šaukštas, kuriame švelniausios lūpos 
Palieka savo žymę, ir loli — 
Tiktai tyla ir nelankytos upės.

Sudyla mumyse nesaugomi vardai, 
Lyg atmintį užneštų lengvas smėlis, 
Ir jeigu mano vardą a 
Ne priešas tau jisai, bet ir ne mielas.

radai —

Po metų ta pati diena kartos 
Mane iš veidrodžio, — iš ien pakitęs 
Žiūrėsiu į tave. Mes būsime kartu
Ir nuo tada mylėsim vienas kitą.

Sudyla tik akmuo, nes 
Vis tiek yra ta žemė, 
Krūmokšnis mūsų meilę 
Daug vienišesnis, nei j

smiltys be smilties 
kur išauga 
s ir mirties, 

‘ mato draugas.
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Skuodas—akmenų aruodas ir jo pasiekimai

VYT. ALSEIKA, 
spec, korespondentas 

Vilniuje

Tikra pažanga miestuose
Gerai prisimenu pokalbius 

savo tautiečių tarpe Ameri
koje. Lyg nejučiom kalba vis 
krypdavo į Lietuvą. Ir tai 
nestebino.

Dar ir šiandien, kai Lietu
voje išgyvenau daugiau de
šimties metų, mano atminty 
iškyla išeivio liūdnokas 
žvilgsnis ir čia pat smalsumo 
persunktas klausimas:

— Mūsų laikraščiai Ameri
koje mažai rašo. 0 man 
begaliniai įdomu, kaip dabar 
atrodo Šiauliai, Biržai, Ro
kiškis ar toks Skuodas — juk 
Šiauliai per paskutinius dve
jus karus buvo beveik visiš
kai sugriauti, o Skuodas, 
Žemaitijos miestas, nežmo
niškai nukentėjo per paskuti
nįjį karą.

Esu tikras, kad gimtomis 
vietomis domisi, trokšta jam 
kada nors pamatyti ne vie
nas kitas ateivis Amerikoje, 
Kanadoje ar tolimoje Aus
tralijoje. Tokių—tūkstančiai.

Dabar galiu drąsiai pasa
kyti, kad Lietuvos miestai ar 
miesteliai, visi liudija tikrą 
pažangą, pasiekimus gerinti 
žmonių buitį, ekonomines są
lygas ar bujoti kultūrai.

Šitai galiu paliudyti iš savo 
patirties, iš kelionių po Lie
tuvos vietoves. Neseniai 
man teko lankytis Žemaitijo
je — Palangoje, Skuode 
(jis — apie 35 mylias nuo 
Palangos), dar žadu būti ir 
Dzūkijoje — Druskininkuo
se, bet jau vėlyvą rudenį.

Skuodas, jo žmonės, jų 
laimėjimai vis dar prieš ma
no akis. Juk į Skuodą anais 
prieškariniais laikais, Smeto
nai valdant, mažai kas nu
vykdavo, netaip jis rūpėjo ir 
anuometinei valdžiai.

Ten gimė Daukantas, 
Pabrėža

Skuodas — tikras akmenų 
aruodas — kalbėjo artojai 
anais laikais, panašiai jie 
šneka ir dabar. Iš tikrųjų, 
tas Žemaitijos kampas prie 
pat Latvijos sienos (netoli 
Liepoja), nepasižymi dosnia 
gamta. Betgi Skuodas gali 
didžiuotis savo keturių šimtų 
metų praeitimi. Ir tai vieto
vė, kurios ribose, apylinkėse 
gimė ir augo mūsų liaudies 
švietėjas, istorikas, kultūros 
veikėjas — Simonas Dau
kantas. Nė kiek neabejoju, 
po dešimties metų (1993 m.) 
Tarybų Lietuvoje bus tinka
mai atžymėta šio žymaus 
žmogaus dviejų šimtų metų 
gimimo sukaktis. Iš Skuodo 
apylinkių dar kilęs, vyresnis 
už Daukantą, botanikas Jur
gis Pabrėža, pirmojo loty
nų — lietuvių botaninio žo
dyno autorius. Jis dar užra
šinėjo liaudies vartojamus 
lietuviškus vardus.

S. Daukantas geriausiais 
savo metais tyrinėjo Lietu
vos istoriją. Jis rinko me
džiagą archyvuose Karaliau
čiuje, Rygoje, Petrapilyje. 
Jis vis norėjo išaukštinti 
savo kraštą. Antai jis šitaip 
rašė: “visoje pasaulėje nesą 
taip didžiai balto medaus, 
kaip Žemaičiuose”, “tik lietu
viai mokėję šeštame mūsų 
eros amžiuje linus augin
ti” . . . Daukantas smerkė 
bajorų sulenkėjimą, baudžia
vą, jis neigiamai vertino vo
kiečių kryžiuočių Lietuvai 
padarytas skriaudas, jis dva
sininkus laikė liaudies pri
spaudėjais.

Jis ir šiandien neužmirš
tas. Ten, Kuliuose, netoli 
Skuodo, kur gimė Daukan
tas, ant senųjų pamatų iškilo 
nauja sodyba. Toje vietoje 
vis dar šiurena apie du šim
tus metų išsilaikęs klevo me
dis. Visai netoli Skuodo, vos

Skuodas dabar

už penkių mylių, kiekvienam 
įdomu pamatyti Apuolės 
piliakalnį. Daugelis rašytų 
šaltinių sako, kad tai — 
viena seniausių Lietuvos vie
tovių. Dar apie 853 metus 
švedai, kovoję prieš kuršius, 
buvo pasiekę Apuolę. Tada 
toje vietoje tikrai buvo pilis 
ir gyventojai drąsiai atsispy
rė prieš švedus. Taigi tuos 
laikus primena dabartinis 
Apuolės piliakalnis, kuriuo 
labai domisi archeologai. Jį 
nesunku surasti tarp dviejų 
nedidelių upių: Luobos ir 
Šatės. Dabar Apuolės vieto
vė laikoma draustiniu, taigi, 
jis saugomas valstybės.

0 ant Luobos upės skar
džio išliko ne klevas, bet 
kitas medis — ąžuolas. Ten 
jau nebėra ir jokios sodybos, 
bet tik laukai, matyti buvu
sių sodybų pamatai. Jie gi 
liudija, kad toje vietoje prieš 
102 metus gimė buvęs Vil
niaus krašto žymus veikėjas, 
gydytojas, švietėjas ir visuo
menės veikėjas — mano tė
vas daktaras Danielius Alsei
ka. Ne taip toli nuo Apuolės, 
Kaukolikuose, jo atmintis 
pagerbta vietos mokykloje.

Tad teko lankytis Skuode 
ir jo apylinkėse. Buvo įdomu 
pabendrauti su vietos kultū
ros, spaudos, kraštotyros, 
švietimo darbuotojais.

Prisimena Plechavičių 
ir kun. Jankų

Ir prieš akis išniro senasis 
Skuodas, daugelį kartų 
siaubtas ugnes ir karų. Juk 
okupantai naciai, traukda
miesi, po smarkių kovų, iš 
Skuodo paliko tik vardą ir 
smilkstančias ugniavietes. O 
dabar regėjau miestą, kuris 
pakilo iš pelenų ir kuris gali 
didžiuotis savo pažanga. Tai 
miestas, kuris pasižymi ^avo 
švara ir gyventojų dar tu
mu. Kaip ir anksčiai ir 
dabar čia nėra žym 
pramonės. Jau du dešimtme
čiai Skuodas yra nedidelio 
rajono centras, su aštuoniais 
tūkstančiais gyventojų.

Lengva pastebėti, atsira
dus Skuode, malūną, kuris 
dabar žymiai sumodernintas. 
Jis anksčiau priklausė žino
majam Povilui Plechavičiui, 
vėlesniam generolui, miru
siam Amerikoje. Vietos gy
ventojai dar prisimena, kiek 
žmonių nukentėjo, Plechavi

E. MIEŽELAITIS

Mūzos šokas
Lakštingala, į mėlyną alyvų tinklą 
įlindusi ir gavus mūzos šoką, 
Sopraną laido tarsi sidabrinį ginklą, 
Net žvaigždės — tarsi tinklo akys — šoka<

Aš langą išlenkiu — kaip asirietis
lanką t-

Ir tai lakštingalai, kuri čia kala
Nakties rausvoką galą, sušunku:

„Užtenka!"
Plunksnakočiu žadu daryti galą.

Sugundė ji koloratūrinio soprano 
Gaida rašyti karčią maldą Anat-Jahu, 
Kad baigias mano ištekliai, o karavano 
Nebesulaukiu — kaip gausybės rago.

Užtektų man baltos krūties prisilietimo 
Ir dykumų kaitrumo lūpų. Aišku, 
Naktis artėja prie mėnulio apskritimo, 
Aš Anat-Jahu neužbaigsiu laiško.

Lakštingala štai naktį jau į galą varo. 
Ir kaip žvaigždėtas rytmečio Koranas, 
Palikęs lapą dar neprirašytą, švarų, 
Išsenka jau lakštingalos sopranas.

čiui siautėjus Mosėdyje ir 
Skuode 1918 m., kada žmo
nės buvo sudarę revoliucinį 
komitetą. Ne taip toli nuo to 
malūno, prie neseniai Bartu
vos upės slėnyje sukurto 
gražaus parko, stovi kuklus 
paminklas žuvusiems pasta
rojo karo metu, vokiečių 
okupacijos laikmečiu. Tada 
žuvo tūkstančiai nekaltų 
žmonių. Tuo laiku gaujai 
aktyviai vadovavo, su pisto
letu rankose, kunigas Liongi
nas Jankauskas, vėliau pasi
daręs Jankumi Amerikoje, 
New Yorke. Jis,, kaip ir Ple
chavičius, jau miręs. Atrodo, 
kad Amerikos lietuviai; ypa
tingai gi “dipukai”, naujieji 
ateiviai, gal ir nežinojo, kad 
tas Jankauskas-Jankus buvo 
žmonių žudynių vykdytoju, 
skatintojų, o Amerikoje, 
kaip gerbiamas kunigas — 
veikėjas jis ne vienerius me
tus buvo šalpos organizaci
jos, BALF, reikalų vedėjas. 
Įdomu, kad ir New Yorke- 
Brooklyne gyvendamas, jis 
nesiskirdavo su pistoletu. 
Kodėl? — paklaus mano 
skaitytojas. Ogi dėl to — jis 
sakydavo — kad reikia sau
gotis Amerikos nusikaltė
lių .. .

Bet tai — jau praeitis. 
Dabar Skuodas jau žėri savo 
naujais pastatais, naujais ra
jonais, na ir, ypatingai, — 
kultūros, švietimo laimėji
mais.

Miestas dabar kiekviena
me žingsnyje dvelkia jaunys
te. Juk ir viena svarbiausių 
gatvių pavadinta Jaunimo 
vardu. Vaikštai Vilniaus, Al
girdo, Basanavičiaus ir kito
mis gatvėmis. Žiūrėk, iškyla 
keliaaukščių gyvenamųjų na
mų rajonas. Buvo vienas, 
dabar jau du tokie kvartalai. 
Eini ir pastebi modernią 
autobusų stotį, gražiai įreng
tas maisto, įvairių prekių 
krautuves. Senamiesčio pa
krašty pamačiau daug indivi
dualinių statybų. Jau aišku, 
gyvenimo lygis tiek pakilęs, 
kad ne vienas Skuodo gyven
tojas statosi nuosavus na
mus. Graži ir jų aplinka, su 
gėlynais, sodeliais. Jie gali 
varžytis su amerikiečių na
mų savininkais, jų aplinka. 
Ir taip pradėjau kelionę po 
Skuodą ir jo apylinkes. Ką 
dar mačiau—parašysiu.

“LAISVĖ”

Lietuvos gamtą vienu me
tu informaciniai-žurnalisti- 
niai ir grožiniai labai gabiai 
dažnai aprašo Leonardas 
Grudzinskas. Štai kita iš
trauka iš jo raportažų.

Graži ta miškų, laukinių 
obelų, karklynų apsupta 
nuošalė palei mėlyniausio Ig
nalinos krašte Lūšių ežero 
pakrantes. Ir vietos įvairiau
siais žvėrių, paukščių, žuvų 
vardais pavadintos. Tenai — 
Lūšiabrastis, už jo — Bried- 
žiaragė pieva, Barsuko ak
muo. Ešerinė bala ir Lydeki- 
nės protekis. Viduryje Ku- 
rapkynės laukų — Grikiape- 
lės trobos sustojusios. Sako, 
kad pasėdavo seneliai gri
kius, o juos pelės ir iškulda- 
vo. Nuo to ir sodžiaus pava
dinimas.

Bet šį saulėtą vidurdienį 
mus vilioja tik vienas patūšių 
kaimas. Ir brendame zuikių 
taku į zuikių karalystę. Se
nas kaimas ilgaausių garbei 
Kiškiais pavadintas. Argi ra
si geresnę vietelę šimtui is
torijų apie zuikius papasako
ti? Čia zuikiai vestuves kiek
vieną pavasarį galukluonėse 
kelia, linksmas lenktynes 
rengia. Ne vienas Lūšių ar 
Meironių žvejas minkštą kiš
kio liemenę nešioja, pūkinę 
žvėrelio kepurę giria. O zui
kio taukais bobutės anūkams 
nudegintus pirštus tepa. 
Žmonės “zuikinę mostelę” 
balzamu nuo negyjančių žaiz
dų laiko.

Tad būk pasveikintas, zui
ki puiki! Kiški piški! Ilgaausi, 
skeltalūpi, ilgaūsi! Žvairy ir 
šleivy! Geri žmonės tave 
šauniai pavadino. Medžioto
jai prastesnių epitetų nepa
gailėjo. Nors ir dangus ant 
tavęs griuvo, lūpa iš baimės 
plyšo, bet mes tuo netikime. 
Ir kad kiti žinotų apie kiškio 
narsa ir keistą būda, i jo 
gyvenimą giliau žvilgtelėki
me. Ar toks menkas žvėris, 
tas kiškis? . .

Be įrodinėjimų: zuikis pui- 
kis vertas pagiriamojo žo
džio. Folkloristai paskaičia
vo: Afrikos tautelės ir gen
tys apie ilgaausį sukūrė . . . 
beveik 5 tūkstančius’ pasa
kų, Šiaurės Amerikos ir Ka
nados indėnai — porą tūks
tančių, europiečiai — 3 tūks
tančius smagių pasakojimų. 
Joks kitas žvėris tokių liau
dies fantazijos laurų nesusi
laukė.

Pirmas iš lietuvių poetų 
zuikį apgynė Kazys Binkis. 
Ir mažų, ir suaugusių smagu
mui padovanojo linksmą kny

SMEGENŲ SUTRENKIMAS
Galvos sutrenkimas — ne

reta trauma. Dažnas atsiper
ka mėlyne. Šaltas kompresas 
ar ledas — ir visas gydymas.

Tačiau po stipresnės trau
mos gali atsirasti smegenų 
sukrėtimas ir sutrenkimas, 
kaukolės lūžimas, kraujo iš
siliejimas. Ypač pavojingas 
smegenų sutrenkimas ser
gantiems kraujagyslių ligo
mis.

Tokias traumas lydį sme
genų skysčio pakenkimas. 
Lengvais atvejais sąmonė 
prarandama tik trumpam. 
Sunkiais atvejais sąmonės 
netekimas tęsiasi ilgai, nu
kentėjusiam sutrinka kvėpa
vimas, širdies veikla.

Jeigu galvos stipriai ne
skauda, ligonio nepykina, jis 
nėra praradęs sąmonės, jau
dintis nereikia, bet į gydyto
ją kreiptis būtina. Pastebė
jus kraujo krešulėlius nosyje 
ir ausyse, būtina kviesti 
greitąją pagalbą. Šie požy
miai rodo kaukolės pagrindo 
lūžimą. Ligonis turi gulėti, 
kuo ramiau, nekelti galvos.

Jeigu tokių požymių nėra, 
po trumpalaikio sąmonės ne
tekimo užtenka nukentėjusįjį 
paguldyti, šiltai apkloti (ant 
galvos šaltas kompresas),

gą “Kiškių sukilimas”. Ten 
skeltalūpiai, paėmę kuokas, 
su vilkais, briedžiais ir meš
komis draugėn susijungę, iš
vaikė medžioklius. Šaunioji 
kiškių eisena net Kauną pa
siekė. Ir “medžioklis iš me
džioklių” — mūsų operos 
pažiba Kipras Petrauskas —- 
buvo priverstas kapituliuoti. 
Dar ir šiandien tebeskamba 
jo pasižadėjimas: “Aš nieka
da daugiau nebemedžiosiu. 
Vien tik dainuosiu ir meške
riosiu! . .”

Mokslininkai ilgai svarstė, 
kokiam būriui skeltalūpius 
priskirti. Iš pradžių “suvarė” 
graužikų diendaržin.

TIESOS KRISLAI
Menas sukurti džiaugsmą 

žmonėms.
Gyvenimo tikslas—kūryba.
Kiekvienas žmogus ką tai 

kuria. Tik kuria savaip, pa
gal savo jėgas, sugebėjimus 
vaizduotės galią.

Būti Prometėju gali kiek
vienas, bet ne kiekvienas 
tam ryžtasi.

Jeigu negali į darbą įdėti 
visą širdį, geriau nepradėk 
jo.

Sunku žmogui pakelti vie
natvę. Bet vienatvė dviese 
dar sunkesnė.

Jei tau pasakė: “Ne”, tai 
dar nereiškia, kad viskas 
prarasta.

Ieškojimas atjaunina žmo
gų.

Ne ginklo jėga, bet kultūra 
ir kalba laikosi tauta.

Sukurti kultūros pamink
lus gali tik šviesūs, mylintys 
grožį ir gėrį žmonės. Sunai
kinti—mokslo nereikia.

Didelė nelaimė, jei žmogus 
praranda meilės jausmą.

Jei žmogus gyventų vien 
sau, nebūtų pažangos.

Jei nori žinoti, nebijok 
klausti.

Jausmais nežaidžiamą.
Vadovaujančių daug, bet 

vadų maža.
Svajoti, reiškia gyventi.
Puikus tos šūkis: Laisvė, 

lygybė, brolybė.” Bet kiek
vienas jį savaip supranta.

Visi siekia laisvės: ir tie, 
kurie varomi į prapultį, ir 
tie, kurie juos varo. Ir ta 
laisve nevienodai supranta
ma.

Būti laisvu, tai dar nereiš
kia, būti nepriklausomu.

Nešti šviesą turi kiekvie
nas. Bet daugumas tos parei
gos nesupranta.

Kęstutis Balčiūnas

pagirdyti saldžia arbata. Dėl 
galimų komplikacijų patarti
na kurį laiką gulėti lovoje.

Sutrikus kvėpavimo ir šir
dies veiklai, nedelsiant 
kviesti gydytojus, o iki jų 
atvykimo atpalaiduoti nuo 
drabužių spaudimo nukentė
jusiojo kaklą ir krūtinę.

Pagyvenusiems žmonėms 
net lengvos traumos gali 
iššaukti nepalankias pasek
mes. Sutrenkus galvą, seny
vo amžiaus žmonėms gali 
plyšti vadinamoji vidurinė 
smegenų apdangalų arterija. 
Jai kraujuojant, susidaro 
krešulys. Ir tik laiku operaci
niu būdu pašalinus krešulį, 
galima išgelbėti žmogaus gy
vybę. Žinomi atvejai, kai 
krešulys išsivystė nuo su
trenkimo praėjus dviem- 
trims mėnesiams.

P. Beivydas 
Gydytojas 

“Valstiečių Laikraštis”

San Jose, Kostarika. — 
Apie 70 Kostarikos civilinės 
gvardijos vyrų bus apmokyti 
JAV bazėse Panamoje. 15 
savaičių užtrukusiuose kur
suose jie bus specialiai pa
rengti sienų apsaugai kal
nuotose ir džiunglių vietose.
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Nuotraukoje: Gegužinės pradžią skelbia Tekstilės pramo
nės mokslinio tyrimo instituto dūdoriai.

Nuotraukoje: Tūkstančiai žmonių apsilankė gegužinėje.
K. JŪRELES nuotraukos

KŪRYBINIŲ KELIONIŲ MARŠRUTAI

M. K. ČIURLIONIO

Nuotaikinga gegužine vasaros sezoną pradėjo Liaudies 
buities muziejus Rumšiškėse. Susirinkusius linksmino 
geriausi Kauno miesto saviveikliniai kolektyvai: Profsąjun
gų kultūros rūmų tautinių šokių kolektyvas “Suktinis”, 
grojo “Armonikos” svetainės, “Energetiko” kultūros namų 
kaimo kapelos muzikantai, kiti liaudies muzikos bei folkloro 
ansambliai.

Šią vasarą savaitgaliais Liaudies buities muziejuje 
Rumšiškėse skambės lietuvių liaudies muzika, suksis 
šokėjų poros, pasirodys saviveikliniai liaudies teatrų 
kolektyvai.

KVARTETAS- ITALIJOJE
Italijoje, Emilijos—Roma- 

nijos srityje, buvo surengtos 
Tarybų Sąjungos kultūros 
dienos, {vairią programą pa
rodė tarybiniai meno meist
rai: TSRS Didžiojo teatro ba
leto solistai, pianistas Mi
chailas Pletniovas, liaudies 
dainų, muzikos, šokių atlikė
jai, taip pat M. K. Čiurlio
nio kvartetas iš Vilniaus -* 
Rimantas Siugždinis, Saulius 
Kiškis, Aloyzas Grižas, Sau
lius Lipčius, — pirmą kartą 
atvykęs koncertuoti j Italiją.

. . .Iš Maskvos j Milaną 
skridome kartu su Lietuvos 
muzikantais, kurie ką tik 
buvo grįžę iš ilgų gastiolių 
po Sibirą. ,,{spūdžių daugy
bė: buvo nemaža įdomių su
sitikimų Irkutske, Krasno- 
jorske, kituose Sibiro mies
tuose. Mūsų klausėsi gerai 
suvokianti instrumentinę mu
ziką auditorija, — pasakojo 
Saulius Lipčius. — {domu, 
kaip mus sutiks italų publi
ka?"

Redžas — vienas didžiau
sių Emilijos—Romanuos sri
ties miestų. Čia gražios mu
zikines tradicijos, čia yra 
koncertavę garsiausi Italijos 
belkanto meistrai, šiame 
mieste buvo pradėta TSRS

APSVARSTYTI ŠAKOS UŽDAVINIAI
Gegužės 24 d. Maskvoje 

įvyko išplėstinis Susisiekimo 
ministerijos kolegijos ir Ge
ležinkelių transporto bei 
transporto statybos darbinin
kų profsąjungos CK prezidiu
mo posėdis. Apsvarstytos 
priemonės keleivių perveži
mams geležinkelių transpor
tu geriau organizuoti vyk
dant TSKP CK 1982 m. lapk
ričio plenumo nutarimus ir 
ryšium su teiginiais bei išva
domis, išdėstytomis draugo 
J. Andropovo jame pasaky
toje kalboje.

Susisiekimo ministro N. 
Konarevo pranešime, kalbo
se pažymėta',’ kad šiais me
tais pagerėjo keleivių perve
žimų organizavimas, kiek 
pagerintas aptarnavimas - ge
ležinkelių transporte. Kartu 
buvo pažymėti dideli kelei
vių aptarnavimo trūkumai. 
Ypatingas dėmesys buvo ski
riamas keleivinių traukinių 
vėlavimams, trūkumams or
ganizuojant bilietų pardavi
mą, nepatenkinamam vago
nų paruošimui reisams. Buvo 
griežtai kritikuojamas kelei- 

kultūros dienų programa.
Koncertą vietos teatre su

darė dvi dalys — muzikine 
ir choreografine. Garbė pir
miems koncertuoti teko 
M. K. Čiurlionio kvartetui. 
Toli gražu ne kamerinėje 
aplinkoje kolektyvas grojo 
virtuoziškai, įtaigiai, pelnė 
žiūrovų simpatijas. Buvo 
atlikti L. van Bethoveno, P. 
Čaikovskio, M. Ravelio, D. 
Sostą ko vičiaus, taip pat lie
tuvių kompozitorių — M- K. 
Čiurlionio, G. Kuprevičiaus, 
F. Bajoro kūriniai. Sėkmė 
kvartetą lydėjo ir kituose 
koncertuose — Triesto, Udi- 
no, Gvnzago miestuose.

Baigiamasis koncertas {vy
ko vėl Redže. Koncerto klau
sėsi instrumentines muzikos 
gerbėjai, specialistai. Lie
tuvos menininkai grojo vie
ną iš savo klasikinių prog
ramų — M. K. Ciurlionįo, 
M. Ravelio, D. Sostakovi- 
čiaus kvartetus. Tarp atlikė
jų ir klausytojų užsimezgė 
draugiškas kontaktas, o po 
koncerto salėje ilgai netilo 
plojimai.

Cameras BAUTDINOVAS
APN koresp. — 

specialiai „Tiesai"

pagerinti keleivių per

diegti mokslo ir techni- 
laimėjimus, stiprinti auk-

3iame šalies plieninių

iu darbuotojų atsakomy-

sėdyje kalbėjo TSKP CK 
biuro narys, TSRS 
Tarybos Pirmininko 

pavaduotojas H.

vių aptarnavimas.
Numatytas priemonių 

kompleksas, kuris padės žy
miai 
vežimus, tobulinti jų valdy
mą, 
kos 
lėjaiįiąjį darbą, didinti šiame 
svar 
magistralių veiklos bare dir
bame 
bę.

Po: 
Politinio 
Min strų 
pirmasis 
Alijevas.

Kolegijos posėdyje dalyva
vo "'SKP CK 
rvšii skyriaus vedėjas K. Si- 
monpvas, kai kurių ministe
rijų 
king! TSKP CK, TSRS 
nistr 
dies 
buot 
polit 
vai, 
sekretoriai 
kom 
linin 
novatoriai.

transporto ir

ir žinybų vadovai, atsa- 
Mi- 

ų Tarybos, VPSCT, liau- 
kontrolės organų dar- 

ojai, geležinkelių, metm
enų, kitų įmonių vado- 

partinių organizacijų 
ir profsąjungos 

tetų pirmininkai, moks- 
ikai, šakos pirmvn-n ir

TASS-ELTA
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KANADOS ŽINIOS

Torontiečių kronika
Užsibaigė bingo

Gegužės 18 dieną Toronto 
Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
klubas buvo suruošęs pasku
tinį bingo, taipgi ir visos 
eilės pensininkų gimtadienių 
paminėjimą. Šeimininkės su
ruošė skanius užkandžius. 
Taipgi buvo išsigėrimų. Da
lyviai, kurių buvo virš 50, 
jubiliantams padainavo “Il
giausių metų”.

Bingo žaidimai bus atnau
jinti po vasaros atostogų.

Sūnų ir Dukterų klubo 
įvyka įvyks trečiadienį, lie
pos 6 dieną. Autobusas iš
vyks nuo Klubo salės 9 
valandą ryto. Susirinkti į 
salę ne vėliau kaip pusė po 
aštuonių ryto.

Klubo mėnesinių susirinki
mų taip pat neįvyks liepos ir 
rugpjūčio mėn. 

* * ♦
Sunkiai susirgo

Sunkiai susirgo Tadas 
Rimdžius, KLLD Toronto 
kuopos finansų raštininkas, 
taipgi daug metų buvęs Sūnų 
ir Dukterų Draugijos proto
kolų raštininkas. 

* * *
“Showers

Pastaruoju laiku įvyko visa 
eilė (mergvakariu-showers) 
būsimiems jaunavedžiams.

Buvo puiki “puota” Danai 
Vasyliūtei ir B. Coburn, ku
rie ruošiasi vestuvėms.

Dana yra M. Balsytės duk

tė. Būsimieji jaunavedžiai 
yra menininkai, ji daininin
kė, o jis gitaristas. Jie kon
certuoja klubuose ir televizi
joj. M. Balstyė, Danos moti
na, linksmindavo Toronto 
lietuvius kaip akrobatė ir 
šokikė.

* * *
Puiki shower buvo sureng

ta Teresai Kaldziy ir Kevin 
Linartuko. Po vestuvių jie 
ketina keliauti po pasaulį, o 
sugrįžę tęsti mokslą.

* * *
H. Degutienė ir F. Belic- 

kas H. Degutienės rezidenci
joj surengė mergvakarų Ka
thy Molder ir B. Gaižauskui.

Būsimojo jaunojo tėvas dr. 
V. Gaižauskas yra pasauli
niai pasižymėjęs astronomas. 
Jis dalyvauja tarptautiniuose 
astronomų suvažiavimose. 
Neseniai lankėsi Tarybų Są
jungoj. Jaunojo motina taip
gi astronome, bet ji ir muzi
kė. Parašė dvi muzikos kny
gas pradedantiesiems ir ruo
šia trečią.

* * *
Buvo surengta “shower” 

Dabor Paffett ir Michael 
Geidge. Jaunosios motina 
yra Ida Strazevičiūtė. Daly
vavo Bangos chore, veikė 
jaunimo Klube.

Visos būsimos jaunosios ir 
jaunieji yra jau mūsų vaikų 
vaikai.

Visiems linkiu linksmų 
vestuvių. A. Y.

Klaipėdos “Baltijos” laivų statykloje statomi autonomi
niai plaukiojantys dokai garsėja ne tik Tarybų šalyje, bet ir 
užsienyje. Tai galingos puspenkto tūkstančio tonų keliamo
sios galios laivų remonto įmonės. Tokie dokai sėkmingai 
dirba Kuboje, Ganoje, Vietname, Lenkijoje, Bulgarijoje, 
Suomijoje ir kitose valstybėse. Klaipėdoje baigti dar vieno 
autonominio doko bandymai. Jis skirtas Kubos laivų 
remontininkams.

Nuotraukoje: Naujas plaukiojantis dokas, pastatytas 
Klaipėdos “Baltijos” laivų statykloje Kubai.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

Alytaus medvilnės kombinatas — viena stambių Lietu
vos įmonių. Čia dirba daugiausia jauni žmonės. Jiems 
sudarytos geros darbo ir poilsio sąlygos. Žmonės dirba 
erdviuose, šviesiuose cechuose, kuriuose yra poilsio 
kambariai. Įmonė turi savo valgyklas, kavines. Kombinato 
teritorijoje veikia ir poliklinika.

Kombinatas pasistatė kultūros rūmus su koncertų sale, 
svetaine, kino diskotekų ir šokių salėmis. Kultūros 
rūmuose rengiamos parodos, meno kolektyvų ir artistų 
koncertai, teatrų spektakliai. Kultūros rūmai garsūs 
darbininkų dainų ir šokių ansambliu, čia veikia pučiamųjų 
orkestras, etnografinis, vokalinis instrumentinis ansam
bliai, kiti kolektyvai. Saviveikloje dalyvauja apie 600 
žmonių. Jaunieji tekstilininkai ypač mėgsta turizmą. 
Poilsio dienomis — šeštadieniais ir sekmadieniais turistų 
būrius galima sutikti vaizdingose Nemuno pakrantėse, 
kitose gražiausiose Lietuvos vietovėse. Kombinato turistai 
kelis kartus tapo respublikinių varžybų nugalėtojais.

Nuotraukoje: Kombinato turistai prie Nemuno.
M. Baranausko nuotrauka

MOKSLAS - GAMYBAI, PRAKTIKAI --- —          — ——  _ ST. PETERSBURG, FLA.

RANKŲ DARBA PERIMA MAŠINOS
Kauno Antano Sniečkaus 

politechnikos instituto dėsty
tojai, laboratorijų darbuoto
jai šį penkmetį į liaudies ūkį 
įdiegė 371 naujovę. Tai davė 
44 milijonų rublių metinį 
ekonominį efektą. Viena ak
tualiausių problemų — me
chanizuoti rankų darbą.

Mašinų gamybos fakulte
tas. Grupė specialistų čia 
tyrinėja, kaip automatizuoti 
detalių surinkimą ir kai ku
rias mechaninio apdirbimo 
operacijas. Pavyzdžiui, mag
netofonus gaminančiose įmo
nėse varginantis, neįdomus 
darbas yra magnetinių gal
vučių šerdelių surinkimas. 
Tos šerdelės — tai centimet
ro ilgio ir milimetro storio 
pasagos formos plokščios de- 
taliukės. Kai tenka šlifuoti, 
jos ant plokštės sudėliojamos 
rankomis.

Kauniečiai ėmėsi kurti au* 
tomatą šioms šerdelėms su
rinkti. Ypač sunku buvo su
konstruoti fotoelektrinę deta
lių formos atpažinimo siste
mą, pagaminti optimalų 
pneumotransportą šerdelėms 
pernešti į detalių kauptuvą. 
Iš jo — eilutė po eilutės dai
liai sukibusios pasagėlės gu
la ant technologinės plokš
tės. . . Per valandą čia auto
matiškai išdėstoma per du- 
tūkstančius detalių. Nuo 
rankų darbo išvaduojami 
penki darbininkai. Tai pir
moji tokia naujovė šalyje. 
Automatą pradeda naudoti 
Vilniaus magnetofonų gamin
tojai. Juo susidomėjo kije- 
viečiai.

— Kurdami ir gamindami 
įrenginį, daugiausia jėgų ir 
entuziazmo parodė vyresny
sis mokslinis bendradarbis 
Vidas Rimaitis, staklių ka
tedros darbuotojai Egidijus 
Grajauskas, Romas Silinskas, 
—• pasakoja dekanas Bronius 
Bakšys, vadovaująs šiems 
darbams. — Bendras ekono
minis efektas — 120 tūks
tančių rublių.

Kata grupe, Kurios vado
vas — technikos mokslų 
kandidatas docentas Juozas 
Rūdziauskas, kartu su auto
matikos fakulteto specialis
tais kuria pramoninius robo
tus. Pagal vilniečių užsakymą 
pagamintas manipuliatorius 
dažymo darbams automati
zuoti. Robotas jau sugeba 
vedžioti savo ranką su pul- 
verizatoriumi reikiama tra
jektorija. Kad manipuliato
rius būtų protingas, valdymo 
sistemą sugalvojo ir ją tobu
lina technikos mokslų kandi
datas docentas Sigitas Daili
dė su kolegomis.

Instituto projektavimo-kon- 
stravimo skyriaus darbuoto
jai taip pat ieško būdų, kaip 
sumažinti rankų darbo ga

myboje. Alytaus šaldytuvų 
gamyklai pernai jie supro
jektavo Ir pagamino plastma
sinių įvorių pjaustymo auto
matą. Dabar baigiamas kurti 
našus įrenginys buitinių šal
dytuvų šaldymo sistemos va
rinių vamzdelių nuožuloms 
— aštrioms briaunoms nuglu
dinti.

Tai tik dalis instituto 
mokslininkų darbų, kurie pa
didins darbo našumą pramo
nėje.

vilius Misevičius 
Kauno Antano Sniečkaus

politechnikos instituto 
docentas, „Tiesos“ tarybos

Kaune narys

V. Narkevičiaus nuotraukoje: 
B. Bakšys ir V. Rimaitis - prie 
naujojo automato.

Poligrafijos kompleksas uostamiestyje
Pietiniame Klaipėdos rajo

ne anksčiau numatytų ter
minų atiduotas naudoti mo
dernus poligrafijos komplek
sas. Į 'skaitytojų namus prieš 
kiek laiko iš čia iške
liavo pirmasis ofsetu išspaus
dinto miesto statybos tresto 
daugiatiražio laikraščio „Sta
tybininko žodis" tiražas.

Naujuose „Ryto" spaustu
vės pastatuose įsikūrė foto- 
rinkimo ir ofsetinės spaudos 
cechai, knygrišykla, mecha
ninės dirbtuvės, popieriaus ir 
poligrafinių medžiagų san
dėliai. Administraciniame- 
buitiniame korpuse jaukios 
rūbinės, valgykla, higienos 
kambariai, erdvi posėdžių 
salė. Klaipėdos poligrafinin- 
kai vieni pirmųjų šalyje pri

laikė spaustuvėje folorinkimo 
technologiją, įrengė ofseti
nių formų su elektrochemi
niu grūdinimu liniją. Na
šias spaudos mašinas pateikė 
VDR ir Čekoslovakijos poli
grafijos pramonės įmonės, 
(otorinkimo įrengimų komp
leksą „Kaskad" atsiuntė Le
ningrado gamybininkai.

Visi technologiniai proce
sai spaustuvėje automatizuo
ti, sandėliuose -• darbininkus 
pavaduoja krovimo mecha
nizmai. Nauja technika iš 
pagrindų pakeitė spaustuvi
ninkų darbo ir buities- sąly
gas. Saldymo stotis į visas 
patalpas tiekia kondicionuo
tą orą, ventiliavimo įrengi
mai pašal'na iš c?chų po
pieriaus du'kes, ,nu‘etąmų'ų

vandenų valymo sistema 
patikimai apsaugo aplinką 
nuo kenksmingų m°dž>gų 
poveikio.

Klaipėdoje rik uotėn stojo 
pajėgus poligrafijos pramo
nės centras, specializuotas vi
sų pirma įvairiaspalvių eti
kečių maisto ir lengvosios 
pramonės įmonėms gamybai. 
Čia tai.p pa.t bus sur šami 
P;cšimo sąsiuviniai mokslei
viams, ofsetu spausdinama 
14 periodinių uostamiesčio 
leidinių. Pasiekus pro;ekt:nį 
pajėgumą, naujas’s poiigraf- 
jos kompleksas kasmet pa
teiks dvigubai daugiau pro
dukcijos negu senoji „Ryto" 
spaustuvė.

Ced’mlnas PILAITIS 
„Tiesos“ korrsp.

Pažintis su Tarybą Lietuva
VILNIUS, V. 24. (ELTA). 

Šiandien čia pasibaigė socia
listinių šalių telegramų agen
tūrų žurnalistų seminaras te
ma „Tarybų Lietuva lygia
teisių broliškų respublikų 
šeimoje". Jame dalyvavo 
Bulgarijos (BTA), Čekoslo
vakijos (CTK), Kampučijos 
(SPK), Kubos (Prensa Latina), 
Laoso (KPL), Lenkijos (PAP 
ir CAF), Mongolijos (Mon- 
came), Rumunijos (Adžer- 
pres), Vietnamo (VIA), Veng
rijos (MTI), VDR (ADN) te
legramų agentūrų, TASS-o 
darbuotojai. '

Per šešias viešnagės die
nas svečiai susipažino su 
mūsų respublikos ekonomika, 
kultūra, mokslu. Paskaitas 
apie Tarybų Lietuvos pra
monę ir žemės ūkį skaitė 
Lietuvos TSR valstybinio 
plano komiteto pirmasis pa
vaduotojas B. Zaikauskas ir 
Lietuvos TSR žemės ūkio 
ministro pirmasię pavaduo

tojas S. Vasiliauskast Semi
naro dalyviai susijjkp, su 
Lietuvos TSR kultūros mi
nistru J. Bieliniu, partijos 
Kauno miesto komiteto ant
ruoju sekretoriumi J. Jaru
ševičium, partijos Kaišiado
rių rajono komiteto pirmąja 
sekretore J. Greičiuviene. 
Apie mokslo išvystymą Ta
rybų valdžios metais užsie
nio žurnalistams papasakojo 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos prezidiumo vyriau
siasis mokslinis sekretorius 
akademikas K. Meškauskas, 
Akademijos padalinių vado
vai, su energetikos išvysty
mu respublikoje supažindino 
Lietuvos TSR vyriausiosios 
gamybinės energetikos ir 
elektrifikacijos valdybos vir
šininko pavaduotojas A. 
Stumbras.

Socialistinių salių telegra
mų agentūrų darbuotojai taip 
pat pabuvojo Elektrėnuose, 
Trakuose, lankėsi ūkiuose.

Lenką mokslinės knygos paroda
VILNIUS, V. 24. (ELTA). 

Daugiau kaip 600 veikalų 
eksponuojama šiandien 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos centrinėje bibliote
koje atidarytoje lenkų moks
linės knygos parodoje. Ją 
surengė Lenkijos mokslų 
akademijos mokslinių leidi
nių platinimo centras drauge 
su mūsų respublikos Akade
mija.

Tarptautinis pasikeitimas 
moksline literatūra bei jos 
parodomis tapo tradicija.'1

Apie tai, atidarant parodą, 
kalbėjo Lietuvos TSR Moks
lų Akademijos visuomenes 
mokslų skyriaus akademikas- 
sekretorius V. Niunka ir LLR 
mokslinių knygų leidėjų de
legacijos narys R. Malesins- 
kis. Nuo 1970 metų Lenki
joje ir Tarybų Lietuvoje 
mokslinės knygos ekspozici
jos - rengiamos reguliariai. 
Mūsų respublikos Akademi

jos biblioteka keičiasi litera
tūra su 130 LLR mokslinių 
Organlzačijų.

LIETUVA
Tavo plaukus

lietus iškedena,
Tavo veidą nuglostė šiaurys, 
Bet laikaisi tvirtai 

čia nuo seno
Ir prausiesi į marių vilnis.

Tavo vardą ne kartą iškėlė, 
Ten, kur skrodžia

padangių arai,
Už tave,

mūs brangi tėviškėle, 
Vis aukojasi tavo vaikai.

* * *
Tu kaip rožė

šioj žemėj pražydus, 
Kaip alyvų iškelta galva, 
Kaip upelio

čiurlenančio vingis, 
Vis gyva tu, mano Lietuva!

Tu kaip ąžuolas,
girių karalius 

Iškerojęs plačiai šakomis, 
O tavieji vaikai visad gali 
Tave garsint

savomis jėgomis.

Tu kaip saulė švieti 
šiam pasauly,

Tu kaip jūros platybė gyva, 
Tu kaip rytmečio

kylanti saulė, 
Kaip rasos gintarėlis tyra!

Kęstutis Balčiūnas

KELETĄ ŽODŽIŲ IŠ 
MŪSŲ ORGANIZACINĖS 
VEIKLOS

Praėjusią žiemą šalčių ma
žai turėjome. Oras visą žie
mą buvo gražus.

Buvo privažiavusių daug 
svečių iš Kanados ir iš kitų 
šaltųjų kraštų, daug jų atsi
lankydavo į mūsų pobūvius. 
Praėjusią žiemą mūsų rengi
niai buvo sėkmingi. Atėjo 
vasara. Visi svečiai išvyko 
namo, atsisveikindami pasa
kė — iki pasimatymo atei
nančią žiemą.

Klubo renginys
Gegužės 7 d. Cekoslovakų 

choras, pasipuošę tautiniais 
drabužiais, atliko gražų kon
certą — šoko tautinius šo
kius ir padainavo keletą dai
nų. Širdingas Jiems ačiū.

Gegužes 14 d. LCS klubo 
salėje įvyko LLD 45 kuopos 
susirinkimas.

Jį pradėjo kuopos pirmi
ninkas S. Kuzmickas. Susi
rinkimą pravedė Helena Šar- 
kiūnienė.

Kuopos valdyba bei rengi
nių komisija pateikė praneši
mus iš veiklos. Pirmininkas 
S. Kuzmickas pranešė, kad 
iki šiam laikui kuopos veikla 
buvo gyva, nes visuomet 
turėjome skaitlingos publi
kos, renginiai, buvo sėkmin
gi.

Stasys priminė, kad mūsų 
parengimų nuolatinis bilietų 
pardavėjas Pranas Mockape- 
tris buvo susirgęs. Tam dar
bui atlikti jį vadavo Eva 
Vally. Evai širdingas ačiū. P. 
Mockapetris susveiko ir savo 
darbą perėmė.

Buvo pranešta, kad kuopos 
pirmininkas Stasys Kuzmic
kas gegužės pabaigoje vyks
ta aplankyti T. Lietuvą. Su
sirinkimo dalyviai Jam linkė
jo laimingos kelionės, geros 
sveikatos ir laimingai sugrįž
ti.

Kaip žinoma, “Laisvės” va- 
jininkas Povilas Alekna lai
mėjo pirmąją dovaną. Dėko
ja laikraščio “Laisvės” skai
tytojams už kooperaciją.

Pabaigus susirinkimą mū
sų šeimininkės pobūvio daly
vius pavaišino skaniais val
giais.

Po pietų tos dienos progra
mos pirmininkė Bronė Vait
kienė pranešė, kad šiandien 
pagerbsime mūsų motinas.

Pirmiausia Bronė motinas 
pasveikino, palinkėjo sveika
tos, džiaugsmo sėkmingo gy
venimo šeimoje.

Motinos meilė savo vai
kams, yra gili, motina visa 
savo siela linki, kad vaikai 
užaugtų sveiki, ir gyventų 
laimingai. Tuomet ir motina 
būtų laiminga.

Taip pat Bronė keletą žo
džių pakalbėjo ir angliškai. 
Pabaigusi kalbėti paskaitė 
motinom skirtą eilėraštį.

Po to sekė motinai skirta 
dainų programa,vadovaujant 
Helenai Janulytei. Stasys 
Kazmickas padainavo solo ir 
su žmona Violet duetu.

Moterų grupė padainavo 
motinėlei skirtą dainą. Pro
gramą baigė bendras Cho
ras.

Širdingas ačiū mokytojai 
Helenai Janulytei už dainos 
mylėtojų choro vadovavimą.

Gegužės 21 d. savoje salėje 
įvyko klubiečių susirinkimas.

Jį pravedė Klubo preziden
tas V. Bunkus. Klubo valdy-

ba bei 
teikė 
veiklos. V. Bunkus pranešė 
apie Klubo sutvarkytus būti
nus re
darbus

renginių komisija pa- 
pranešimus iš Klubo

ikalus bei atliktuosius

prezidentas Stasys
Kuzmickas klubiečiams dė
kojo už sutikimą Chorui nau
dotis Klubo sale nemokamai. 
Nesan 
sirinki

Gegužės 30 d. Klubo salėje 
įvyko Dainos Mylėtojų meti
nis koncertas.

Mūs 
nulytė 
ruošti 
daug g

Dair;
grupės. Solistas Stasys Kuz
mickas padainavo solo bei su 
savo žmona Violet duetus. 
Konce 
gražus
na publikos dainininkams.
Gausis

Ačiū 
priruo

Pabaigus koncertą buvo 
muzika, šokiai iki vakaro.

, daugiau reikalų su
mas baigtas.

4 mokytoja Helena Ja- 
daug dirbo Chorą pa- 
koncertui. Padainuota 
ražių dainų.
avo moterų bei vyrų

mas buvo įspūdingas, 
. Klubo salė buvo pil-

i plojo.
Helenai Janulytei už 

Šimą Choro koncertui.

Petronėlės Simenienės sū
nus William Šimėnas savo 
mirusi 
mas, įteikė Klubui $100 pa
ramos

4 motiną pagerbda

Širdingas ačiū.
Pranešimas

ęlio 4 įvyks Klubo susi- 
as birželio 11 d., LLD 
renginys birželio 18

Birž 
rinkim 
45 kp. 
d. LLD 45 kuopos susirinki
mas ir Tėvų 
mas. 
Avė. 
dalyvauti.

Viskas
South.

dienos minėji- 
įvyks 314-15 
Prašom visus

V. Bunkienė

KUKLUKSKLANIEClŲ 
HIMNAS

PAGAL VINCĄ KUDIRKĄ

a, gimtinė mūsų,J anki, 
Tu kontrastų žemė! 
Iš teroro tavo sūnūs 
Te žiaurumą semia. 4

Tegu
Žvėri;
TelinČiuoja pažanguolius
Įkirtimu giliu.

tavo bomai eina 
škumo keliu,

Te prievarta visur klesti,
Gyvuoja teroras,
Mūsų miegiamiausias verslas 
Ir sadizmo noras.

te grynakraujai šerifai 
Mus faitytis lydi.
Vardan šovinizmo grifo 
Rasiztnas težydi.

Vandalinas Junevičius

MANO TĖVYNĖ
Visų brangiausia Lietuva. 
Čia mama suokė lopšinę, 
Migdė melodija sava.

Ji išnįokė žodžius tarti 
Pačia mėgstamiausia 

kalba . .
Verslūs liepia sėti, arti, 
Kalbina gegutė raiba.

Čionai puošias lankos,
pievos,

Javai turtina jos laukus. 
Čion gyveno mano tėvas, 
Šitas kampelis man brangus.

Čia išvydau pirmą žiedą, 
Užaugau kaip kiparisas.
Gėriubsi kaip gamta gieda.
Čia pasaulis mano visas.

Vandalinas Junevičius

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

William Samučiui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Mary ir 

visiems artimiesiems. Samutis buvo mūsų Klubo 
narys.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN SENIOR 
CITIZENS CLUB VALDYBA ir NARIAI
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ANTANAS BIMBA AMŽINAM POILSIUI GR|ŽTA [GIMTINĘ

“Antanas Bimba, vienas iš 
JAV komunistų partijos na
rių — įkūrėjų, (Charter 
member) miręs 1982 metų 
rugsėjo 30 dienų, paliko 
spragą, kuri negali būti leng
vai užpildyta, — rašė laik
raštis “Daily World” memo
rialiniame straipsnyje, ap
žvelgiančiame A. Bimbos 
veiklą ir darbus. '— Jis 
nutiesė sau kelią į gyvenimą 
per Valparaiso universitetą 
ir tapo vienu tų iškiliųjų 
intelektualų, kurie visus su
gebėjimus paskyrė tarnauti 
darbininkų klasei”.

Jis ir pats buvo išaugęs iš 
darbo žmonių, visada su jais 
susijęs pačiais glaudžiausiais 
ryšiais. Atvykęs į Ameriką 
1913 metais, Antanas Bimba, 
jo paties žodžiais tariant, 
turėjo praeiti tikrą pragarą:

—- Dirbau Burlingtono 
plieno liejykloje, kur buvo 
toks karštis, kad tik atsigu
lęs ant grindų galėdavai kiek 
atsigauti. Tačiau ir tomis 
nežmoniškomis sąlygomis 
nepraradau vilties siekti 
mokslo. Skaitymas man tapo 
pagrindiniu žinių įsigijimo 
šaltiniu. Valparaiso aš 
ėmiausi atidžiai, savarankiš
kai studijuoti ir marksizmo 
klasikų veikalus. Kai Rusijo
je įvyko socialistinė revoliu
cija, neabejodamas stojau jos 
pusėn.

Iš pat jaunystės jis buvo 
aktyvios veiklos žmogus ir 
visada stengėsi savo žiniomis 
pasidalinti su kuo didesniu 
būriu klausytojų. A. Bimbos 
paskaitinė veikla ypač suak
tyvėjo po to, kai valdžia 
Rusijoje perėjo į komunistų 
partijos vadovaujamo prole
tariato rankas. Šito A. Bim
bai nedovanojo valdančioji 
klasė. Pirmą kartą jis buvo 
areštuotas ir įkalintas 1918 
metų rugpjūčio mėnesį per 
išvyką pas Gary miestelio 
lietuvius darbininkus. Savai
tė, praleista kalėjime, kaip 
vėliau rašė A. Bimba, tai 
buvo jo “pirmutinis susitiki
mas su reakcija, su persekio
jimu, susipažinimas su Ame
rikos kalėjimu”.

Vėliau dar nekartą už jo 
nugaros užsivėrė sunkios ka
lėjimo durys. Taip įvyko 
1920 metais per patį Palme- 
rio reakcijos siautėjimą. 
1926-aisiais po garsiosios 
prakalbos Montello, Brock-

Kalba Konsulas, Tarybų S- 
gos pasiuntinybės I sekreto
rius Vaclovas Sakalauskas.

Esty laikraščio “Uus ilm” redaktorius Erasmus Nuuma, 
Ilsė Bimbienė, Ksavera Karosienė, Katryna Petrikienė ir 
Ona Čepulienė.

Kalba žurnalistas Sigitas Krivickas.
ton, Massachusetts policija 
vėl uždėjo antrankius 
Antanui Bimbai. Toji paskai
ta visai nelietė Amerikos 
aktualijų, nes jos tema buvo 
“Lietuvos respublika ir jos 
ateitis”. A. Bimba, remda
masis gausiais faktais ir do
kumentais, neginčijamai įro
dė, kad antidemokratiniam 
krašte prievarta pagrįs
tas klerikalų režimas stumia 
kraštą į vis gilesnę ekonomi
nę ir politinę krizę. Ji paga
liau ir privedė prie 1926 
metų gruodžio fašistinio per
versmo, kai į valdžią vėl 
grįžo Smetona. Ragindamas 
kovoti prieš lietuviškosios 
buržuazijos sauvalę, A. Bim
ba reikalavo atkurti gimtaja
me krašte demokratines tei
ses ir pilietines laisves, pa
remtas socialistine santvar
ka. Nors paskaitoje kalbėta 
apie tolimą nuo Amerikos 
Lietuvą, tačiau jos autorius 
buvo apkaltintas kurstymu 
“nuversti šalies (JAV) val
džią” ir netgi “dievo įžeidi
mu”. Bylą aiškiai sukurstė ir 
sufabrikavo reakciniai lietu
vių imigrantai. Juk A. Bim
ba tą paskaitą skaitė lietu
viškai ir apskųsti galėjo tik 
tie, kas surpato šią kalbą. 
Reakcininkai labiausiai uždū- 
ko už tai, kad į klausimą, 
kokia turėtų būti Lietuvos 
ateitis, Antanas Bimba tie
siai ir ryžtingai atsakė:

— Vienatinė Lietuvai atei
tis — tai vienybė su Sovietų 
Respublikų Sąjunga.

Reikia atminti, kad ėjo dar 
tik 1926 metai ir tokia idėja 
buvo nauja, drąsi, tikrai re
voliucinė. Kai Lietuva iš tie
sų 1940-ųjų vasarą įsijungė į 
tarybinių tautų šeimą, Anta
nas Bimba nepaprastai entu- 
zistingai sutiko šį įvykį. Jis 
sudarė ir dar tais pačiais 
metais “Laisvės” spaustuvė
je skubinai išleido knygą 
“Naujoji Lietuva faktų ir 
dokumentų šviesoje”. Tai 
buvo pirmasis pasaulyje di
desnės apimties veikalas 
apie socializmo keliu pasuku
sį kraštą, apie svarbiausius 
jame vykusius įvykius ir 
procesus tais istoriniais 1940 
metais. Šią knygą ypač puolė 
JAV lietuvių reakcinės sro
vės — pradedant klerikalais 
ir baigiant dešiniaisiais so
cialistais.

Priešų puolimai Antanui 
Bimbai nebuvo jokia naujie
na. Pakankamai jų teko at
remti dar 1923 metais, išėjus 
pirmam stambiam jo veikalui 
“Amerikos darbininkė”. 
Autorius giliai atskleidė anti- 
humaniškus iš pačios kapita
lizmo esmės išplaukiančius 
dėsningumus, nulemiančius 
moterų darbininkių išnaudo
jimą ir nelygiateisiškumą.

Ypač plataus pasisekimo 
susilaukė pati didžiausia A. 
Bimbos knyga “Istorija kla
sių kovos Amerikoje”, išleis
ta lietuvių (1925 m.) ir anglų 
(1927 m.) kalbomis. Stebėti
na, kad vos per trisdešimtį 
peržengęs autorius ne tik 
sugebėjo vaizdingai perteikti 
svarbiausius JAV darbininkų 
klasės istorijos momentus. 
Jis taip pat padėjo skaityto
jams giliau suvokti ateities 
perspektyvą — aktyvią ir 
sąmoningą kovą su išnaudo
tojų klase. Neveltui ši A. 
Bimbos studija daugelį metų 
plačiai naudota JAV komu
nistų partijos narių politi
niam mokymui ir savišvietai.

1932 metais angliškai pasi
rodė Antano Bimbos veikalas 
“Molly Maguires”. Tai nebu
vo tokios didelės apimties 
studija, kaip ankstesnės kny
gos, tačiau ji paliko gilų 
pėdsaką visoje JAV proleta
riato kovų istoriografijoje. 
Per porą metų apvažiavęs 
visą Pennsylvanijos valstijos 
akmens anglies baseiną, su
rinkęs gausią archyvinę me
džiagą, jaunasis mokslinin
kas pirmasis teisingai nu
švietė praėjusio amžiaus aš
tuntojo dešimtmečio anglia
kasių kovą ir rehabilitavo 
visuomenės akyse devynioli
ka nekaltai mirties bausme 
nuteistų ir pakartų žymių 
darbininkų judėjimo veikėjų. 
Jiems buvo primestas kalti
nimas suorganizavus darbda
vių išgalvotą teroristinę or
ganizaciją “Molly Maguires”. 
Antanas Bimba, pasak istori
ko Broniaus Raguočio, iškėlė 
pirmon vieton Pennsylvani
jos angliakasių ir jų vadovų 
didvyriškumą, klasinį ir žmo
giškąjį jų kilnumą ir pasiau
kojimą.

Apie šią knygą buvo užėju
si kalba ir per paskutinį 
mūsų susitikimą su Antanu 
Bimba, telikus porai savaičių 
iki jo mirties. Prisimindamas 
“Molly Maguires” pasirody
mo aplinkybes, Aųtanas 
Bimba pasakė, kad mintį ją 
parašyti davęs žymus JAV 
socialistų judėjimo vadovas 
J. Debsas. Kalbėdamas apie 
savo ryšius su pažangiuoju 
bendraamerikiniu judėjimu, 
A. Bimba taip pat visada 
pabrėždavęs ir vieno iš JAV 
kompartijos įkūrėjų C. Ru- 
thenbergo jam turėtą povei
kį. Ypač glaudus partinis ir 
mokslinis bendradarbiavimas 
siejo A. Bimbą su William 
Fosteriu, ilgamečiu JAV ko
munistų partijos generaliniu 
sekretoriumi. Internacionali

nis Amerikos darbininkų ko
vų pobūdis pirmiausiai rūpė
jo Antanui Bimbai ir darbuo
jantis pažangioje JAV lietu
vių spaudoje, kuriai jis atida
vė didžiausią savo gyvenimo 
ir pastangų dalį.

Daugiau nei šešetą dešimt
mečių Antanas Bimba rašė 
laikraščiui “Laisvė”. Nuo 
1923 metų A. Bimba pasto
viai darbavosi, kaip “Lais
vės” redakcijos narys, o nuo 
1967 metų iki pat mirties ėjo 
šio laikraščio vyriausiojo re
daktoriaus pareigas.

Visas gražus ir prasmingas 
Antano Bimbos, žymaus pa
žangių JAV lietuvių ir viso 
progresyvaus šios šalies ju
dėjimo veikėjo gyvenimas 
vėl praėjo prieš akis klausan
tis jo benražygių ir draugų 
prisiminimų. Jie susirinko į 
“Laisvės” salę, į memorialinį 
minėjimą prieš išvežant į 
Lietuvą amžinam poilsiui ur
ną su Antano Bimbos pele
nais. Pirmoji kalbėjusi da
bartinė “Laisvės” redaktorė 
Ieva Mizarienė pabrėžė An
tano Bimbos sugebėjimą 
gerbti kiekvieno bendradar
bio nuomonę, sutelkti juos 
bendram nelengvam, bet kil
niam darbui.

— Todėl ir šiandien, — 
pasakė Ieva Mizarienė, — 
kai draugo Antano nebėra su 
mumis, nenuleiskime rankų. 
Rūpinkimės toliau išlaikyti 
savo laikraštį, savo organiza
cijas, savo chorus. Tai ir bus 
geriausias atminimas kovos 
draugui, kuris visu savo gy
venimu užsitarnavo mūsų gi
liausią pagarbą.

“Laisvės” bendrovės direk
torių tarybos pirmininkas 
Povilas Venta papasakojo, 
kaip jam tekę su Antanu 
Bimba bendrai darbuotis per 
keturiasdešimtį metų. Drau
ge dalyvauta tiek lietuviš
kuose, tiek ir tarptautiniuose 
parengimuose:

— Antanas Bimba mokėjo 
bendrauti su visais žmonė
mis — su darbininkais ir 
inteligentais, su jaunais ir 
senais. Jo apkeliauta su pra
kalbomis visa Amerika. La
bai sunku skirtis su tokiu 
žmogumi, kuris visada buvo 
mūsų judėjimo priekyje.

Chicagoje leidžiamo “Vil
nies” laikraščio redakcijos ir 
skaitytojų vardu laišką me
morialinio minėjimo daly
viams, velionio žmonai Ilzei 
Bimbienei atsiuntė redakto
rius S. J. Jokubka. “Antanas 
Bimba gyveno ne sau, — 
sakoma laiške. — Jis gyveno 
mums, pažangiems imigraci
jos lietuviams. Jis gyveno 
tarptautiniam proletariatui, 
žmonijos pažangai, vedančiai 
darbo liaudį į visuotiną tai
kos, demokratijos ir socializ
mo pergalę. Štai kodėl jo 
palaikus priima didžiuodama
si savo tėvynainiu gimtoji jo 
žemė”.

Pareikšti paskutinės pa
garbos Antanui Bimbai iš 

BROCKTON, MASS.
Mirus

Josephine Reklytei- 
Skirmontienei

Gili nuoširdi užuojauta jos vyrui Alfonsui, sūnui 
Frank, jo žmonai Pauline, anūkei Eilyn, dviem 
pranukams; taipgi sesutei Kathryn ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

Ir aš karta liūdžiu.
KLEOFOSA KELLY

St. Petersburg, Florida

WATERBURY, CONN.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Svinkūnas
Mirė 1982 m. sausio 19 d.

Gegužės 30 d. ant jo kapo sodinau gėles. Vėjelis 
pūtė, gėlės žydi, saulė šviečia, žolė žaliuoja.

Ilsėkis ramiai, mano brangusis.
Liūdinti žmona—

MARIAN SVINKŪNIENĖ

tolimosios Californijos atvy
ko žymi JAV darbininkiškų 
organizacijų, šios šalies tai
kos šalininkų judėjimo veikė
ja Ksavera Karosienė:

— Pažvelgus į Antano 
Bimbos gyvenimo darbuotę, 
į jo paliktus raštus, tai gali
ma pavadinti lobynu, kurį 
mes turime plačiai tyrinėti, 
iš jo mokytis. Antanas tikė
jo, kad darbo žmonės su 
laiku pakeis visą pasaulį, 
kaip kad buvo panaikintas 
išnaudojimas šeštadalyje pla
netos, carinėje Rusijoje, 
1917 metais. Geresnės pa
garbos jam suteikti negalėsi
me, kaip tęsdami jo darbuotę 
už taiką ir už geresnį gyveni
mą visai žmonijai.

TSRS ambasados Wa
shingtone pirmasis sekreto
rius Vaclovas Sakalauskas, 
prie Jungtinių Tautų Organi
zacijos akredituotas vilnietis 
žurnalistas Sigitas Krivickas 
pažymėjo, kad Antano Bim
bos, žymaus JAV ir tarptau
tinio darbininkų judėjimo 
veikėjo, talentingo publicisto 
ir mokslininko vardas amži
nai liks gyvas tarybinių žmo
nių atmintyje. Jo ilgametė 
visuomeninė ir kūrybinė 
veikla buvo įvertinta aukštu 
Tarybų Sąjungos “Tautų 
draugystės” ordinu, Tarybų 
Lietuvos nusipelniusio žur
nalisto ir nusipelniusio kultū
ros veikėjo, Vilniaus Valsty
binio V. Kapsuko universite
to Istorijos mokslų Garbės 
daktaro vardais. Rokiškio ra
jono Panemunėlio vidurinei 
mokyklai, vienai gražiausių 
Rokiškio miesto gatvių su
teiktas Antano Bimbos var
das. Lietuvoje bus išleistas 
rinktinių Antano Bimbos raš
tų dvitomis. Tai rodo, kad 
Antanas Bimba visiems lai
kams pasilieka su mumis.

Savo ryškiais prisimini
mais apie Antaną Bimbą pa
sidalijo jį artimai pažinoju
sieji aktyvūs progresyvaus 
JAV lietuvių darbininkų ju
dėjimo dalyviai, asmeniniai 
bičiuliai:Nastė Buknienė, Ka
tryna Petrikienė, Elena Jes- 
kevičiūtė, Emilija Yuskevic, 
Rudolfas Baranikas, Jonas 
Valaitis, Almus Šalčius, estų 
pažangaus laikraščio “Uus 
ilm” redkolegijos narys 
Erazmus Nuuma.

Kilnią iškilmių nuotaiką 
papildė tarp pasisakymų 
skambėję Antano Bimbos pa
mėgti muzikos kūriniai, ku
riuos atliko dainininkai Ame
lija Jeskevičiūtė,Aldona De- 
Vetsko, Viktoras Bekeris, 
pianistė Aldona Anderson ir 
Aido choras, vadovaujamas 
Tarybų Lietuvos nusipelniu
sios kultūros veikėjos Mil
dred Stensler.

Sekančią dieną Ilzė Bimbie- 
nė, May ir Rudolfo Baranikų 
lydima, urną su Antano Bim
bos palaikais išvežė į Tarybų 
Lietuvą, kur amžinai juos 
priglaus gimtoji žemė.

P. Tarutis

BROCKTON, MASS.
Po 4 metų Kasos-Blužnės- 

Vėžio iškankinta, gegužės 18 
d. 5:30 vai. mirė Josephine 
Skirmontienė. Jį buvo gimu
si 1903 m. sausio mėn. suka
ko 80 m. Kol pažangųjų 
moterų kuopa gyvavo, ji jai 
priklausė, priklausė ir prie 
Tautiško namo draugijos, vė
liau likviduotos. (Nariai išmi
rė).

Josephine buvo asmenybė 
su charakteriu moteris. Aš 
su Ja jaučiausi laimingas.

DENVER, COLORADO
LIŪDNAS PRANEŠIMAS

Gegužės 7-tą dieną Denver 
ligoninėje staiga mirė Elzbie
ta Galgauskienė, sulaukusi 
94 metų amžiaus. Paliko nu
liūdime dukrą Amelia, žentą 
Hugh Gilmartin, gyvenan
čius Denver, ir du anūkus 
Paul ir Jimmy.

Elzbieta gimusi ir augusi 
Lietuvoj, Gelažių miestelyj. 
Į Ameriką atvyko su dukra 
Amelia pas savo vyrą Juozą 
Galgauską 1924 m. į Nor
wood, Mass, ir nuo to laiko 
buvo “Laisvės” ir “Vilnies”— 
skaitytoja ir rėmėja per 60-tį 
metų.

Jos vyras Juozas Galgaus- 
kas mirė 1957 metais Nor- 
woode. Ji tuomet persikėlė 
gyventi į Denver, Colorado 
pas savo dukrą Amelia.

Jos kūnas, jos pageidavi
mu, buvo sukremuotas, ir 
pelenai bus palaidoti Nor- 
woodo kapinėse šalia jos vy
ro Juozo.

Elzbieta ir Juozas Nor-

BRIEFS
Women do more walking 

than any other physical 
exercise. The U. S. National 
Center for Health Statistics 
says 35 percent of the wom
en exercising regularly pre
ferred walking to everything 
else. * * *

Air pollution has been 
linked to mental illness after 
a study by a top psychiat
rist.

Dr. Meir Strahilevitz, of 
the University of Texas Me
dical Branch said: “There is 
no doubt in my mind that 
certain air pollutants can 
aggravate some forms of 
mental illness, and may also 
contribute to psychological 
problems among the general 
population.”

* * *
Sleep is very important. 

All of us suffer from sleep- 
lesness at times. Many peo
ple have to use sleeping pills 
or sedatives to get needed 
sleep. Dr. Michael Ascher at 
Temple University in Phila
delphia, Pa. says that (accor
ding to the Star) for people 
who try too hard to fall 
asleep: reverse thinking 
treatment.
1. Try to stay awake as long 

as possible without get
ting up.

2. Concentrate on your body 
feelings, and your mental 
tensions and anxieties.

3. Amazingly, you’ll find 
yourself getting drowsy 
because people have a 
natural resistance to do
ing what they’re asked to 
do.

4. Go to bed the same time 
every night to teach your Use

lytus, Lithuania in 1974.Anthony Bimba speaking in

Kaip žmona ir namų tvar
kytoja buvo gabi, nors per
gyveno dvi skaudžias kojų 
operacijas. Iki paskutinių se
kundžių turėjo blaivų protą.

Paliko sūnų, marčią, anūkę 
du proanūkius — mergytę 
berniuką. Liūdime visa

ir
ir
šeima. O man skaudžiausia. 
Aš taip buvau tikras, jog ji 
užspaus mano akis. Aš 11 
metų už Ją vyresnis.

Su skaudžia širdžia
Alfonsas Skirmontas

w0ode priklausė prie visų 
progresyvių organizacijų ir 
buvo visos laisvos lietuviškos 
spaudos rėmėjai per daugelį 
metų. Amelia Gilmartin

San Salvador. — Pirmasis 
JAV karinis patarėjas laivy
no Itn. Albert Schaufelber- 
ger, kilme iš Dallas, Texas, 
čia nušautas gegužes 25 d. 
Jp palaikai pervežti į JAV. 
Tuo tarpu, kai Salvadoro vy
riausybė tebevykdo investi- 
gaciją, norėdama surasti kal
tininkus, slapta radijo stotis 
Farabundo Marti pranešė, 
kad ta ekzekuciją įvykdė 
partizanai.

Ten sakoma, kad JAV ka-
rinis patarėjas buvo nubaus
tas už tai, kad jis dalyvauja 
Salvadoro vyriausybės veda
moje genocidinėje politikoje. 
Partizanai tvirtino, kad tas 
ąktas esanti teisėta tautinės 
gynybos priemonė ir kad tai 
esąs įspėjimas ir kitiems 
JAV kariniams patarėjams.

mind that there is a wak
ing time, and a sleeping 
time.

From Anthony Bimba’s 
Diary:
January 1,1943

Hope to do more for the 
war efforts.
January 4, 1943

The Red Army is beating 
the enemy on all fronts.

Began reading “The Se
venth Cross” by Anne Seg- 
iers. The book has been 

raised. Even the Catholic 
Ilerarchy recommends it to 
heir faithful for reading.

January 9, 1943
Victory Conference of the 

foreign press at the Hotel 
Roosevelt. It was called by a 
troup of liberals. Represen
ted about 40 papers. Of the 
Lithuanian press only “Lais
vė”, “Tiesa”, and “Šviesa” 
were represented.

Victory Council was set 
up.
January 19,1943

Started editing the L L D 
book for 1943.

January 23,1943
Very good meeting ar- 

anged at the Citizens Club r

branch. I spoke and movies 
vVere shown.
January 27, 1943

Almost all Nazis are 
crushed at Stalingrad.
January 28, 1943

Further Red Army succes
ses. American fliers raid 
Germany.

♦ <




