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KRISLAI
Tarybų Lietuva šiandien 
Vilniaus viešbutis “Lietuva 
TSRS žmones vien tik

“Afrikos Perlas”—konsulo 
Vaclovo Sakalausko 
tik ką išėjusi knyga 

“Laisvės” vajus
IEVA MIZARIENĖ

Atrodo, kiek gali pasikeisti 
šalis per metus? Bet Tarybų 
Lietuvoje pasikeitė labai 
daug. Miestai greit auga, 
gražėja, kaimuose irgi daug 
pasikeitimų — statomi nauji 
namai. Tik žiūrėk ir džiaukis!

Šia proga noriu padėkoti 
Tarybų Lietuvos vadovybei, 
žurnalistams, rašytojams, 

.Tėviškės Draugijos darbuo
tojams, redakcijų nariams ir, 
žodžiu, visiems,, kurie taip 
maloniai mane priėmė, tiek 
daug pasitarė man dėl mūsų 
bendrų minčių apie palaiky
mą mums taip svarbių laik
raščių “Laisvės”, o taip pat 
ir “Vilnies”.

Nors Vytautas Gedrimas 
"Akiračiuose” verkšlena dėl 
Vilniuje atidarymo naujo 
viešbučio “Lietuva”, noriu 
pranešti, kad viešbutis jau 
veikia. Dėka direktoriaus- 
inžmieriaus Gvidono Masals
kio, man teko pamatyti tą 
puikų pastatą, kuris gali ly
gintis su geriausiais viešbu
čiais Amerikoje. Kambariai 
liuksusiniai, vaizdas iš aukš
čiausių aukštų — puikus — 
Visas Vilnius, iš visų keturių 
pusių — kaip ant delno. 
Kavinių, kokteilių barų, res
toranų daugybė—visos vei
kia.

Tikrai manau, kad sekan
čiaisiais metais, jeigu jau ne 
dabar, mūsų ekskursijos ten 
apsistos.

Nuvykus iš Jungtinių 
Amerikos (Valstijų, kur gir
dėt vien tik administracijos 
grūmojimai karu, per radiją 
ir per televiziją, tikrai širdį 
atgaivina Tarybų Sąjungos 
žmonių kalbos. Niekur negir
dėjau nė vienu žodžiu, kad 
kas nors* lauktų karo. Visi 
kaip vienas kalba tik už tai
ką — visi trokšta taikaus su 
pasauliu sugyvenimo.

Juk Tarybų Sąjungos žmo
nės pergyveno karus, jie 
žino ką karai reiškia.

Man būnant Tarybų Lietu
voje, pasirodė Washingtone 
TSRS ambasados pirmojo 
sekretoriaus konsulo Vaclovo 
Sakalausko parašyta knyga 
“Afrikos Perlas”. Sveikinu 
draugą Sakalauską už taip 
puikiai aprašytą gyvenimą 
Ugandoje ir kitose Afrikos 
dalyse, kur jam teko gyven
ti trejus su puse metų.

Knygą išleido leidykla 
“Mintis”, 205 puslapių, su 
ypatingai spalvingomis nuo
traukomis. ?

Man teko'pirmasis egzem- 
plorius bet žinau, kad iki šiol 
jau jų pasirodė ir daugiau.

“Laisvės” vajus prasideda 
šiais meta: 
tęsis iki irt 
bai nuoširdų 
mūsų rėmėj

is spalio 1 d., ir 
etų pabaigos. La
jai prašome visų 
įjų ir skaitytojų 

kreipti ypatingo dėmesio į šį 
vajų. Finansiniai, kaip ir kiti 
laikraščiai, nukenčiame 
daug. Paraįna reikalinga, o 
tiek daug mūsų uolių rėmėjų 
jau nebe mūsų tarpe. Užpil-

Protestai
Jungtinėse Tautose

Jungtinių Tautų įvairios 
delegacijos, įskaitant kai ku
rias iš Vakarų, nurodo, kad 
J.4 T. įstatai griežtai pabrė
žia, jog šalis, kurios teritori
joje J. T. sesijos vyksta,, 
neturi teisės sukliudyti dele
gacijoms į Jas atvykti. Tary
bų Sąjungos delegatas Ja
kovlevas pabrėžė, kad ne
duodami leidimo Gromykos 
orlaiviui nusileisti Kennedy 
arba Newark© aerodromuo
se, Jungtinių Valstijų parei
gūnai faktinai pakėlė klausi
mą, ar New Yorkas iš viso 
yra tinkama vieta Jungtinių 
Tautų būstinei. Neoficialiai 
tokias abejones kėjė ir kai 
kurių vakarietiškų, ypatingai 
Graikijos, delegacijos.

Įniršęs prieš tai Jungtinių 
Valstijų delegacijos vicepir
mininkas Charles Lichten
stein viešai pasakė, kad “tie, 
kuriems čia nepatinka, gali 
nešdintis”. Jis sakė: “Jungti
nės Valstybės tvirtai ragina 
valsjtybes-nares rimtai pagal
voti apie išsikraustymą ir 
pačios organizacijos iškraus- 
tymą iš Jungtinių Valstijų 
teritorijos”.

Lichtenšteino pareiškimas 
labai nustebino J. T. delega
cijas. Valstybės departmen- 
tas Washingtone pasiskubino 
pridėti, kad Lichtenšteinas 
kalbėjo savo, o ne valdžios 
vardu.

Liuteronų-katalikų 
suderinta teologija

New York. — Ryšium su 
Martin Liutherio gimimo 500 
sukaktuvėmis čia įvyko 
bendra liuteronų ir katalikų 
teologų konferencija, kurioje 
buvo suformuluotas bendras 
dokumentas. Jame bandoma 
suderinti katalikų ir liutero
nų skirtingas pažiūras į 
“nuodėmingos žmonijos gali
mybę pasiekti išganymą”. 
Pamatiniai, katalikai labiau 
akcentavo gerą elgesį ir sak
ramentus, o liuteronai ir kiti 
protestantai — gryną tikėji
mą.

Bendrasis dokumentas sa
ko, kad išganymas priklauso 
daugiausia nuo paties dievo 
malonės.

Konferencijoje dalyvavo 20 
teologų — 10 katalikų ir 10 
lįyteronų. Išleistasis doku
mentas pabrėžia, kad bend
ras nusistatymas apie išga
nymą šias dvi krikščionybės 
šakas žymiai suartina.

Kovos Nikaragvoje
Managua. — Nikaragvos 

valdžia patvirtina, kad val
džios kariuomenė kovoja 
prieš sukilėlius, kurie įsiver
žė iš Hondūro. Sukilėliai, 
kuriuos remia ir ginkluoja 
JAV, stengiasi atplėšti nuo 
Nikaragvos tris pasienio pro
vincijas.

New York. — “Times” 
korespondentas iš Čado pra
neša, kad šalis faktinai pada
linta į dvi dalis: šiaurėje 
veikia Libijos remiami suki
lėliai, o pietinė krašto dalis 
vėl virto Prancūzijos koloni
ja, kurią prancūzai atvirai 
kariniai okupuoja.

i-

dykim jųjų vietas mes. 
Aukokime patys ir raginki
me aukoti kitus!

Los Angeles mokytojų demonstracija prie Švietimo Department© [Board of Education] 
rūmų.

New Yorke katalikiškų 
mokyklų (high school) moky
tojai išėjo į streiką reikalau
dami didesnių algų ir geres
nių darbo sąlygų. Streikuoja 
vienuolikos mokyklų moky

J. T. Generalinės Asamblėjos 
sesija įtempimo ženkle

Jungtinės Tautos. — Dėl 
santykių tarp JAV ir TSRS 
aštraus įtempimo Generali
nės Asamblėjos sesija prasi
dėjo nepaprasto įtempimo 
ženkle. Prie to pirmiausia 
prisidėjo faktas, kad sudary
tos kliūtys neleido Tarybų 
Sąjungos užsienio reikalų mi
nistrui A. Gromykai atvykti. 
Kaip žinia, New Yorko ir 
New Jersey gubernatoriai

Bėdos su vaikais
Buvusio senatoriaus Ro

berto Kennedy vyriausias 
sūnus, 29 metų Robert F. 
Kennedy Jr. buvo sulaikytas 
Rapid City, South Dakotoje, 
ir, patikrinus jo bagažą, su
rasta heroino.

Skrendant iš Minneapolis, 
Minn. į Rapid City, Robertas 
Jr. įtartinai susirgo, ir todėl 
policija turėjo teisę patikrin
ti jo rankinį bagažą. South 
Dakotoje turėjimas heroino 
yra baudžiamas dviem me
tam kalėjimu ir dviem tūk
stančiais dolerių pinigine 
bauda.

Robert Kennedy Jr. liepos 
mėn. žaidžia tenisą.

Kennedis už marijuaną bu
vo areštuotas 1971 metais ir 
turi problemų, kaip jis pats 
sako, dėl narkotikų vartoji
mo per ilgesnį laiką. Jis buvo 
pakeliui į institutą gydytis.

MOKYTOJŲ STREIKAI
& J

Amerikos karimų pajėgų
plati intervencija Libane

tojai ir dvylika tūkstančių 
mokinių kurie turės papildo
mas atostogas.

Los Angeles apylinkės 16 
tūkstančių (United Teachers 
of Los Angeles) unijos nariai 

uždraudė vietiniams aero
dromams priimti tarybinį 
lėktuvą, kuriuo Gromyka bū
tų atvykęs.

Spauda pabrėžia, kad tai 
be abejo buvo padaryta pa
gal instrukcijas iš Washing- 
tono. JAV pasiūlė, kad Gro
myka gali įvykti kariniu 
tarybiniu lėktuvu ir nusileis
ti kariniame JAV aerodro
me, bet tą pasiūlymą, kaip 
netinkamą, TSRS atmetė.

Policijos brutalumo 
reikalu New Yorke

New Yorke pravedamas 
apklausinėjimas mažumų 
grupių — juodųjų, ispanų 
kilmės ir kitokių liudininkų 
apie policijos brutalumą.

Pereitas apklausinėjimas 
įvykęs prieš kelis mėnesius 
virto beveik riaušėmis, kai 
meras Koch apklausinėjimo 
metu mėgino aiškinti būk 
prieš tvarkos palaikytojus 
neteisėti užpuolimai.

Dabar jau didelėje patalpo
je, turinčioje 2,500 vietų, 
buvo vykdomas apklausinėji
mas. Koch šiame apklausinė
jime nedalyvavo, todėl kad 
jo manymu, tai buvo grynai 
politinis “cirkas”, nukreiptas 
prieš jį, o ne vykdomas 
tikras apklausinėjimas.

Mirė Kom. Partijos 
pirmininko Henry 
Winston sūnus

Praėjusį sekmadienį, rug
sėjo 18 d. Larry DoUglass 
Winston, sulaukęs 36 metų 
amžiaus, mirė New Yorke 
ligoninėje nuo plaučių vėžio 
ligos. Jis buvo JAV Komu
nistų Partijos pirmininko 
Henry Winston sūnus.

Larry palaidotas rugsėjo 
21 d.

Larry buvo gabus studen
tas ir giliai įvertino savo 
tėvo veiklą Komunistų Parti
joje.

jau antra savaitė streikuoja 
ir atrodo, kad streikas dar 
užsitęs ilgiau, nes darybose 
nesusitariama dėl dvylikos 
punktų, ir derybos nutrauk
tos.

JAV vp Bush aplankė 
Rumuniją ir Vengriją

Washington. — Viceprezi
dentas Bush grįžo iš plačios 
kelionės po užsienį. Jis lan
kėsi ir dviejose socialistinėse 
Rytų Europos šalyse, Rumu
nijoje ir Vengrijoje. Būda
mas Bukarešte Bush palan
kiai išsireiškė apie Rumuni
jos užsienio politiką, o būda
mas Budapešte gyrė Vengri
jos vidujinę politiką, ypatin
gai taip vadinamas “žmonių 
teises”.

Stebėtojai Į sako, kad" tai 
buvo išdava gerai apgalvotos 
taktikos, per kurią JAV vi
ceprezidentas bandė sudary
ti įspūdį, kad tuo tarpu, kai 
taip įtempiami santykiai su 
Tarybų Sąjunga, Amerika 
nori palaikyti gerus santy
kius bent su kai kuriomis 
Rytų Europos šalimis.

Graikijos stovis 
erzina reakciją

Athenai. — Buvęs Graiki
jos reakcinis premjeras 
Georgis Ralis smarkiai kriti
kavo socialistinį premjerą 
Andrejų Papandreou dėl jo 
nusistatymo Tarybų Sąjun
gos atžvilgiu. Kaip žinia, 
Graikijos valdžia atsisakė 
prisidėti prie NATO šalių 
akcijos prieš TSRS dėl lėktu
vo incidento Tolimuose Ry
tuose. Graikijos oro linija 
nenutraukė skrydžių į TSRS 
ir valdžia neprisidėjo prie 
TSRS pasmerkimo.

Tuo tarpu Graikijos Komu
nistų partija išleido pareiški
mą, kuriame sveikina Papan
dreou patriotinį, šavystovų 
nusistatymą, faktą, kad jis 
nenusilenkė NATO ir Euro
pos Bendros rinkos. spaudi
mui įsijungti į antisovietinį 
frontą.

Varšuva. — Aukštas Len
kijos valdžios pareigūnas M. 
Gorywoda praneša, kad pra
dedant sekančiųjų metų pra
džia maisto kainos pakils 30 
nuošimčių.

Beirut. — Nors oficialiai 
skelbiama, kad JAV marinai 
ir kitos karinės pajėgos dar 
vis tebesiranda Libane kaip 
“taikos palaikymo jėga”, 
Amerikos karinės pajėgos 
dabar praveda pilną karinę 
intervenciją. Marinų daliniai, 
stacijonuoti aerodromo srity
je, naudoja savo artileriją, 
apšaudydami druzų ir kitų 
musulmoniškų libaniečių da
linius Šuf kalnyne, į rytus 
nuo sostinės. Bet dar plates
nį įsivėlimą į tarpusaves liba
niečių kovas praveda JAV 
kariniai laivai ir aviacija: 
karo laivai, kurie stovi prie 
pat Libano kranto, savo arti
lerija smarkiai apšaudė lįbą- 
niečių — musulmonų pozici
jas, o pakilę nuo laivų arba 
atskridę iš artimų bazių lėk
tuvai, tas pozicijas bombar
duoja.
pozicijas bombarduoja.

Šeštojo laivyno komandie- 
rius vice-admirolas Martin 
paskelbė, kad JAV jėgos 
praveda tam tikras akcijas 
savo apsaugos sumetimais. 
Jis aiškino, kad bombardavi
mai pravesti “apsaugoti JAV 
misiją”. Bet daug libaniečių 
įsitikinę, kad JAV praveda 
karinę intervenciją, apsau
goti falangistų-krikščionių

Išrinkta pirma 
Juoda Miss America

Rugsėjo 17 dieną gražuolių 
rinkimo istorijoje bus ypatin
ga diena, nes pirmukart bu
vo Amerikos gražuole pa
rinkta Juoda Vanessa Wil
liams iš Millwood, nedidelio 
miestelio New Yorko valsti
joje.

‘ Vanessa Williams yra Sy
racuse universiteto studen
tė, bet po išrinkimo studijas 
metams laiko nutrauks. Ji 
yra vaidinusi universiteto 
ruošiamuose spektakliuose. 
Jos tikslas buvo tapti Broad
way aktore. Dabar tas kelias 
jai tikrai atviras.

Išrinkus Miss America ji
nai laimėjo 25 tūkstančius 
dolerių mokslui tęsti. Per 
šiuos metus jos pajamos pa
didės virš 100 tūkstančių do
lerių už visokius viešus pasi
rodymus, fotografijas, rekla
mas ir gaus daug dovanų.

Ta proga, ją telefonu pa-

IX TARPTAUTINIO SLflVISTŲ 
SUVAŽIAVIMO DALYVIAMS

TSRS Ministrų Taryba 
sveikina IX tarptautinio sla
vish) suvažiavimo dalyvius 
— daugelio Europos, Azijos, 
Amerikos ir Australijos ša
lių mokslininkus.

Slavistų suvažiavimai turi 
daugiau kaip pusės šimtme
čio istorijų. Jie labai padeda 
tyrinėti ir skleisti mokslines 
žinias, liečiančias slavų ša
lių ir tautų istorijų ir kultū
rų, kalbas ir literatūrų. Per 
visų istorijų slavų tautos bu
vo glaudžiai susijusios su 
kitomis tautomis ir įnešė di
delį jnašų j pasaulio civili
zacijų. Dabar jos kovoja už 
taikų ir socialinę pažangų, už 
tai, kad būtų įtvirtinta di
džiai humaniška socialistinė 
kultūra, kad visos tautos plė
toti) savitarpio bendradarbia
vimų ir draugystę.

Reikšminga, kad jūsų su
važiavimas vyksta Tarybų 
Ukrainos sostinėje Kijevo 

dominuojamą Gamajalo val
džią. Prie intervencijos taip
gi prisideda Prancūzijos ir, 
mažesniu mastu, Britahijos 
daliniai.

Palestiniečių rolė
Palestinos išsilaisvinimo 

organizacijos vadovas Jasi- 
ras Arafatas tuo tarpu sugrį
žo į Libaną, iš kurio jis buvo 
ištremtas po izraeliečių inva
zijos ir Beiruto okupacijos. 
Jis triumfingai sugrįžo į Tri
polio miestą Libano šiaurėje, 
kurį kontroliuoja musulmonų 
ir kairiečių grupės, kurias 
remia sirijiečiai. Arafatas 
spaudos konferencijoje pa
tvirtino, kad kai kurios pa
lestiniečių karinės grupės 
kovoja šalia druzų ir kitų 
musulmonų Libano pietuose 
prieš falangistus ir Libano 
valdžios armiją, kuri irgi yra 
falangistų kontroliuojama.

Washingtone Baltųjų rūmų 
aukštas pareigūnas Larry 
Speakes taip apibudino JAV 
karinių pajėgų elgesį Libane:

“Jeigu marinai atsiduria 
pavojuje, kai pavojuje atsi
duria Libano armija, mes 
turime Libano armijai padė
ti”. •

Vanessa Williams

sveikino prezidentas Reaga- 
nas, pasakydamas, kad išrin
kimas jos gražuole — Miss 
America — yra reikšminga 
mūsų tautos istorijoje.

mieste, kuris neseniai pami
nėjo savo 1500-ųsias meti
nes. Šis puikus miestas, isto
rinis senosios Rusios valsty
bingumo centras, ne kartų 
niokotas karinių antpuolių, iš
saugojo unikalius ryti) slavų 
meno paminklus. Šiandien 
Kijevas — vienas didžiausių 
Tarybų Socialistinių Respub
likų Sųjungos pramones, kul
tūros ir mokslo centrų.

Jūsų su Važiavimo darbas 
tarnauja kilniam reikalui — 
gerina visos musų planetos 
tautų savitarpio supratimų, 
savitarpiškai turtina jų dva
sines vertybes, kad būtų ga
lima pasiekti kilnų.tikslų — 
išsaugoti taikų ir plėtoti 
konstruktyvų tarptautinį 
bendradarbiavimų.

Linkime IX tarptautinio 
slavistų suvažiavimo daly
viams sėkmingo darbo moks
lo interesais, taikos ir pažan
gos labui.

TSRS MINISTRŲ TARYBA
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Lichtenšteino atvirumas
Lietuvių liaudies posakis sako: “Balsas iš burnos kaip 

žvirblis iš tarbos — išspruko ir nesugausi”. Taip atsitiko su 
, Lichtenšteinu, mūsų šalies delegacijos Jungtinėse Tautose 

aukštu viršininku, užimančiu antrą vietą po ponios 
Kilpatrick. Kuomet J. T. Generalinės asamblėjos sesijoje 
tarybinis delegatas Jakovlevas į protestavo, kad JAV 
nedavė pakankamų saugumo užtikrinimų Gromykos kelio
nei, Lichtenšteinas įniršo ir sarkastiškai pareiškė, kad 
Amerika iš viso nesigailautų, jeigu kurios nors šalies 
delegacijos apleistų mūsų teritoriją. Jis dar pridėjo, kad jis 
su mielu noru jas išlydėtų . . .

Jo pareiškimas sukrėtė visus, įskaitant ir Amerikai 
palankių vakarietiškų delegacijų narius. Jau nekalbant apie 
paprasto mandagumo klausimą, JAV delegato išsišokimas 
signalavo ką tai rimtesnio: jeigu JAV iš viso nesirūpina, 
kad Jungtinės Tautos rimtai tęstų savo darbą, ko gero 
galima laukti tarptautiniuose santykiuose? Juk, jau seniai 
žinoma, kad kokios besusidarytų daugumos šiuo ar kitu 
klausimu Jungtinėse Tautose, pamatiniai tos pasaulinės 
organizacijos ateitis priklauso nuo to, kiek abi didžiosios 
jėgos, Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga, įstengia 
susitarti, kooperuoti, nepaisant pamatinio antigonizmo.

Ar Lichtenšteinas kalbėjo tik savo vardu, arba jis 
išreiškė mūsų administracijos nusistatymą? Iš karto 
Washingtone duota suprasti, kad temperamentinis delega
tas išsišoko, kad jis buvo “išprovokuotas”, tai yra, kad jis 
labai įpyko dėl Jakovlevo pareiškimo ir taip smarkiai 
išsireiškė. Bet paskui iš Washington© duoti kitokie 
signalai: delegato Lichtenšteino pareiškimas ne taip jau 
tolimas nuo administracijos nuomonės!

Vienaip ar kitaip, yra reikalo susifūpinti. Mūsų šalyje 
visuomt buvo ultra-dešinės jėgos, kaip tai birčiasi (Birch 
Society), dešini isoliacinistai ir jiems panašūs, kurie stojo 
prieš Jungtines-Tautas. Jie visuomet teigė, kad per taip 
vadinamo Trečiojo pasaulio skaitlingas delegacijas kairieji 
dominuoja J. T. ir, kad ta pasaulinė organizacija faktinai 
veikia kairiųjų naudai. Ar prie panašios nuomonės pradeda 
prieiti administracija? Padėtis ritnta ir Amerikos žmonės 
turi rimto pamato susirūpinti.

Kas, pagaliau, Svarinskas?
Klerikalinė Amerikos lietuvių spauda turi kaip ir naują 

“šventąjį”: Viduklės kleboną kunigą A. Svarinską. Nėra 
“Draugo” numerio, kuriame nebūtų raštų apie tą kunigą, 
kuris vaizduojamas kaip tikras kankinys, atsidavęs tikėji
mo gynėjas, taurus bažnyčios tarnas, tikinčios liaudies 
užtarėjas, kuriam negailestingi bedieviai marksistai nelei
džia atlikti jo ramių apaštališkų pareigų ....

Bet kas, iš tikro, tas Svarinskas?
Pasirodo, kad šis šioje Atlanto pusėje idealizuotas 

kunigas Lietuvos gyventojams žinomas iš visai kitokio 
profilio. Svarinskas turi “spalvingą” praeitį, — nei jis 
nekaltas avinėlis, nei jis švarios sąžinės apaštalas. Štai 
faktai—.

Tuoj po karo A. Svarinskas buvo klieriku Kauno kunigų 
seminarijoje. Bet jaunasis klierikas nesitenkino studijuoda
mas teologiją, liturgiją, lotynų kalbą ir kitus kunigui 
reikalingus dalykus. Toli to — jis nemenką dalį savo laiko 
praleido Ukmergės apylinkėje, kur buvo aktyviai įsitrau
kęs į buržuazinių nacionalistų ginkluotos gaujos, taip 
vadinamo “Šarūno” būrio, veiklą. Kokia buvo tų ginkluotų 
nacionalistų “veikla”, visi žino — jie skelbė, kad kovoja 
prieš tarybinę valdžią, bet jie retai drįso atsukti savo 
ginklus prieš ginkluotus liaudies gynėjus, karius, milici
ją ... Jų “didvyriškumas” dažniausiai reiškėsi įsiveržiant 
nakties tamsoje į buvusių bežemių, pusininkų, kaimo 
mokytojų namus, kur jie žiauriai išžudydavo ištisas šeimas.

Su tomis buvusių buožių sūnelių, Smetonos policijos 
viršininkų, šaulių ir panašių senos santvarkos liekanų 
gaujomis dažnai ėjo ir reakciniai kunigai bei klierikai. 
Istorikas Juozas Jermalavičius rašo “Švyturyje”, kad apie 
250 dvasininkų, tai yra, ketvirtadalis Lietuvos kunigų, 
palaikė ryšius su teroristais, juos laimino kaip “kariniai 
kapelionai”, slapstė klebonijose, o kartais patys dalyvavo 
kruvinose akcijose.

Mes neturime po ranka visų - detalių, bet kunigasS 
Svarinskas paskui buvo nubaustas ir kalintas už nusikalti
mus ir po išėjimo į laisvę vėl grįžo prie kunigavimo. Bet, ar 
tik prie kunigavimo? Pasirodo, kad ginkluotą kovą negalint 
vesti, tokie kaip Svarinskas neprarado vilties. Tuo tarpu, 
kai dauguma Lietuvos kunigų surado būdus prisitaikyti 
prie naujos santvarkos ir vesti apaštališką darbą, Svarins
kas stojo į pirmas gretas tų ultra-reakcinių politinių 
klerikalų, kuriems bažnytinis apaštalavimas tik antraeilis 
dalykas — politinė, anti-valstybinė veikla svarbesnė.

Nuo Ukmergės iki Viduklės kunigą Svarinską vedė 
vienas raudonas siūlas: kovos prieš socialistinę santvarką.

■ BAKTERIJOS IR 
Ėriukai

Kanados tyrinėtojai nusta
tė, kad tam tikrų rūšių bak
terijos skatina ėriukų augi
mų ir stiprina jų atsparumų 
ligoms. Per pirmąsias aštuo- 
nias valandas po gimimo

ėriukams buvo duodama 
karvių krekenų ir kartu su
girdoma nekenksmingų bak- ' 
terijų. Po dviejų savaičių ši 
procedūra pakartojama.
Ėriukai, gavę bakterijų, po 

.120 dienų svėrė 6 kg dau
giau negu kontrolinės grupės 
gyvūnai.

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE?

Kanadoje išeinantis kleri
kalinės tendencijos savait
raštis “Tėviškės žiburiai”, 
kaip kiti priešiški laikraščiai, 
dažnai vartoja terminus 
“Okupuota” arba “pavergta” 
kalbant apie Lietuvą. Mini
mas savaitraštis net turi I
pastovią skiltį, kurios pava
dinimas yra “Pavergtoje tė
vynėje”. Bet, nors pavadini- 
mas-antgalvis toks smarkus, 
pačiame skilties tekste re
daktoriai dažnai priversti 
spausdinti gan žmoniškas ži
nias, nes skaitytojams, kaip 
matyti, nusibosta skaityti 
apie tokias “baisenybes”, 
kaip kad kokia tai ateiste 
mokytoja kokiame nors Lie
tuvos kaime pavadino į baž
nyčią einantį mokinį “pusgal
viu” arba “klebono batlai- 
žiu” . . .

Štai rugpjūčio 25-os nume
ryje skiltyje “Pavergtoje Tė
vynėje” telpa žinios po sep
tyniais “sub-antgalviais”. 
Pirmoji žinia pavadinta “La
kūnų pagerbimas” ir joje- 
cituojama iš Vilniaus “Gimto
jo krašto”, kaip Kaune atida
ryta nauja paroda apie Da
riaus ir Girėno žuvimą. Paro
doje išstatytos dar iki šiol 
nematytos nuotraukos, tapy
bos ir grafikos kūriniai. Pa
rodos organizaciniame komi
tete darbavosi F. Bieliaus
kas, J. Balčiūnas ir t. t.

Antroje žinutėje aprašyta, 
kaip svečiai dalyvavo iškil
mėse žuvusių lakūnų gimti
nėse, — Dariaus gimtinėje 
Rubiškių kaime Judrėnuose 
(Klaipėdos krašte), kuris da
bar vadinasi Darium, ir Girė
no gimtinėje Vytogaloje. Ap
rašyta, kaip Dariaus’gimta
sis namas gražiai sutvarky
tas, sodyba aptverta Žemai- 

’tijai būdinga pinučių tvo
ra.. .

Seka trečia žinia apie iškil
mes, kurios įvyko prie seno
jo Puntuko Anykščių apylin
kėje. Tai tiek apie Darių ir 
Girėną. Kitos žinios yra apie 
tai, kad Bavarijos televizijos 
fotografai lankėsi Lietuvoje 
ir paruošė filmą apie kraštą, 
kad iš Panevėžio nutiesta 
nauja 330 kilovatų elektrinė 
linija į atominę elektros jė
gainę Ignalinoje . . . Taipgi 
aprašoma jūros šventė Klai
pėdoje su karnavaline eisena 
Klaipėdos gatvėse, su muge,

Tėviškėj
Atėjau aš į gimtinės lauką 
Atsigert rugiagėlių tylos, 
Kur dangum

beburės valtys plaukia
Virš mūs ilgesio dienos 

gilios . . .
Atėjau aš prie laukų šaltinio
Pasinert mėlynėje dangaus, 
Kurs visus

pavargusius gaivina, 

TARYBŲ LIETUVOJE

Kur veda 

keliai 

ir takeliui...
Išeiname iš tų laimingų 

metų,
Kai lyg užuovėjoj savy esi. 

Dėkoju tau už paskutinį 

medQ,
Jaunų dienų akimirka 

šviesi...

Alfonsas MALDONIS

Kęstučio Kukenlo fotoetludas

laive pardavinėjama žuvi
mi .. . Senmiesčio gatvėse 
galima buvo įsigyti dailinin
kų darbus apie jūrą, buvo ir 
kur galima troškulį numal
šinti . . .

Tai kur čia pavergto kraš
to vaizdas? Yra ir viena 
“neigiama” žinutė. Pasirodo, 
kad Kauno rajono Cekiškių 
kapinėse aukštų medžių vir
šūnėse randasi šimtai varnų, 
kovų ir kuosų lizdų ir kapinė
se sunku pabūti kiek ilgėliau 
nebūnant apterštam! Vietinė 
gyventoja A. Jocienė apie tai 
rašo “Valstiečių laikraštyje” 
ir reikalauja suvaldyti var
nas ir kitus paukščius ....

“Pavergtas” kraštas, ar 
ne?

“ŽIURKIŲ KELIAS”
JAV spaudoje dar daug ra

šoma apie buvusį geštapo 
viršininką Lyone, Prancūzi
joje, Klaus Barbie. Barbie, 
kaip žinia, dabar tupi to 
paties Lyono kalėjime, nes 
po ilgų slapstymosi metų 
Bolivijos valdžia jį deportavo 
Prancūzijon.

Barbie, kaip dabar visi jau 
žino, tuoj po karo prisišliejo 
prie Amerikos karinės žval
gybos Vokietijoje ir jis buvo 
jos globojamas iki 1949 me
tų, kuomet amerikiečiai jį 
iššmugeliavo į Pietų Ameri
ką, — mat, buvo pavojus, 
kad prancūzai kaip nors jį 
pasigaus. \

Amerikiečiai turęję išdirbę 
tam tikrą šmugeliavimo sis
temą tokiems kaip Barbie: 
naciniams karo kriminalis
tams, jų kolaboratoriams ki
tuose kraštuose, įskaitant 
Rytų Europoje. Jie dirbti
nais dokumentais buvo per
vežami iš Vokietijos į Švei
cariją, iš Šveicarijos į Italiją, 
o iš ten laivais į Lotynų 
Ameriką — Argentiną, Boli
viją ir 1.1.

Amerikiečiai turėjo pava
dinimą tai sistemai, — the 
Rat Line, Žiurkių kelias. Ki
taip sakant, nors amerikie
čiai per nekurį laiką naudojo
si jų paslaugomis, jie į tuos 
nacius ir kolaborantus žiūrė
jo su panieka ir juos vadino 
žiurkėmis ir kaip žiurkėms 
padėjo jiems pasprukti. Te
gul į tai įsisąmoniną tie, 
kurie iki šios dienos gina 
tuos kolaborantus, tuos karo 
nusikaltėlius, kurie tebegy
vena mūsų tarpe.

T. KRYŽEVIČIŪTE

Kurs ir nerimą 
širdies nuplaus . . .

Atėjau aš prie jaukų kelelio 
Po klajonių,

kryžkelių visų . . .
Vien tik čia—

širdis nurimti gali—
Vien tik čia—

man gera ir šviesu.

MO

Trečią dešimtį metų dirba Rokiškio bandomojo miškų ūkio susivienijimo vyriausiasis 
miškininkas Stasys Šakūnas. Turtingos čia girių valdos, beveik pusantro šimto 
hektarų medelynas dekoratyviniais medžiais ir krūmais aprūpina naujas kolūkių 
gyvenvietes, miestus ir miestelius.; Kasmet išauginama po septynius milijonus sėjinukų 
ir per pusantro milijono retų veislių augalų sodinukų. Įvairiausių atspalvių alyvos, 
raudonasis ąžuolas, sidabrinis klevas — tai tik kelios iš 63 dekoratyvinių medžių ir 
krūmų veislių, kurias rokiškėnai augina savo želdinių plotuose.

Geromis darbštumo ir meilės gimtinės gamtai pamokomis tapo susitikimai su 
miškininkais Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinės mokyklos moksleiviams. Apie 
trisdešimt vyresniųjų klasių moksleivių lanko susivienijimex įsteigtą mokyklinę 
girininkiją.

Nuotraukoje: Susivienijimo vyriausiasis miškininkas Stasys Šakūnas su grupe 
mokyklinės girininkijos narių. G. Svitojaus nuotrauka

Kaip Europoje bendrai, 
taip ir Lietuvoje dviračiai 
darosi vis labiau populiarūs. 
Tame žymų vaidmenį vaidina 
vis didesni žmonių skaičiaus 
įsitikinimai, kad važinėjimas 
dviračiu, mankštinantis kū
ną, yra sveika žmogui, o 
antra, dviračiai neteršia oro. 
Iš visų Lietuvos miestų dvi
račiai populiariausi Šiauliuo
se. Šiaulietis Augustinas 
Rimša rašo:

— Mūsų miestas — dvira
čių miestas. Ypač jų daug 
gatvėse) savaitgąliais. 0 
automobilio ir dviračio kai
mynystė kelyje ne visada 
pageidautina. Todėl prieš še
šetą metų ir kilo idėja įrengti 
dviračių takus, jai buvo pri
tarta miesto vykdomajame 
komitete. Dviratininkai dide
lių rūpesčių autoinspekto
riams nesudaro. Net ir tada, 
kai specialių takų mieste dar 
nebuvo, dėl dviratininkų kal
tės kildavo per dešimtį ava
rijų kasmet, o nuo 1980 metų 
šis skaičius ir dešimties ne
besiekia, bet autoavarijų 
kasmet įvyksta apie pusan
tro šimto. Nesunku padaryti 
išvadą, kas saugiau važinė
ja — dviratininkas ar auto
mobilistas . . .

Be kaltės kalti visuomeni
nės nuomones požiūriu yra 
dviratininkai. Kaipgi kitaip: 
dviračiu važiuoti gali kiek
vienas, o automobiliu, tik iš
laikęs egzaminus. Priminsi
me, kad praėjusiame amžiuje 
daugelyje Europos mokymo 
įstaigų buvo dėstomas važia
vimo dviračiu kursas, kad 

miestuose veikė . maniežai, 
kur buvo mokoma važiuoti 
dviračiu. Dabar mes esam 
daug gudresni, dviračiu va
žiuoti išmokstame, galima 
sakyti, pradėdami vaikščioti, 
todėl susidaro įspūdis, kad 
dėl savo paprastumo dviratis 
kelia pavojų automobiliui. 
Taiki kaimynystė — štai 
devizas, kuriuo turi vado
vautis ir dviratininkai, ir 
automobilistai.

Kur pernakvoti keliaujan
čiam dviratininkui? Papras
čiausia, žinoma, pasiimti pa
lapinę. Dviratininkui leng
viau negu pėsčiajam — ne
reikia jos tempti ant pečių, 
galima pritvirtinti prie baga
žinės. Vienas kelionių dviia- 
čių mėgėjas savaip išsprendė 
nakvynės > problemą. Tarp 
dviejų medžių jis ištempdavo 
brezentinį hamaką, viršum 
jo — virvę, ant kurios paka
bindavo polietileno plėvelę. 
Ir nuo lietaus apsauga, ir 
vėjas neužpučia, o aplink 
tarsi pro langą matyti. Ši sa 
votiška palapinė greit “pa
statoma”, suvyniota užima 
mažai vietos, yra lengva.

Mes neturėjome ūei palapi
nės, nei hamako. Norėjome 
savo akimis įsitikinti, ar prii
ma su dviračiais į viešbučius. 
Vietų iš anksto nebuvome 
užsakę, tarnybiniais pažymė
jimais nutarėme nesinaudoti.

Pirmiausia užsukome į Za
rasų viešbuti. Administrato
rė Janina Mackevičiene iš 
pradžių nustebo. Prisipažino, 
kad dviratininkai nakvynės į 
ją nebuvo kreipęsi. Truputį 

pagalvojusi, pasiūlė dvira
čius laikyti fojė. Utenos vieš
butyje irgi gavome nakvynę, 
nors atrodėme ne itin pa
traukliai — nuvargę, dulkini. 
Administratorė Laima Štiko- 
nienė — surado dviračiams 
vietą buitinėje patalpoje.

Anykščiuose dviračius 
įkurdinome viešbučio rūsyje. 
Be didesnio vargo apsigyve
nome Šiaulių ir Telšių vieš
bučiuose. Tiesa, čia patalpų 
dviračiams neatsirado — 
mums leido juos įsivežti į 
kambarius. Tik Panevėžio 
“Nevėžio” viešbutyje admini
stratorė sutiko mus nesve
tingai, pareiškė, jog direkto
rė kategoriškai uždraudusi 
įsileisti dviratininkus. At
seit, jie subraižo grindis, 
ištepa sienas. Palangos 
kempinge mums buvo atsa
kyta diplomatiškiau — dvira
tininkus įsileidžiame tuomet, 
kai turime daug laisvų vietų. 
Kažin, ar sezono metu dažnai 
taip pasitaiko?

Turbūt retas kelionių dvi
račiais mėgėjas bando per
nakvoti viešbutyje. Daugu
ma iškart numoja ranka — 
nepavyks. Mes įsitikinome: į 
dviratininkus dažniausiai 
žvelgiama geranoriškai. Ma
tyt, iš tiesų dviratis vis la
biau įsitvirtina, vis labiau 
prigyja mūsų buityje.

• KAIP GERTI 
TABLETES?

Vaistų tabletes ir kapsules 
patariama gerti stovint — 
pastovėti ne trumpiau kaip 90 
s — ir gausiai užgeriant (apie 
100 ml) vandeniu.

Kopenhagos (Danija) gydyto
jai atliko takius bandymus: 
120-čiai savanorių ♦ rentgenu 
buvo sekama, kaip per jų vir
škinimo traktą praeina įvai
rios formos tabletės su bario 
sulfatu. Kapsules jie užgerda
vo įvairiu kiekiu (25—100 
ml) vandens stovėdami arba 
gulėdami. 60-čiai žmonių 
(50%) sunkiau buvo nuryti 
kapsules gulint ir užgeriant 
mažu kiekiu vandens — dau
gelis preparatų prilipdavo 
prie virškinamojo trakto sie
nelių ir per 10 minučių suir
davo. Smulkios tabletės grei
čiau nuslinkdavo kur reikia 
negu didelės, ovalios formos 
— greičiau negu apvalios.

Skaitykite 
ir renkite 

' "Laisvę''
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♦ Anykštiečių trofėjai Nuolatinė pažanga matyti Druskininkuose
*

nų ūgliais, pumpurais, šake
lėmis, spygliais, lapais, žie
ve. Todėl miško apsauga rei
kalauja jų skaičių mažinti. 
Po lengvos žiemos gerokai 
pagausėjo šernų banda. Nors 
pašarinėse aikštelėse ūkis 
sodina bulves, sėja geltonąjį 
lubiną ir mišinius, bet šiems 
ilgąknysliams to nepakanka. 
Jie ieško skanesnių patiekalų 
laukuose ir pridaro nemaža 
eibių.

Šių metų sezone anykštie- 
čiams užplanuota sumedžioti 
120 briedžių, 15 elpių, 300 
stirnų ir 450 šernų. Duotą 
užduotį jie žada įvykdyti, 
patiekti valstybės ir savo 
stalui dar daugiau žvėrienos 
negu praeitais metais.

Tykodami prie ' pasėlių 
anykštiečiai šernų medžio
klę pradėjo birželio 11 d. 
Medžioja antradieniais, ket
virtadieniais, penktadieniais, 
šeštadieniais ir sekmadie
niais. Rajono medžiotojai tu
ri 57 medžioklinius šunis. 
Daugelis jų padeda surasti 
sužeistus žvėris. Kol kas ge
riausiai sekasi Viešintos bū
reliui. Iki rugsėjo pradžios jo 
nariai pritykojo 19 šernų. 
“Už taiką” kolūkio pirminin
ko pavaduotojas Stasys Raš- 
čius paklojo 6 miško beko
nus.

Šernams tykoti prie pasė
lių yra įrengti bokšteliai. Ty
kojimo metu ne tik mažina
mas šernų skaičius, bet ir 
daroma atrenka, pirmiausia 
išmedžiojami silpnesni, blo
giau nuaugę pernykščių me
tų paaugliai. Plotų, kuriuose 
intensyviai medžiojama, žvė
rys ima vengti, ilgiau būna 
miške ir pašarinėse aikštelė
se.

Žvėrių šėrimui medžioklės 
ūkis turi 81 toną šieno 16,000 
šluotelių, numato sukaupti 
130 tonų sultingųjų pašarų.

Medžiojama planingai. Bū
reliai turi sudarę grafikus 
visam sezonui ir griežtai jo 
laikosi. Planinių medžioklių 
grafikai suderinti su rajonų, 
kuriuose vyksta medžioklė, 
gamtos apsaugos inspekto
riais, miškų ūkiais, žemės 
naudotojais, kovos su gyvu
lių ligomis stočių viršinin
kais, medžioklės ir žūklės 
ūkiu.

Visi rajono medžiotojų bū
reliai turi tinkamai įrengtas 
pirminio žvėrienos apdirbimo 
aikšteles.

Gegužės mėnesį vykusi ap
žiūra parodė, kad rajono 
medžiotojai turi vertingų 
trofėjų. Dviejų briedžių ra
gai įvertinti aukso medaliu, 
aštuonių — sidabro, trijų — 
bronzos. Vieno elnio ragai —• 
aukso, dviejų stirninų — 
aukso, trijų — sidabro, aš
tuonių — bronzos. Keturių 
šernų iltys — aukso, devy
nių — sidabro, dešimties —- 
bronzos. Vieno vilko kai
lis — aukso, trijų — bron
zos, trijų vilkų kaukuolės — 
aukso, trijų — sidabro, še
šių — bronzos. Vienos lūšės 
kailis — aukso, vienos — 
sidabro. Dviejų lūšių kau
kuolės — aukso, dviejų — 
sidabro ir vienos—bronzos.

Vandalinas Junevičius

Medžioklės ūkis Lietuvoje 
vedamas planingai. Žvėrių 
paplitimu mūsų giriose, jų 
skaičiaus reguliavimu drauge 
su respublikos miškininkais 
rūpinasi ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos Zoologi
jos ir parazitologijos institu
to mokslininkai.

Karo metu didelė žala pa
daryta Lietuvos faunai, todėl 
gana ilgai griežtai buvo už
drausta medžioti briedžius, 
elnius, danielius, stirnas, 
juodsidabrines lapes, vieti
nes ir aklimatizuotas vove
res, bebrus, audines, ondar- 
tas. Kai tų žvėrių pakanka
mai priaugo, leista juos pla
ningai medžioti. Kaip valsty
binius planus vykdo Lietuvos 
TSR medžiotojų ir žvejų 
draugijos Anykščių skyrius, 
turintis 400 medžiotojų ir 
1112 žvejų?

Šiems entuziastams leista 
šeimininkauti Šimonių girio
je, Troškūnų, Dabužių, Ra- 
muldavoš, Juostininkų ir ki
tuose miškuose. Medžioklės 
plotas nemažas 44,000 ha 
miškų, 5,000 ha krūmų, kita 
dalis laukai, pelkės, upės ir 
ežerai. Iš viso 135,000 ha. 
Toje teritorijoje veisiasi 
briedžiai, elniai, stirnos, šer
nai, lapės, usūriniai šunes, 
opšrūs, lūšys, baltieji ir pil
kieji kiškiai, kiaunės, vove
rės, tetervinai, jerubės, upe
liuose — ūdros, upėse — 
upėtakiai, vėžiai. Ypač gausu 
briedžių, stirnų ir šernų Ši
monių girioje.

Seniau Anykščių rajono 
miškuose, kaip ir visose Lie
tuvos giriose gausu buvo 
taurųjų elnių. Tačiau dėl be
saikės jų medžioklės XIX 
amžiaus pabaigoje tuometi
niai šeimininkai šiuos miško 
gražuolius išnaikino. Dau
giau kaip priež 80 metų 
elniai vėl buvo įveisti Žaga
rės miškuose. Nors šie žvė
rys laikomi sėsliais, bet dalis 
jų perėjo į gretimus miškus. 
Iki Didžiojo Tėvynės karo 
Lietuvoje buvo apie 190 tau
rųjų elnių. Karo metu jų 
skaičius gerokai sumažėjo.

Medžioklės ūkio valdyba, < 
norėdama elnių įveisti tuose 
rajonuose, kur dar jų nebu
vo, 1956 m. pavasarį iš 
Voronežo valstybinio rezer
vato atvežė 37 elnius ir pa
leido į Padauguvos, Punios ir 
Verškainių-Šešuolių miškus. 
1977 m. iš to paties rezerva
to buvo atgabenta 14 taurųjų 
elnių ir apgyvendinta Anykš
čių rajono Troškūnų miške, o 
šiemet 20 šių žvėrių rado 
prieglobstį Ramuldavos miš
ke.

Dabar elnių nereikia iš toli 
vežti, nes jų pakankamai 
priaugo Joniškio, Radviliš
kio, Molėtų ir kitų rajonų 
lapuotuose ir mišruose miš
kuose. Lietuvos zoocentro 
vyrai juos gaudo ir išleidžia 
ten, kur yra tinkamos sąly
gos veistis, Lietuvos giriose 
jau priskaičiuojama apie 
10,000 taurųjų elnių. Nedaug 
mažiau turime ir briedžių.

Anykštiečiai medžiotojai 
neabejingi gamtos grožiui, 
rūpinasi miškų bei laukų 
faunos išsaugojimu it gausi
nimu. Tačiau gyvenirhas rei
kalauja reguliuoti Ižvėrių 
bandą. Praeitą medžioklės 
sezoną jie nušovė 12i briedį, 
228 stirnas, 390 šernų. Visus 
briedžius, 170 stirnų ir 195 
šernus arba 17,000 kg brie
dienos, 2,500 kg stirnienos, 
4,500 kg šernienos ir už 872 
rublius švelniaplaukių kailiu
kų pristatė valstybei.

Iš dešimties medžioklės 
būrelių pernai taikliausi bu
vo Rubikų būrelio medžioto
jai, vadovaujami Ankykščių. 
rajono žemės ūkio valdybos 
vyriausiojo miškininko Napo
leono Saulio.

Elnių ir stirnų žala miškui 
ir žemės ūkiui nėra didelė. 
Daugiau nuostolių padaro 
briedžiai, maitindamiesi jau

Išlaikomos katės
Gyvendami su žmogum, 

gyvul'a: išmoko daugybę 
įvairių profesijų, tarp kurių 
kartais pas'ta'ko kurioziškų. 
Antai, norėdama apsisaugoti 
nuo pelių, galinčių pridaryti 
nuostolių verfngems ekspo
natams, Londono Britų muzie
jaus vadovybė j savo ben- 
dradarb'ų etatus įtraukė... 
šešias kates. Kiekviena jų 
kasmet gauna 50 svarų ster
lingų atlyginimu. S- suma, 
žinoma, išle’džiama t'k kačių 
pietums, pusryčiams ir vaka
rienėms. Tačiau katės vis dėl
to šeriamos ne kasdien, kad 
neužmirštų savo pareigų — 
saugoti muliejų nuo graužikų.

Kač’ų „brigada", kad ne
botų supainiota su svet’mo- 
mis, dėvi vieningą „uniformą" 
— geltoną antkaklj.

VYT. ALSEIKA
Mūsų bendradarbis Vilniuje

Druskininkų kurortą vi
suomet įdomu aplankyti. Aš 
buvau retas tų, kurie čia 
buvo dar apie 1930 metus, 
kada Druskininkai buvo len
kų valdomi, kada čia mėgda
vo atvykti diktatorius Pil
sudskis, nes žinojo, kad nuo 
senų laikų čia yra gydomieji 
šaltiniai, kurie gali pagydyti 
žmones. Juk ir “Laisvės” 
žmonės čia gydėsi. Tai sena 
vietovė, nes miestelio, tada 
pavadinimas pirmą kartą bu
vo paminėtas dar 1636 m.

0 dabar tai jau žinomas 
kurortas ir apie jį skaitytojai 
jau daug žino, pagaliau ir 
patys jį matė, gyveno, gro
žėjosi.

Sugalvojau aplankyti du 
svarbius žmones, būtent, vy
riausią miesto architektą. 
Vyt. Petkevičių ir viešbučio 
“Juristas” direktorių Vyt. 
Žukauską. Tai žmonės, kurie 
puikiai pažįsta,Druskininkus, 
jį myli, siekife kad jis dar 
gražėtų.

Kalbėjausi su Petkevičiumi 
vykdojnojo komiteto įstaigo
je. Tai labai užimtas žmogus, 
bet jis rado progos kiek pa
pasakoti. apie miesto naujas 
statybas, planus. Dabar eina 
prie galo statyba pašto — 
ligšiolinis permažas, nes nie
kas nebuvo numatęs, kad 
miestas tiek išaugs, kad tiek 
šimtų tūkstančių lankytoju 
bus tik per vienerius metus. 
O štai rūmai galutinai baigia
mi 1984 m., ten bus ir tech
ninis centras ir bendrabutis 
vasaromis atvažiuojantiems. 
“Vilniaus” sanatorija numa
tyta praplėsti iki 150 vietų, 
kitais metais pradės veikti 
dietinė valgykla. Senų, “su
sidėvėjusių” namų vietoje 
bus nauji statiniai.

Bus išplėsta “Eglės” sana
torija, skirta Lietuvos žem
dirbiams — joje jau galės 
ilsėtis, lopyti savo sveikatą 
net apie 1000 Respublikos 
žemdirbių ir jų šeimų. Ple
čiamos ir kitos sanatorijos, 
jau planuojama ir Aklųjų 
Draugijos sanatorija su 150 
vietų — ji bus “Meilės salos” 
rajone.

90,000 žmonių ilsisi 
per metus

Ne visi žino, kad ir Palan
ga ir Druskininkai muša re
kordus, vis daugiau tūkstan
čių poilsiautojų juos aplanko. 
Šiemet buvo labai šilta, net 
karšta vasara ir nenuostabu, 
kad abiejuose kurortuose il
sėjosi rekordiniai skaičiai 
sveikatos ieškotojų.

Architektas V. Petkevičius 
man pasakojo, kad tik pernai 
Druskininkuose, kaip poil
siautojai, ilsėjosi apie 90,000 
žmonių ir jų tarpe iki 1^,000 
atvykusių su vadinamomis 
kursuotomis, tokių, kurie 
mažai sumoka iš savo kiše
nės ir nereikia kelialapių iš 
įstaigų, kur, kaip žinome, 
mokėti reikia labai mažai ar
ba visai nieko.

Toliau plečiamas žinomas 
lydomosios fizkultūros par
kas, numatyta, kad pagrindi
nė gatvė būtu skirta tik 
pėstiesiems, atsiras pramogų 
aikštė, bus plečiama muzikos 
mokykla, o netoli “Alkos” 
restorano, su lietuviško miš
ko medžiais, kelmais, žmo
nės gali maudytis. įdomu, 
kad dar labiau išplėstas 
“Miško aidas”, tas nepapras
tas, mielas lankytojams, miš
ko muziejus, A. Valavičiaus 
įkurtas. Už tai jis vertas 
šimtų tūkstančių žmonių pa
dėkos. Ir dar naujiena — 
poilsiautojai dabar gali dvi
račiais važinėti gražiais miš
kais ar miškeliais, o dabar 
numatyti specialūs paviljo
nai, kur bus žirgynas — taigi 
bus galima jodinėti arkliais. 
Vis daugiau ir daugiau nau
jovių. Pridurti dar reikia,

Naujoji ligoninė.

Naujoji sanatorija “Dainava”.

kad prieš metus kurorto sa- 
tiatorijose buvo 5800 vietų, o 
netrukus jų bus dar daugiau.^ 
Poilsiautojų skaičius nuolat 
jr nuolat — jie iš viso sudaro 
75% visų atvykstančių, o 
pravažiuojančių būna iki 
20%.
Dineikos vardas lieka ilgam

Kas lankėsi fizkultūros 
parke, žino, kad tai Karolio 
Dineikos (1898-1980) darbas. 
Jis vienas pirmųjų suprato, 
ką reiškia žmogui oras, van
duo, dar sugebėjimas tinką- 
mai kvėpuoti. Jo iniciatyva 
atsirado kaskadiniai vande
nys (jie krenta iš viršaus), jis 
buvo suradęs, kad “Jonų” 
skaičius kurorto ore nėt di
desnis negu žinomuose pa
saulio kurortuose. Seniau 
Lietuvoje K. Dineika buvo 
didelis sporto propagatorius, 
yra daugelio knygų apie 
sveikatą autorius. Jis palai
dotas Druskininkų kapinėse 
ir jo vardas bus su pagarba 
minimas visų tų, kurie ieško
jo ar ieško sveikatos.

Pro gydomosios fizkultūros 
parką teka Ratnyčėlės upe
lė — kokia ji srauni! Kai kas 
netoli jos krantų statėsi poil
sio namus — sunku įsivaiz
duoti, kiek dėl to buvo 
triukšmo Lietuvos spaudoje, 
kiek reikėjo pasiaiškinimų! 
Bet, atrodo, visas tvarkosi į 
gerą pusę. Dabar siekiama, 
kad pramonės objektai būtų 
kuo labiau atskirti nuo zonų, 
kuriose gyvena dėl gydymosi 
bei poilsio atvažiavę žmonės. 
Taip pat numatoma restau
ruoti vadinamą “Saulės ta
ką”, kuris taip pat nepamirš
tamo K. Dineikos išradimas.

Atnaujintas viešbutis 
“Turistas”

Kas gi nepažįsta tos raudo
nos bažnyčios pačiame Drus
kininkų vidury? Ji iš tolo 
matoma. Sekmadieniais pilna 
joje žmonių, daug ir jauni
mo. Todėl netiesą sako tie, 
kurie tvirtina, kad melstis 
Lietuvoje draudžiama..........
Buvau ir pats ten ne kartą ir 
įsitikinau savo akimis.

Netoli bažnyčios matome 
seną ir baigiamą statyti nau
jąjį paštą ir toliau ant kampo 
viešbutį “Turistas”, kurį pa
žįsta daug lankytojų. Jis jau 
nebenaujas, todėl apie porą 
metų jis buvo pagrindinai 
atstatomas, viskas moderni
zuota, atsirado daugiau pato
gumų jo svečiams, TV. Ilga
metis viešbučio direktorius 
“bosas” yra labai gerai visų 
miesto gyventojų pažįstamas 
žmogus, visada besišypsąs, 
malonaus būdo žmogus — 
Vyt. Žukauskas. Daug jis 
rūpesčių turėjo, kol 1983 m. 
galutinai baigtas moderni
zuoti senasis pastatas. Su 
tuo viešbučiu turiu daug pri

siminimų iš senų laikų. V/ 
Žukauskas, kaip paprastai 
labai šiltai priima savo sve
čius, o man 1983 m. rugpjū
čio mėn. antrojoje pusėje 
mielai aprodė visus tris 
aukštus, supažindino su įren
gimais, mačiau simpatingas, 
viešbučio darbuotojas. Apa
čioje, kaip ir seniau, veikia 
restoranas ir baras.

Svarbiausia, kad tas “Tu
ristas” yra labai geroje vie
toje ir dar svarbiau, kad 
kiekvienas, kad ir iš toli 
atvykęs, visada čia gerai gali 
pasijusti. Tiesa, vietų nėra 
daug ir miestui būtina dar 
didesnis viešbutis. Tikėki
mės, kad taip vėliau įvyks, 
nes statybos čia, kaip minė
jau pradžioje, tik eina ir 
eina, pilnu tempu. Viskas 
daroma, kad tik ar poilsiau
tojams, ar laikiniems sve
čiams čia būtų kuo maloniau, 
kuo jaukiau. Gi to miesto — 
kurorto pažanga labai susi
šaukia ir su visos Lietuvos 
Respublikos pažanga ir kles
tėjimu.

Fabrikas ir jo gyvenvietė

Nuotraukoje: Juodupės fabriko pučiajnųjų orkestras poilsiavietėje.
A Sabaliausko nuotrauka

Nedidelės Juodupės gy
venvietės, esančios netoli 
Rokiškio, vardą prieš kelias
dešimt metų ir Lietuvoje ne 
visi buvo girdėję. Šiandien 
Juodupę plačiai garsina čia 
veikiantis “Nemuno” vilno
nių audinių fabrikas. vJąme 
išaustos medžiagos^sįunčia- 
mos į Vilniaus ir Kauno, 
Maskvos ir Leningrado, Bu
dapešto ir Varšuvos siuvimo 
įmones.

Didele ir modernia teksti
lės įmone “Nemunas” tapo 
per pastaruosius penkiolika 
metų. Pertvarkytuose ir vi
siškai naujuose fabriko ce
chuose sumontuotos staklės 
ir kitos mašinos, gautos iš 
Rusijos Federacijos, Ukrai
nos pramonės įmonių, Čeko
slovakijos, Vokietijos Demo
kratinės Respublikos1 firmų. 
Prie audinių populiarumo 
daug prisideda ir Tarybų 
Kazachijos, Kirgizijos avių 
augintojai. Iš šių respublikų 
gaunama labai gera vilna. O

Susitikimas su partijos
ir darbo veteranais

Didžios pagarbos Tarybų 
šalyje nusipelnė partijos, ka
ro ir darbo veteranai, įrašę 
neblėstančius puslapius į šlo
vingą savo socialistinės Tė
vynės istoriją. Ne tik užsi
grūdinęs karys, bet ir darbi
ninkas, žemdirbys, nusipel
nęs mokslininkas, artistas, 
mokytojas, gydytojas — visi 
jie su gilia meile ir padėka 
vadinami veteranais. Šiems 
žmonėms teko pakelti daug 
sunkumų, tačiau visur ir 
visada jie buvo ir yra pavyz
džiu kitiems. Ir šiandien 
daug veteranų šauniai dar
buojasi gamyklų cechuose, 
kolūkių' ir tarybinių ūkių 
laukuose, mokslinėse įstaigo
se, mokyklose. O tie, kurie 
išėjo į pelnytą poilsį, kiek 
leidžia jėgos, dalyvauja vi
suomeniniame gyvenime, pa
deda auklėti jaunąją kartą 
tikrais savo tarybinės Tėvy
nės patriotais, internaciona
listais. . \

Tarybų Lietuvos partijos, 
karo ir darbo veteranai — 
tai žmonės, kurie padėjo 
įtvirtinti Tarybų valdžią Ne
muno krašte, kurie negailė
dami jėgų, kartu su kitų 
tarybinių tautų sūnumis ir 
dukromis kovėsi Didžiojo Tė
vynės karo frontuose, daug 
prisidėjo ir prisideda toliau 
vystant respublikos ekono
miką, mokslą ir kultūrą.

Svarbiam pokalbiui apie 
partijos, karo ir darbo vete
ranų vaidmenį, apie jų užda
vinius, iškeltus TSKP CK 
Generalinio Sekretoriaus 
draugo Jurijaus Andropovo 
kalboje, pasakytoje prieš 
kiek laiko Maskvoje įvyku
siame susitikime su partijos 
veteranais, į Lietuvos KP 
Centro Komitetą buvo susi
rinkę revoliucinių kovų, Di
džiojo Tėvynės karo daly
viai, ilgą gyvenimo kelią 
nuėję darbininkai, žemdir
biai, mokslo ir kultūros vei
kėjai.

Susitikime kalbėjo parti
jos, karo ir darbo vetera
nai — akademikas V. Niun
ka, Lietuvos KP Revizijos 
komisijos pirmininkas, So

kad iš jos būtų audžiami 
gražūs, madingi audiniai, 
stengiasi visas fabriko kolek
tyvas. Jo verpėjų, audėjų 
triūso vaisiai — ne kartą 
laimėti aukso medaliai Tary
bų Sąjungoje rengtose paro
dose, diplomai, parsivežti iš 
tarptautinių mugių.

“Nemuno” fabrike darbuo
jasi daug jaunimo. Audėjų, 
verpėjų, kai kurh|kitų fabri
kui reikalingų (specialybių 
dabar galima įsigyti neiš- 
vykstant iš Juodupės. Šalia 
vidurinės mokyklos iškilo ir 
profesinė. Ją baigusiems ir 
pageidaujantiems toliau mo
kytis technikumuose, aukš
tosiose mokyklose įmonėje 
sudaromos visos sąlygos. 
Taip fabrikas ruošia sau dar
buotojus, ir, kaip rodo įmo
nės. istorija, jie tampa pui
kiais savo specialistais. An
tai “Nemune” ilgą laiką dirbo 
dabartinis Tarybų Lietuvos 
lengvosios pramonės minis
tras Jonas Ramanauskas. 

cialistinio Darbo Didvyris K. 
Liaudis, Tarybų Sąjungos 
Didvyris P. Siragovas, “Tė-. 
viškės” draugijos pirminin
kas P. Petronis, sąjunginės 
reikšmės personalinis pensi
ninkas M. Miceika, respubli
kinės reikšmės personalinis 
pensininkas A. Šimanas. Jie 
nuoširdžiai padėkojo Lietu-, 
vos Komunistų partijos Cen
tro Komitetui už nuolatinį 
dėmesį partijos, karo ir dar
bo veteranams, didžiulį pasi
tikėjimą jais ir pasižadėjo 
visas jėgas skirti jaunimo 
auklėjimui, perduoti šių die
nų jaunajai kartai savo tur
tingą gyvenimo patirtį.

Susirinkusiems kalbą pasa
kė TSKP CK narys, Lietu
vos KP Centro Komiteto 
pirmasis sekretorius P. Griš
kevičius.

Tarybų Lietuvoje, pažy
mėjo P. Griškevičius, yra 
daugiau kaip 248 tūkstančiai 
veteranų, už sąžiningą darbą 
apdovanotų “Darbo vetera
no” medaliais. Miestuose ir 
rajonuose gyveno per 27 
tūkstančius buvusių fronti
ninkų ir partizanų, nemaža 
jų toliau dirba darbo kolek
tyvuose, kiek galėdami prisi
deda prie ūkinių ir politinių 
uždavinių sprendimo.

Drg. Griškevičius pareiškė 
gilią padėką veteranams už 
jų kilnius darbus ir dalyvavi
mą visuomeniniame politinia
me gyvenime, išreiškė tvirtą 
įsitikinimą, kad ir ateityje jie 
aktyviai prisidės auklėjant 
jaunimą tarybinės liaudies 
revoliucinių kovų ir darbo 
tradicijų pavyzdžiais.

V. Petkevičienė

• Kliehlas sako restorane 
šeimininkui:

— Mesje, jūsų restorane taip 
prastai gamina, jog aš pe>- 
spėsiu visus savo bičiulius, 
kad jie niekad čia neuž
eitų. Ko jūs šypsotės? Jums 
nebaisi tokia perspektyva?

— Nė trupučio mesje. Pa
prastai žmonės priešų turi 
daugiau, negu bičiulių. O jau 
savo priešams tai jūs tikrai 
patarsite dažniau valgyli pas 
mus?

Juodupės gyvenvietėje, 
kuri padedant įmonei ir da
bar tebesiplečia — visi did
miesčio privalumai. Čia ir 
kultūros rūmai, kuriuose 
dažnai koncertuoja garsūs 
Tarybų Lietuvos teatrų ar
tistai, ir jaukus poilsio par
kas — jame šeštadieniais ir 
sekmadieniais laisvalaikį 
praleidžia šimtai šeimų.

Nors Juodupė nelabai arti 
didžiųjų respublikos miestų, 
nukeliauti į juos dažnai važi
nėjančiais autobusais visiškai 
nesunku. Šiek tiek ilgėlesnės 
kelionės prie Baltijos jūros. 
Tačiau į jas juodupiečiai vi
sada mielai vyksta. Nemažai 
jų atostogas praleidžia Pa
langoje arba Nidoje, kur 
veikia modernūs fabriko poil
sio namai. Įmonės adminis
tracija, profsąjunga sudaro 
galimybę tekstilininkams pa
buvoti ir kituose žinomiau
siuose šalies kurortuose.

Vytautas Žemaitis



4 TAS PUSLAPIS i “LAISVĖ” PENKTADIENIS, RUGSĖJO [SEPTEMBER! 23,1983

Artimiausia Žemei ir dau
geliu atžvilgių panašiausia į 
ją Saulės šeimos planeta yra 
Venera. Ji šviečia skaisčiau 
už šviesiausias žvaigždes ir 
regima protarpiais vakari
niame danguje — tuomet ją 
lietuviai vadina Vakarine. 
Kitais laikotarpiais ji spindi 
rytiniame danguje auštant — 
tuomet ji Aušrinė. Mokslinis 
jos vardas Venera paveldė
tas iš senovės Romos. Romė
nai laikė, kad Venera, vaiz
duoja meilės, skaistumo ir 
vaisingumo deivę. Gražus 
Veneros vardas, gaila, su
terštas pavadinant nedorovi- 
nes ligas venerinėmis.

Venera nors spindi pana
šiai kaip šviesiausios žvaigž
dės, bet yra ne žvaigždė, o 
planeta. Žvaigždės — tai be 
galo tolimos saulės, o plane
tos — tai Saulės šeimos kos
miniai kūnai. Gi kurios jų 
labai panašios į Žemę — 
planetą, kurios paviršiuje 
gyvename.

Planetos skrieja aplink 
Saulę. Žemė apskrieja Saulę 
per metus vidutinišku 149,6 
milijonų kilometrų (93,5 
mljn. mylių) atstumu nuo 
jos. Venera skrieja arčiau 
Saulės — Už 108 mljn. km 
nuo jos ir ją apskrieja per 
225 mūsų dienas. Kai Venerą 
regime į rytus nuo Saulės? 
tuomet ji Vakarinė, kai »į 
vakarus — tuomet ji Aušri
nė. Šių metų vasarą ji buvo 
Vakarinė. Tokia pat Veneros 
padėtis kartojasi kas 584 
dienų. Maždaug už dešimties 

, mėnesių Venera bus Aušri
nė. Kai daugumas mūsų gy
vena stipriai elektros ap
šviestuose miestuose, tai

Veneros panoramas, atsiųstos tarybinių kosminių stočių aparatais.

Jubiliejinis bitininkų renkinys
Lietuvos sodininkų draugi

jos Kauno bitininkų skyriui 
sukako 35-ri metai. Per sayo 
gyvavimą jis surengė daug 
įdomių ir naudingų konferen
cijų, parodų, konsultacijų, 
ekskursijų, jo nariai specia
listai parašė daug straipsnių 
apie bičių produktų naudoji
mą žmonių sveikatai.

Kauniečiai turi 30 šeimų 
visuomeninį bityną, kuriame 
augina veislines bičių moti
nas. Turimoje parduotuvėje 
bei kioskuose realižuoja bičių 
produktus ir gėles. Kasmet 
parengia ir pateikia visuome
nei beveik už 300,000 rublių 
medaus, bičių pienelio, žie
dadulkių, pikio.

Padedami “Sanito” chemi
nės farmacijos fabriko vado
vybei ir specialistams, kau
niečiai bitininkai pirmieji 
Lietuvoje ir vieni pirmųjų 
Tarybų šalyje be medaus 
pradėjo gaminti daugelį kitų 
vertingų produktų ir prepa
ratų, reikalingų žmonių or
ganizmui.

Kauno bitininkų skyrius 
yra pats gausiausias respu
blikoje. Jis jungia darbinin
kus, gydytojus, mokytojus, 
inžinierius, mokslo darbuoto
jus. Jau seniai kauniečiai bi
tininkai palaiko artimus ry
šius su kitų tarybinių respu
blikų bitininkais, vieni ki
tiems perduoda savo patirtį.

Savo metinių proga kau
niečiai bitininkai surengė

VENERA-ŽEMĖS SESUO

Venera pagal JAV kosminių stočiij duomenis.

dažnas Veneros per visą gy
venimą nebepamato.. O reik
tų ja pasigoržėti, išvažiavus į 
užmiestį.

Planetos šviečia atspindėta 
Saulės šviesa. Jei nuskristu- 
me erdvėlaiviu arti Veneros, 
tai ją matytume kaip didžiulį 
debesų apsiaustą rutulį, o 
vakarais danguje dažnai 
spindėtų kaip žvaigždė mūsų 
Žemė. Kadangi Žemė neišti- 
sai debesuota, ir sausuma, o 
ypač vandenynai blogiau už 
debesis atspindi Saulės švie
są, tai Žemė nuo Veneros 
atrodytų ne tokia skaisti 
kaip mumš Venera.

✓
Veneros dangus niekuomet 

nebūna giedras, todėl jos 
paviršius ir pro didžiausius 

įdomų renginį — seminarą, 
kuriame be šeimininkų pra
nešimus skaitė įvairiais 
moksliniais laipsniais bei 
vardais tituluoti svečiai.

Apie Karpatų bičių vertę 
kalbėjo Maskvos K. Timiria- 
zevo žemės ūkio akademijos 
bitininkystės katedros vedė
jas docentas V. Gubinas. Jis 
pažymėjo, kad šios veislės 
bitės tinka laikyti Pabaltyje. 
Estijos žemės ūkio akademi- 
kos docentas G. Alesas, ve
terinarijos mokslų kandida
tas V. Kublickas, svečias iš 
Gruzijos L Toporidzė pasa
kojo, kaip kovojama su bičių 
parazitais — varoatoze. Biti
ninkystės mokslinio tyrimo 
instituto, esančio Rybnoje, 
mokslinė bendradarbė V. Bo- 
rodačiova supažindino semi
naro <• dalyvius su dirbtiniu 
bičių motinų • apsėklinimu, 
kuris ypač rekomenduotinas 
ten, kur yra mišrų bičių 
šeimų. Kauno medicinos in
stituto docentas A. Baltuške- 
vičius ir kaunietis bitininkas 
A. Viščius informavo, kad 
Šiuo metu didžiausias rūpes
tis plintanti varoatozė. Medi
cinos instituto docentas Ė. 
Kanopka atskleidė dideles 
bičių produktų panaudojimo 
galimybes medicinoje. Lietu
vos žemės ūkio akademijos 
bitininkas A. Laurenčikas 
šnekėjo apie bitiųinkų pa
mainos rengimą, Kapsuko 
rajono bitininkas veteranas ' 

teleskopus niekuomet nema
tomas. Kas yra po debesi
mis, net mokslininkams iki 
šio amžiaus vidurio buvo gili 
paslaptis. Pro storą Veneros 
debesų sluoksnį gali prasi
mušti tik kai kurios radijo 
bangos ir prasiskverbti iš 
kosminių stočių nuleidžiami 
aparatai. Šitomis priemonė
mis per pastaruosius dešimt
mečius Venerą tyrė ir Tary
bų Sąjunga, ir Jungtinės 
Amerikos Valstijos.

Tarybų Sąjungos kosminės 
stotys jau kelis kartus leido 
aparatus pro debesis ir tup
dė juos ant kietos Veneros 
žemės. Ištirta, kad Veneros 
atmosfera ir tirštas rūkas 
nepanašūs į Žemės orą ir jos 
debesis. Žemės oras — tai

A. Sidaravičius dalijosi pa
tirtimi, kurias per daugelį 
metų patyrė stebėdamas bi
tes .. . Lietuvos žemdirbys
tės mokslinio tyrimo institu
to bitininkystės sektoriaus 
vedėjas, žemės ūkio mokslų 
kandidatas J. Balžekas ir 
Lietuvos žemės ūkio akade
mijos docentas J. Straigis 
supažindino seminaro daly
vius su atliekamais moksli
niais darbais. Kauno bitinin
kų skyriaus valdybos pirmi
ninkas E. Mockus papasako
jo, ką per 35-ius metus 
nuveikė kauniečiai bitinin
kai.

Jubiliejaus proga sureng
toje parodoje galima buvo 
pamatyti pačių bitininkų pa
darytus bitininkystės įran
kius, bičių produktus ir iš jų 
pagamintus vaistus. Po įvai
rių veiklos įvertinimų ir ap
dovanojimų visi seminaro da
lyviai sugužėjo į vakaronę, 
surengtą prie Pyplių piliakal
nio, esančio Lietuvos žemės 
ūkio akademijos mokomojo 
ūkio teritorijoje. Ten buvo 
tęsiami pokalbiai apie aktua
lias bitininkystės problemas.

Visų pokalbių, kuriuos daž
nai nutraukdavo vaišingi va
karonės šeimininkai: Kauno 
bitininkų skyriaus “Bitutės” 
parduotuvės vedėjas B. Leo
navičius bei jo vadovaujamos 
prekybos įmonės pardavėjos 
vis ragindami vaišintis me
dumi, meduoliais, sūriu ir 
kitais patiekalais, ir norėda
mas nesuminėsi.

Vandalinas Junevičius 

daugiausia azoto ir deguo
nies mišinys. Vadinamojo 
anglies dioksido, arba dvide-, 
ginio, tėra tik trys šimtosios 
procento. O Veneros atmos
feroje 96 procentai — anglies 
dioksidas, 3,5^ procento — 
azotas; deguonies, vandens 
garų ir kitų dujų tik priemai
šos. Veneros rūką sudaro ne 
gryno vandens lašeliai kaip 
Žemėje, o sieros rūgšties ir 
kai kurių kitų sieros junginių 
skiediniai.

Antras dalykas, kurį pavy
ko nustatyti nuleidžiamai
siais aparatais ir radijo spin
duliais, yra tai, kad Veneros 
atmosfera labai tiršta ir 
karšta. Ji slegia kietą Vene
ros paviršių 90 kartų stipriau 
negu mus Žemės atmosfera. 
O temperatūra jos pavir
šiuje — 730 laipsnių pagal 
Kelvino skalę. Pagal Ameri
koje vis dar tebevartojamą 
Farenheito skalę tai būtų 
apie 860 laipsnių. Esant to
kiam karščiui, Veneroje ne
gali būti nei sniego, nei van
dens. Todėl Venera yra išti
sa nepaprastai karšta dyku
ma. Veneroje neauga joks 
augalas, negyvena joks gy
vis, pro ūkanotus debesis 
niekuomet nematyti ne tik 
žvaigždžių, bet net ir Saulės. 
Tiesa, dieną pasidaro švie
siau, panašiai kaip pas mus, 
kai ir labai apsiniaukę, o 
naktį taip tamsu, kad nors į 
akį durk.

Keistos Veneros dienos ir 
naktys. Jos nepaprastai il
gos: trunka maždaug po še
šias mūsų savaites. Ir aušta 
Veneroje ne rytų dangus, o 
vakarų. Visa tai dėl to, kad 
Venera lėtai sukasi apie savo 
ašį ir ne iš vakarų į rytus 
kaip Žemė, bet priešingai — 
iš rytų į vakarus. Todėl ten 
atrodo, kad dangus sukasi iš 
vakarų į rytus.

Veneroje karšta dėl to, 
kad dalis Saulės spindulių 
prasiskverbia pro atmosferą 
ir debesis, įkaitina jos pavir
šių. O atgal paviršiaus šilu
ma nebeišeina: ją sugeria 
apatinė atmosfera. Taigi Ve
nera yra didžiulis kosminis 
šiltnamis.

Tarybinių kosminių stočių 
nuleidžiamieji aparatai per
davė pirmuosius Veneros 
kalnų šlaito vaizdus. Juose 
galima įžiūrėti paplokščių ak
menų ir smėlio.

Amerikos kosminės stotys 
tyrė Veneros paviršių ir at
mosferą radijo bangomis. Pa
viršius buvo tiriamas taip: 
radijo bangų siųstuvas-rada- 
ras siuntė radijo impulsus į 
įvairias planetos vietas ir 
tiksliai registravo bangų at
spindžius; radijo bangos plin
ta šviesos greičiu; tiksliai 
išmatavus laiką, per kurį 
sugrįžta radijo aidas, gau- 
nams atstumas nuo radaro 
iki tos Veneros paviršiaus 
vietos, iš kurios grįžo radijo 
impulso aidas. Šie matavimai 
parodė, kad Veneros pavir
šius nelygus. Kai kurios sri
tys yra gerokai iškilusios — 
jos vadinamos žemynais, lo
tyniškai (kartu ir angliškai) 
Terra. Žymiausias žemynas 
pavadintas babilonišku Ve
neros vardu — Ishtar terra. 
Jame rasti ir aukščiausi Ve
neros kalnai — Maxwell 
Montes. Žemesnės sritys, jei 
būtų vandens, būtų Veneros 
vandenynai, arba okeanai. 
Tačiau jos yra, kaip jau 
minėta, sausos ir karštos. 
Kadangi kosminės stotys ne- 
skriejo aplink Venerą per jos 
ašigalius, tai-palyginti nedi
delės ašigalinės sritys tebėra 
neištirtos.

Tyrinėdami Venerą ir kitas 
planetas, mokslininkai gauna 
duomenų, naudingų Žemei 
pažinti. Kadaise buvo galvo
jama, kad Venera galėtų 
tikti ir žmonėms gyventi, 
bet, kaip matome, nors ji 
pagal dydį beveik tokia kaip 
Žemė, bet dėl karščio ir* J sausros gyvybei netinkama.

Antanas Juška
Astronomas

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo generalinis vykdomasis komitetas 
giliai ir nuoširdžiai liūdi netekus buvusio ilgamečio Centro 

Sekretoriaus ir redaktoriaus lietuvių skyriaus “Tiesos”.

Reiškiame gilią užuojautą jo broliams Jurgiui ir Kaziui ir jų šeimoms.

^Kultūros J/l [garsiai
Praeitais metais “Mokslas” 

išleido Vilniuje Aleksandro 
Vanago knygutę “Mūsų var
dai ir pavardės”. Nors kny
gutė mažo formato ir tik apie 
šimto puslapių, joje sukaup
ta daug vertingos medžia
gos; autorius išsamiai studi
javo mūsų tautos vardų ir 
pavardžių kilmę ir skaitant 
darosi aišku, kad jis mums 
paduoda tik santrauką — 
daug didesnė knyga ta tema 
glūdi joje.

Šiuo kartu sustosime prie 
kai kurių minčių apie var
dus — apie pavardes kitu 
kartu.

Kasdieniniame gyvenime 
žmonės retai galvoja, kokios 
kilmės yra tas ar kitas var
das. Tiesa, kai kurie vardai, 
ypatingai retai pasitaikan
tieji, tuojau lyg skelbia savo 
kilmę. Nereikia būti dideliu 
kalbos žinovu, kad spėti, jog 
Telesforas ir Teofilis yra 
graikų kilmės vardai, kad 
Abraomas ir Saliamonas yra 
hebrajiškos kilmės ir kad 
Liucijus ir Augustas yra lo
tynų kilmės. Bet kam ateina 
galvon mintis, kad Jonas ir 
Ona yra hebrajų kilmės, kad 
Petras ir Jurgis yra graikų 
kilmės ir kad Antanas ir 
Uršulė yra lotynų kilmės?

Iš daugybės svetimų senų
jų vardų lietuvių kalboje 
lotyniškos kilmės vardai yra 
vieni gausiausių: Akvilė, An
tanas, Augūstas (Augusti
nas), Benediktas, Dominykas 
(Dominifikas), Emilijonas, 
Feliksas, Gracijūnas (Gra- 
cys), Ignacijus (Ignas, Igno
tas), Julijus (Jūlius), Justi
nas (Jūstas), Laurynas, Leo
nas, Lionginas, Liūcijus, Lu- 
kdšius, Martynas, Povilas, 
Regina, Silvestras, Uršulė, 
Valentinas, Viktoras, Vin
centas (Vincas) ir kt. Pas 
mus jie ėmė rastis tuoj po 
Lietuvos krikšto.

Kaip mes matome, dėl tam 
tikro lietuvių ir lotynų kalbų 
panašumo struktūroje, iš Lo
tynų kilę vardai lietuvių kal
boje yra panašesni į lotyniš
ką originalą, negu kitose 
indo-europiečių kalbose, įs
kaitant (italų (Augustus- 
Augustas, Julius-Julijus, 
Justinius-Justinas ir 1.1.)

Hebrajiškos kilmės vardai 
atėjo į lietuvių kalbą iš Bibli
jos, nors dažnai per tarpi
ninkus: lenkus, baltarusius. 
Tas natūralu, nes krikščiony
bė į Lietuvą atėjo per kaimy
nus slavus. Kaimyninėje 
Latvijoje, kur krikščionybė 
atėjo vyriausiau — iš Vaka
rų, kai kurie hebrajiški var
dai atėjo per germanus.

Hebrajiškos kilmės vardų 
Lietuvoje yra gana daug. 
Tokie, pavyzdžiui, yra Abdo
nas, Abraomas, Ada, Ado
mas, Baltazaras, Baltramie
jus, Benjaminas, Danielius, 
Dovydas, Eleonora, Elzbie
ta, Emanuelis, Gabrielius, 
Ieva, Joakimas, Jokūbas, Jo
nas, Juozapas (Juozas), Lo
zorius, Magdalena, Marija, 
Melchidras, Mykolas, Morta, 
Motiejus, Onk, Rapolas Sa
bas, Saliamonas, Salomėja, 
Samuelis, Saulius, Serapi
nas, Simeonas, Tadaūšas, 
Tamošius, Tomas, Zuzana ir 
kt. Ne visi šie vardai Lietu
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voje buvo ir yra vienodai 
populiarūs, tačiau dauguma 
jų vartojami seniai ir plačiai. 
Kai kurie jų turėjo Būti 
nepaprastai dažni.

Graikiškos kilmės vardų 
turime gana daug: Agatas, 
Agatonas, Aleksas, Afekskn- 
dras, Ambraziejus, Anasta
zas, Anatčiijus, Andrius 
(Andriejus), Anicetas, Ata
nazas, Bazilius (Bazilijus), 
Blažys (Blažiejus), Cipras, 
Ciprijonas (Kipras, Kiprijo
nas), Damazas, Damijonas, 
Darijus, Dasijus, Demėtri- 
jus, Diodoras, Diomėdas, 
Dionyzas (Dionizas), Dorotė- 
jus, Dzidorius (Izidorius), 
Egidijus, Erazmas, Eugeni
jus, Eustachijus, Filomenas, 
Grigas (Grigalius), Hiacin
tas, Ipolitas, Jerbnimas, Jur
gis, Kirilas, Kleopas, Kristu
pas (Kristofdras), Kristijo
nas, Krizas, Leonidas, Mika
lojus, Narcyzas, (Narcizas), 
Nikodemas, Orėstas, Petras, 
Pilypas, Polikarpas, Prota- 
zas, Sebastijonas, Stepas 
(Steponas), Telesfdras, Teo
doras, Teoddtas, Teofilis, Ti
motiejus, Zenas (Zėnonas) ir 
kt. Tačiau ne visi jie buvo ir 
yra vienodai populiarūs. 
Graikiškos kilmės dažniau 
vartoti arba ir dabar tebe- 
vartėjami vardai yra, pavyz
džiui: Agota — iš gr. aga- 
thos “geras”, t. y. “geroji”; 
Aleksandras — iš gr. alexo 
“atremti, ginti” ir anėr, an- 
dros “vyras”.

Bet kaip su grynai lietuviš
kos vardais? Jie niekad ne
buvo išnykę lietuvių tautoje. 
Kalbininkai visuomet galėjo 
atskirti juos nuo “kalbinių 
invazijų” vardų. Jų šaknų 
reikšmę beveik visuomet ga
lima anąlizuoti, pav. Tautgi
nas yra tas, kuris “gina 
tautą”, Vytautas “mato tau
tą”, Norvaiša “nori vaišių”. 
Taip, < žinoma, yra ir kitų 
kalbų skknų varduose: Teofi
lis graikų kalboje reiškia 

Malonu užsukti svečiui į vieną gražiausiai tvarkomą 
Antosės ir Petro Juodžukynų sodybą Perlojoje.

V. Gulevičiaus nuotr.

“dievo mylėtojas”, vokiečių 
vardas Adolfas yra kilęs iš 
“adai” (kilnus) ir “wolf’ (vil
kas), graikų Aleksandras 
“atremiantis puolimą vyras”.

Dabartinėje Lietuvoje tau
tiški vardai vis populiarėja. 
Pilnos statistikos šalies plot
me dar nėra, bet Aleksan
dras Vanagas paduoda įdomų 
žiupsnelį.

Vilniaus mieste 1968 m. 
pirmąjį pusmetį iš 685 lietu
viai berniukų buvo: Ginta
ras — 41, Kęstutis — 24, 
Vytautas — 21, Darnius — 
19 ir pan., o iš 780 lietuvaičių 
buvo: Jūratė — 33, Rasa —
26, Aušra — 18, Dalia — 16. 
Kapsuke 1968 m. iš 746 liet, 
berniukų buvo: Gintaras — 
20, Giedrius — 19, Dai
nius — 17, Vidmantas — 15, 
Ramutis — 15, Gintas — 14, 
Ringaudas — 13 ir t. t., o iš 
718 lietuvaičių Almante —
27, Audra — 24, Rask — 22, 
Aušra — 17, Audronė — 15, 
Eglė, Dalik — 13, Laimutė — 
12 ir t. t. Tais pačiais metais 
Kybartuose iš 61 berniuko 
pavadinta Audrium — 7, 
Tautvydu — 4 ir t. t., o iš 75 
mergaičių Eglė — 7, Rask — 
3 ir t. t. -

Tarp lietuviškų vardų gana 
didelis procentas yra naujes
nių “dirbtinių” vardų. Dabar 
madinga “sugalvoti” vardą, 
bet kadkngi fantazija ne vi
sada pralenkia norus, tai ir 
randasi vėl vienodi, o kartais 
ir ne visai vykę naujadarai: 
Žibuoklė, Žibutė, NČrija (tu
rėtų būti Nėrija), Ugnė, 
Žydrūne, Žydrūnas, Audriū- 
nas, Ąžuolas, Teisutis ir pa
našūs.

Tai taip, kaip mes mato
me, mūsų tautos vardai (ir 
pavardės) yra tikras amalga
mas. Pats autorius yra geras 
pavyzdys: jo/ vardas, Alek
sandras, kaip jau matėme, 
graikiškas, o pavardė, Vana
gas — na, grynesnės, lietu
viškesnės ir būti negali. R.B.
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LIETUVOS TEATRAS 
GRAIKIJOJE „Tėvų žemėje 

semiuosi stiprybės“
Tarybų Lietuvoje viešėjo žinoma JAV lietuvių visuome

nės veikėja, pažangaus New Yorko “Laisvės” laikraščio 
vyriausioji redaktorė Ieva MIZARIENĖ. “Tiesos” redakci
jos prirašymu su viešnia kalbėjosi žurnalistas Algis Kusta.

Nuotraukoje: Šoka Lietuvos baleto artistai.

TARYBŲ LIETUVOJE

Pirmą kartą Graikijoje vie
šėjo Lietuvos baletas. Rug
pjūčio viduryje tradiciniame 
Atėnų meno festivalyje tary
biniam baletui atstovavo Lie
tuvos TSR Valstybinio aka
deminio operos ir baleto 
teatro šokėjų trupė. Akropo
lio papėdėje įsikūrusiame 
garsiajame Irodos Atikos 
teatre keturis vakarus ji 
rodė dvi koncertines progra
mas. Pirmojoje žiūrovai matė 
A. Adamo baleto “Giselle” 
antrąjį veiksmą ir R. Ščedri- 
no baleto “Anpa Karenina” 
trumpąjį variantą. Pastara
jame kartu su vilniečiais šo
ko ir garsioji tarybinio baleto 
žvaigždė TSRS liaudies ar
tistė M. Pliseckaja, padėjusi 
prieš keletą metų šį spektak
lį pastatyti Vilniuje. Antro
joje programoje buvo paro
dytos ištraukos iš lietuvių 
kompozitorių baletų, klasiki
niai šokiai.

Kaip papasakojo teatro di
rektorius ir meno vadovas, 
TSRS liaudies artistas Virgi
lijus Noreika, gastrolės buvo 
labai sėkmingos. Visus ketu
ris vakarus senovinio amfi
teatro tribūnos buvo perpil
dytos. Kaip žinia, į festivalį, 
kuris trunka keturis mėne
sius, suvažiuoja žymiausi 
scenos meistrai ir muzikiniai 
kolektyvai iš viso pasaulio. 
Čia pakanka paminėti JAV 
Martha Graham šokių trupę, 
San Francisco baletą, garsųjį 
belgų Moriso Bežaro “XX 
amžiaus baletą”, Kubos na
cionalinį baletą. Lietuvoje 
viešėjusią Graikijos Helenų 
choreodramą, Londono, Vie
nos, Berlyno, Maskvos sim
foniniu^ orkestrus. Todėl 
Lietuvos pasiuntiniams kon
certuoti greta tokių garsių 
kolektyvų buvo tikrai ne
lengva. Tačiau gastrolės, V.

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Elzbieta Urbanavičienė- 
Juzikaitytė

Mirė 1982 m. rugsėjo 14 d.
Jau praėjo vieneri metai kaip, po septynių metų 

sunkios ligos, nustojo plakusi širdis mūsų mylimos 
gyvenimo ir idėjos draugės ir brangios mamytės.

* Mes kiekvieną dieną prisimename Tave, brangi 
Elzute ir mamyte, ir lankome Tavo kapą kas 
savaitę.

Mieloji, ilsėkis ramiai Mount Royal kapinėse, o 
mudviejų meilė tau pasiliks amžinai.

JUOZAS URBANAVIČIUS-vyras
LILIJA—duktė

Noreikos žodžiais, pranoko 
visus lūkesčius. Žiūrovai la
bai gerai sutiko lietuvių kom
pozitorių A. Pakalnio baleto 
“Sužadėtinę” ir J. Juzeliūno 
“Ant marių kranto” ištrau
kas, kurias atliko respubli
kos liaudies artistai L. Aške- 
lovičiūtė ir V. Kudžma, bale
to solistai G. Sakalauskaitė, 
P. Skirmantas, J. Valeikaitė 
ir kiti. Daugelį dalykų teko 
kartoti.

Lietuviško baleto pasiro
dymuose pabuvojo Graikijos 
vyriausybės ministrai, Grai
kijos Komunistų partijos 
Centro Komiteto generalinis 
sekretorius H. Florakis, 
TSRS ambasadorius Graiki
joje, V. Kaboskinas, šios 
šalies kultūros ir meno vei
kėjai. Apie vilniečių koncer
tus plačiai rašė spauda, juos 
rodė televizija.

Lietuvos TSR Valstybinio 
akademinio operos ir baleto 
teatro baleto trupės sėkmė 
neatsitiktinė — tai ilgo dar
bo, bendradarbiavimo su- 
broliškomis respublikomis 
vaisius. Dabar teatras turi 
beveik 100 šokėjų trupę. 
Jam kadrus ruošia Tarybų 
Sąjungos aukštosios baleto 
mokyklos, choreografinė Vil
niaus M. K. Čiurlionio meno 
studija. Todėl neatsitiktinai 
daugelis įžymių Tarybų ša
lies baletmeisterių mielai 
stato vilniškėje scenoje dide
lius spektaklius. Nemažai 
naujų baletų yra sukūrę lie
tuvių kompozitoriai. <*Rampos 
šviesą išvydo J. Juzeliūno 
“Ant marių kranto”, A. Re
kašiaus “Amžinai gyi” daili
ninko S. Krasausko graviūrų 
motyvais, V. Ganelino “Bal- 
taragio malūnas” pagal K. 
Borutos romaną ir kiti.

Algimantas Degutis

Tai bene keturioliktoji Jū
sų kelionė į Lietuvą, Ką pa
tyrėte naujo, palyginus su 
ankstesnėmis?

Kiek kartų beatvažiuočiau 
į Tarybų Lietuvą, visuomet 
malonu susitikti su jos žmo
nėmis — menininkais, darbi
ninkais, kolūkiečiais. Pama
tau ' kasmetinę pirmynžengą, 
kiek daug čia padaroma žmo
nių gerovei, ir visi šie susi
tikimai man priduoda ūpo 
veikti pažangos labui Ame
rikoje.

Esu gimusi Jungtinėse 
Valstijose. Pirmąkart ęu tė
vų žeme susitikau 1929 me
tais, grįždama iš kelionės po 
Tarybų šalį. 1966 metais bu
vau viena pirmųjų lietuvių 
kilmės amerikiečių, aplankiu
sių jau socialistinę Lietuvą. 
Lygindama praėjusį dvide
šimtmetį, matau, kaip iškilo 
jūsų mokslas, kultūra, švie
timas. Sakykim, 1960-aisiais 
man krito akin, kad čia žmo
nės vaikšto daugmaž vieno
dais drabužiais. Nesakyčiau, 
kad buvo tokia mada — tada 
dar daug ko stigo. Dabar to 
nepastebiu. Žmonės puošniai 
rėdosi kiekvieną dieną, dau
gybė jaunų laimingų veidų! 
Lietuvos šiandiena šviesi, už
tikrinta jos ateitis.

Esu dėkinga ,,Tėviškės" 
draugijai už pakvietimą vėl 
atvažiuoti. Pirmučiausia pa
reiga laikiau aplankyti savo 
vyro Rojaus Mizaros kapą 
Alytaus rajone, Saviiionyse. 
Tai man labai brangi vieta.

Susižavėjau vienu naujau
sių ir aukščiausių Vilniaus 
pastatų — moderniu „Lietu
vos" viešbučiu. Juk man 
Jungtinėse Valstijose tenka 
būti kultūrinio bendravimo 
su Tarybų Lietuva tarpinin
ke, organizuoti tautiečių eks
kursijas - į tėvų žemę, ir aš, 
matydama naują viešbutį, ga
lėjau džiaugtis, kad mūsų 
ekskursantai nuo šiol turės 
puikias gyvenimo sąlygas.

Pakviesta apsilankyti Ki
nematografijos komitete, ga
vau tuo pačiu progą pamaty
ti naują lietuvišką filmą 
„Skrydis per Atlantą". Tai 
gražus drąsiųjų lakūnų Da
riaus ir Girėno paminėjimas.

Džiaugiuosi dalyvavusi Ro
kiškyje naujos vidurinės — 
jau ketvirtos šiame mieste — 
atidaryme. Rokiškiečiai vi
sada labai nuoširdžiai priima,

Svyruoja Pinočeto režimas
Komplikuojasi politinė pa

dėtis Čilėje. Gerokai įgriso 
liaudžiai fašistinis Pinočeto 
režimas. Rugpj. ir rugs, 
mėn. šalies darbo žmonės 
buvo surengę ketvirtąsias 
Nacionalinio protesto dienąs. 
Dešimtys tūkstančių žmo
nių — kalnakasių, dokininkų, 
statybininkų, transporto ir 
aptarnavimo sferos darbuo
tojų, valstybinių tarnautojų. 
Tomis dienomis išėjo Santia
go ir kituose miestuose į 
manifestacijas ir mitingus, 
reikalaudami, kad subankru
tavusi fašistinė diktatūra ne
delsiant pasitrauktų.

Manifestantams išvaikyti 
Pinočetas metė aštuoniolika 
tūkstančių kareivių ir polici
ninkų, įsakęs jiems su de
monstrantais susidoroti visu 
žiaurumu. Veikdami sutinka
mai su tokiu nurodymu, jie 
nužudė 28 žmones, daugiau 
kaip šimtą sužeidė, pusantro 
su viršum tūkstančio buvo 
suimta. Tačiau šios represi
jos nepalaužė liaudies valios. 
Fašistinio teroro aukų laido
tuvės tapo nauja galinga re
žimo pasmerkimo demon
stracija.

Netekęs net savųjų pasiti
kėjimo, Pinočetas nutarė 
reorganizuoti kabinetą: paša
lino iš jo sudėties kai kuriuos 
kariškius ir pakeitė juos 
kruopščiai parinktais civiliais 
veikėjais. Kartu jis pareiškė,

dar neišblėso atminty ma
loni viešnagė čia prieš porą 

• metų, minint mūsų „Laisvės" 
laikraščio 70-met|. Šįkart ne
tektis priminė save — aplan
kiau neseniai Rokiškio apy
linkėse iškilusį ilgamečio 
„Laisvės" redaktoriaus Anta
no Bimbos kapą, gražiai pri
žiūrimą.

Kreipdamasi į Rokiškio 
moksleivius, pasakiau, kad 
nūnai mūsų neramiame pa
saulyje nėra nieko svarbes
nio už taiką, JAV administ
racija nuolat gąsdina karu. 
Atvažiavusi į Jūsų šalį, aš 
negirdėjau nė vieno ^žodžio 
apie karą. Visi kalba tik 
apie taikos būtinumą, susi
rūpinę jos išsaugojimu, ifą la
bai gerai pątyrjau naujojoje 
Rokiškio mokykloje per pir
mąją pamoką — ji buvo pa- 
'vadinta taikos pamoka. iKal- 
bėjo mokytoja, vaikai, j1 Kal
bėjo žmogus — karo vetera
nas, pergyvenęs visus jo bai
sumus. Visų lūpose buvo 
vienas, žodis — taika,. įvjsų 
širdyse ir mintyse vienas sie
kimas — tąika.

Jūs mylite Lietuvą, džiau
giatės jos laimėjimais. Jums 
suteiktas respublikos nusi
pelniusios kultūros veikėjos 
garbės vardas, Bet Jūs — 
Amerikos žemės dukra.

Amerika yra mano šalis. 
Visą gyvenimą, visas jėgas 
atiduodu, kad joje būtų tei
singesnis gyvenimas. Aš ma
nau, kad tuo esu savo šalies 
patriotė.

Kartu myliu Lietuvą — 
čia gimė mano tėvai, mano 
vyras. Čia aš atvažiuoju pa
sisemti stiprybės toliau tęsti 
darbą, i nes čia matau savo 
idealų įgyvendinimą.

Brangi man gimtinė Ameri
ka. Brangi man tėvų žemė 
Lietuva. Ir viepai, n kitai rei
kalinga taika. Todėl aš esu 
kovotojų už talką gretose. 
Galiu /pasakyti, kad nepai
sant reakcijos pastangų, ju
dėjimas už taiką mūsų šaly
je auga su kiekviena diena. 
Pradedant mumis, pažangie
čiais, jis eina per visus Ame
rikos žmones. Taikos idėjų 
šaukliu yra ir mūsų laikraštis 
„laisvė". Lietuvoje mes tu
rime gerų jo talkininkų, jau
čiamės esą solidarūs bendro
je kovoje už pasaulio ateitį 
be karų.

“Vilniaus Tiesa”

kad spalio mėnesį pradės 
ruošti rinkimų įstatymo ir 
politinių partijų statuso pro
jektus. Ir pažadėjo išeiti į 
dimisiją ... ne anksčiau 
1989 metų, kai pasibaigs 
liaudžiai primestos konstitu
cijos nustatyas jo įgaliojimų 
terminas. Tik kyla klausi
mas — ar pavyks jam iki šio 
termino išsilaikyti?

Pinočeto pažadas — vi
siems suprantama priemonė. 
Kai diktatoriai jaučia, kad 
žemė jiems slysta iš po kojų, 
griebiasi ne tik teroro, bet ir 
politinių triukų. Toks triukas 
ir Pinočeto pažadas įvykdyti 
reformas. Kokias gi refor
mas jis gali pasiūlyti be tų, 
kurių pagalba tikisi pratęsti 
savo griūvančio režimo die
nas?

Šį budelį, kaip Lady Mac
beth, turėtų persekioti jo 
nesuskaičiuojamų aukų šešė
liai. 0 jis vis didina ir didina 
jų skaičių. Bet tuo pačiu jis 
ir didina savo priešininkų 
gretas. Net tos partijos, ku
rios ilgai rėmė Pinočetą, 
perėjo į opoziciją. Tuo tarpu 
Washingtone, kuris padėjo 
Pinočetui užgrobti valdžią^ 
jau galvojama apie tai, ar 
nevertėtų jo pakeisti, išsau- 
guojant fašistinį režimą. Tik 
ar sutiks Čilės liaudis, kad 
vienas tironas būtų pakeistas 
kitu? VI. Burbulis

FOTOKONKURSAS
LINELIUS RAUNU NE VIENA...

KSSSfiflr Leono Grublnsko

Iš Dzūkijos miškų ir sodų St. Petersburg, Flo.

Nuo seno Dzūkijoje buvo 
dainuojamą: “Jei ne grybai, 
jei ne uogos ...” Prie miškų 
ir miškelių prisiglaudusių 
Varėnos kaimų gyventojams 
grybai ir uogos visąda buvo 
pajamų šaltinisBuržuazi
niais metais nemaža dalis 
dzūkų tik iš to ir vertėsi.

Šiandien Varėnos miškai 
irgi pilni gėrybių. Čia uogau
jama ir grybaujama, miško 
uogos renkamos sau ir par
duoti. Tačiau skirtumas tas, 
kad žmogui dabar nebereikia 
siūlyti savo prekių. Jas gali
ma parduoti supirkimo punk
tuose, kurie įsteigt^daugely
je miestelių ir didesnių gy
venviečių.

Kadangi surinktas miško 
gėrybes būtina kuo greičiau 
perdirbti ir realizuoti, Varė
noje buvo pastatytas maisto 
pramonės kombinatas. Šios 
įmonės, priklausančios Lie
tuvos vartotojų kooperatyvų 
sąjungai, nauda dvejopa — 
varėniškiai turi arti namų 
darbo, o respublikos gyven
tojams tiekiami įvairūs dže
mai ir uogienės, pagaminti iš 
žemuogių, aviečių, mėlynių, 
iš juodųjų ir raudonųjų ser
bentų, obuolių.

! Varėniškių produkcijos ke
liauja ir tolimesniais adre
sais. Antai šiais metais į 
Japoniją ir Suomiją buvo 
nusiųsta stiklainiuose 70 to
nų mėlynių, juodųjų bei rau
donųjų serbentų, o Rumunija 
ir Vengrija perkasi nemažus 
kiekius dirbtinio medaus. 
Per pusę metų šio produkto 
jau parduota beveik 600 to
nų. Jo gamybai P. Cvirkos 
kolūkis tiekia tikrą bičių me
dų, kiti rajono ūkiai — būti
nus priedus. Kombinate taip 
pat gaminama dvylikos pava
dinimų vaisvandeniai. Ir ne 
tik iš Lietuvoje išaugintų 
uogų ir vaisių, bet taip pat iš 
apelsinų, mandarinų ir kt.

Vis daugiau žmonių perka 
sveikatos ir žvalumo teikian
čios lietuviškos giros, beržų 
sulos, kurios kasmet prilaši- 
nama po 350-400 tonų. Neuž
sistovi parduotuvių vitrinose 
ir putojantis obuolių gėri
mas.

Kombinatas patenkina ir 
daugelio smalyžių poreikius. 
Konditerijos ceche gamina- 

| ma 150 tonų įvairiausių ska
nėstų. Ypač pamėgo Dzūki
jos krašto gyventojai Varė
noje pagamintas “karvutes”, 
kitus saldainius. Juos gerai 
paruošti moka meistrai Aldo
na Zaleckienė, ir Dalia Kirk- 
liauskienė.

Miškų ir ypač sodų gėrybių 
kasmet daugėja, ir Varėnos 
maisto produktų kombinatas 
jau nebepajėgia visų jų su
pirkti ir perdirbti. Kombina
to direktorius R. Žukauskas 
sako, kad kitais metais bus 
įrengtas naujas, visiškai me- '■ 
chanizuotas vaisvandenių ce
chas. Didžiulis pastatas jau 
išmūrytas. Netrukus bus 
pradėtos montuoti pilstymo 
linijos, kiti įrengimai.

Stanislovas Pleskus

KAI ŠVIEČIA SAULĖ...
Japonijos Nagojos saloje 

pradėjo veikti pirmoji pasau
lyje degalinė, dirbantį Sau
lės energija. 3 5 kilovato ga
lingumo kolektoriai, esantys 
10 metrą aukštyje, aprūpina 
visus degalinės agregatus 
elektros energija.

TASS, APN-„Tl«ja"

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Daratelei Machulienei
Reiškiame gilią užuojautą sūnui Raymondui 

Machuliui, seserim Kostancijai Mugianienei ir 
Elzbietai Kadaravičienei, visiems kitiems giminėm 
ir jų šeimoms, taipgi gausiam skaičiui bičiulių.

Liūdime netekę mūsų narės,
LLD 198 KP. VALDYBA ir NARIAI

SAN LEANDRO, CAL.

MIRUS

Daratelei Machulienei
Reiškiame širdingą užuojautą jos sūnui Raymon

dui, seserims Kostancijai ir Elzbietai, visiem 
giminėms, artimiesiems, draugėms ir draugams ir 
pažįstamiems:

Kostancija Mugianienė A. Taraška
Telda King V. Taraškienė
Marytė Strauss N. McRae
Margaret Mozūraitienė C, McRae
K. Karosienė M. Ginaitienė

M. Kamarauskienė

(Panevėžys) nuotrauka

PRANEŠIMAS
Mūsų organizacinės veiklos 

trijų mėnesių pertrauka jau 
greitai pasibaigs.

Svarbu pranešti nariams 
bei mūsų pobūvių lankyto
jams, kad po ilgų atostogų 
nepamirškite spalio pirmą 
dieną, šeštadienį susirinkti į 
Lietuvių S. Piliečių klubo 
salę, nes įvyks šio sezono 
pirmasis klubiečių susirinka 
mas. Prašom visus daly
vauti.

Taip pat primenu Dainos 
Mylėtqjų choristams, kad 
spalio 7 d. įvyks šio sezono 
pirmosios choro pamokos. 
Prašom visų choristų nepa
miršti atvykti į pamokas. 
Vieta: LSC Klubas, 314 15
Avė. South. V. Bunkienė

Teheran. — Cuomeinis pa
reiškė, kad jeigu kai kurios 
Europos valstybės tęs savo 
paramą Irakui, Iranas su
stabdys žibalo eksportą. Ma
noma, kad Cuomeinis turėjo 
minty Prancūziją, kuri Ira
kui padeda.
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LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano Mylimo Vyro

ROJAUS MIZAROS
ŠEŠIOLIKTŲJŲ MIRTIES METINIŲ

Mirė 1967 m. rugsėjo 23 d.
IEVA

Detroit, Michigan Atsisveikinome su nuoširdžia laisviete

HAWTHORNE, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Bimba
MIRĖ I I

1978 m. rugsėjo 23 d.
Jau praėjo penkeri metai, kaip mūsų mylimas 

vyras ir tėvas atsiskyrė nuo mūs.
Mes jo niekad neužmiršime.

Žmona-SARAH BIMBA
Duktė-ADELĖ VALIŪKAS
Žentas - FRANK VALIŪKAS

Serga kanadietis
Pažangietis George Kodis 

vėl pergyveno nelaimę. Va
žiavo su draugu, o jo drau
gas įvažiavo į medį ir smar
kiai sužeįdė George Kodį. 
Pakliuvo į ligoninę, bet jau 
gerėja. Kodis randasi Beacon 
Hill Lodges, 350 Douglas 
Avenue, Windsor, Ont. 
Kambarys 807, buvo sulau
žytas jo dešinės kojos klu
bas, įdėjo metalinį junginį. 
Išbuvo ligoninėje ilgą laiką. 
Dabar jau vėl pradeda vaikš
čiot. Jis yra Detroito Lietu
vių klubo narys, darbštus 
windsorietis. Aplankykime 
jį. Jo geras draugas Vincas 
Ęirvela jį aplankė rugsėjo 3 
d?, rado jį geroj nuotaikoj.

• Mirė klubietis
Rugpjūčio 23 d. Southwest 

ligoninėje mirė Detroito Lie
tuvių klubo narys John Mi
kalonis, J sulaukęs 78 metų 
amžiaus
gį; sušhibavo jo širdis. Kū
nas buvo sukremuotas tą 
pačią akimirką (“inbstant dis
posal”); nebuvo pašarvotas, 
nebuvo balzamuotas. Jo pe
lenai pasiųsti jo broliui į 
Pennsylvania. Šį visą darbą 
atliko laidotuvių direktorė 
Yolanda Bauža Zaparackie
nė. Velionis paliko nuliūdime 
brolį Albert Mickalonį, gyv. 
Girardville, Pa.

Mikalonis įstojo į Detroito 
Lietuvįų klubą 1949 metais. 
1979
jis ndmirs, Klubo dovana 
sumoje $50 turi būt sunaudo
ta nariams jo atminėjai vai
šėms. Jo prašymas būs atlik
tas K
jo 25 d.

šeimą, gyv. Mahanoy Plains, 
Pa.; dėdę Juozą Janecką ir 
šeimą gyv. Warren, Michi
gan; kitus gimines gyvenant 
čius Pennsylvanijos ir Michi- 
gano valstijose daug draugų 
ir pažįstamų. Po laidotuvių 
buvo pietūs bažnyčios svetai
nėje.

Druskos kasykla
Detroito muzikė Estelle 

Smith čia gimusių lietuvių 
grupė (apie 18 jų) ir aplankė 
druskos kasyklas rugpjūčio 
24 d. Visi buvo pamatyt 
International Salt Company 
druskos kasyklas, Wyan
dotte, Michigan. jSako, buvo 
nuvežti net 1200 pėdų že
myn, pamatyt kaip yra kasa
ma druska. Ši nepaprasta 
ekskursija visiems labai pati
ko.

BRIDGEPORT, ŪONN.

MIRUS

Mary Strižauskas
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jos sūnui 

Clem Strauss ir jo šeimai, taip pat visiems kitiems 
giminėms, artimiesiems bei draugamą.

LDS 74 itP. NARIAI
J. ARISON
V. VALATKA
J. ir G. RIGELY
JANET RIGELY

Jis pergyveno smū-

paliko raštą, kad kai

HUNTINGTON, N. Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Kasmočius
MIRĖ 

1980 m. rugpjūčio 31 d.
Su dideliu gailesčiu širdyse prisimename mūsų 

mielą vyrą ir mylimą tėvelį. Jo niekad nepamirši
me. .

Žmona-ELZBIETA
Dukra—LENA ir jos šeima

ubo susirinkime rugsė-

Investatoriai
gimę lietuviai vyrai 

atoriai posėdžiavo mė-

GREAT NECK, N. Y.

MIRUS

Mečislavui Hacinkevičiui
Giliai užjaučiame sesutę Eleną, švogerį Niek 

Samanick ir Lietuvoje dukterėčias, sūnėnus ir 
kitus artimuosius.

ALDONA ir PAUL ALEKNOS
Seminole, Florida

Cia 
inves 
nešintam susirinkime, Jose
phine 
vasarnamyje, rugpjūčio 14 d. 
Kanai 
buvo 
kitų, 
piknikas. Suvažiavo ne tik 
vyrai, bdt ir jų žmonos ir visi 
gražiai piknikavo. Diena pa- 
sitaik

ir Alphonse Urbonų

loję. Šis susirinkimas 
skirtingas nuo visų 
nes tai buvo šeimų

ė šilta.
Bowleriai

Myrtle Beach
Nuo rugpjūčio 13 d. iki 27 

d. aštuoni detroitiečiai buvo 
išvažiavę į Myrtle Beach, 
South Carolina prie Atlanto. 
Buvo George ir Beverly Olin 
su vaikučiais Mark ir Renee, 
Diane ir Judy Rye, Marjorie 
Woods ir Wally Olin. Sako, 
jie visi daug plaukiojo Atlan
te; plačiai apvažinėjo South 
Carolina svarbias vietoves, 
ir linksmai atostogavo.

Susižeidė
Ona Kairaitienė dirbdama 

savo kieme griuvo ir smar
kiai susižeidė, bet nieko ne
sulaužė. Sako, viską skaudė
jo, bet pati gydėsi namie.

Kita klubietė Stephanie 
Sawchuk, rugpjūčio 27 d. 
griuvo namie. Skilo klubas. 
Operuota Beaumont ligoni
nėje. Dabar Rehabilitation 
Institute, kur jai pagelbsti 
išmokt vėl vaikščiot. Atrodo, 
kad daug nemalonių įvykių 
pergyveno. Reikia visiems 
būt labai atsargiems/

Klubo susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadienį, rugsėjo 25 d. 10 
vai. ryto. Po susirinkimo — 
prisiminsime ir pagerbsime 
mirusį narį John Mikalonį, 
kuris savo dovaną paliko 
Klubui. Stefanija

MIAMI, FLA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS j '

J onas Marozas
MIRĖ

1974 m. rugsėjo 21 d.
Jau praslinko devyneri liūdesio metai be Tavęs, 

brangusis Joneli. Aš visada su gailesčiu prisimenu 
tą žiaurų persiskyrimą.

Liūdinti žmona
VERONIKA MAROZAS

/I

Rugpjūčio 21 d. LDS bow
leriai
Lietusių klubo patalpas susi
rinkimui. Nutarė pradėt sa
vo sesono pamokas rugsėjo 
17 d. sutvarkė kpmandas. 
Dabar kiekvieną mėnesį bus 
bowle ’iu pamokos pasiruošt 
ateinančių metų turnyrui 
įvykstančiam Chicagbje.

Mirė klubiečio žmona
Helen Račiukaitis mirė sa

vo namuose rugpjūčio 28 d. 
Velionė pergyveno širdies 
priepuolį ir kitas koijnplikaci- 
jas. Spalio 2 d. būtų sulau
kusi 65 m. Buvo pašarvota 
Vai S. 
muose, 
Detroi 
rugsėjį

susirinko į Detroito

sutvarkė komandas.

* Skotas — viešbučio sa
vininkas įvedė griežčiausios 
ekonomijos sistemą. Net virs 
laikrodžio hole jis pritvirtino 
lentelę: „Tik gyvenantiems 
viešbutyje".

Rugpjūčio 27 d. ryto su
skamba telefonas, kalba 
Amilija Yuskovic ir praneša, 
kad Bridgeport, Conn, mirė 
ilgametė progresyvių lietu
vių judėjimo veteranė “Lais
vės” skaitytoja, rėmėja, vaji- 
ninkė Marijona Strižauskie- 
nė.

Marijona bus pašarvota 
Stokes Funeral Home, Wa
terbury, Conn., o rugpjūčio 
28 d. 9:30 vai. ryto išlydėta i 
Lietuvių Tautines kapines.

Sūnaus vardu paprašė, kad 
kas laisviečių atvyktų pasku
tinį kartą su nuoširdžia lais
viete atsisveikinti.

Nuo mūsų namų į Water
bury kelionė ilgoka, namus 
palikome 6 vai. ryto, prie 
laidotuvių namų buvome 9 
vai. ryto- Stokes šermeninėj. 
Radome būrelį Marijonos gi
minių ir artimųjų draugų.

Laikui atėjus išlydėti laido
tuvių direktorius pakvietė 
Amiliją Yuskovic, kuri kal
bėjo angliškai. Amilija pasa
kė: “Aš nuo pat jaunų dienų 
gerai pažinojau visą Stri- 
žauskų šeimą, M. Strižaus- 
kienė per visą savo ilgą 

•amžių veikė ir dirbo darbo 
žmonių geresniam gyveni
mui.

Stokes pakvietė ir mane 
tarti žodį kitą. “Laisvės” ko
lektyvo vardu išreiškiau šir
dingą užuojautą sūnui Clem 
Strauss, marčiai, anūkiams 
ir draugams, su kuriais M. 
Strižauskienė per ilgus me
tus veikė lietuvių progresy
viame judėjime.

Pasibaigus apeigohis laido
tuvių direktorius dalyvius 
pakvietė praeinant pro kars
tą su velione Marijona atsi
sveikinti.

Lydint į Lietuvių Tautines 
kapines, pradėjo lynoti ir 
gamta geros asmenybės ap
gailestavo.

Prieš septynerius metus 
mirė Marijonos Juozas Stri
žauskas. Juozui — Marijonai 
Strižauskams prie jų kapo 
pastatytas akmeninis pa
minklas.

Ir prie kapo tariau paskuti
nius atsisveikinimo žodžius. 
Taip if palydėjome Marijoną, 
amžinai ilsėtis gražiose lietu
vių kapinėse.

Sūnaus vardu graborius 
užprašė visus į restoraną 
priešpiečių.

Marijona Strižauskienė- 
Popieraičiūtė gimė 1891 m.

Tabūnėlių kaime, Kapsuko 
rajone. Į Ameriką atvyko 
1902 m. Tais pačiais metais 
atvyko ir Juozas Strižaus
kas. 1909 m. jiedu susituokė.

Iki 1916 m. jie gyveno 
anglies kasyklų rajone. Iš 
ten atvyko į Waterbury, 
Conn., o 1962 m. išsikėlė į 
Bridgeport, Conn.

Marijona ir Juozas Stri- 
žauskai išaugino ir išleido į 
mokslus du sūnus. Vienas 
sūnūs, prasidėjus antrajam 
pas. karui buvo paimtas į 
Amerikos armiją.kur kariau
damas žuvo. Sūnaus žuvimą 
abu tėvai labai pergyveno. 
Jie visą savo subrendusį gy
venimą dirbo ir kovojo, kad 
daugiau karų nebūtų, kad 
viso pasaulio žmonės gyven
tų taikoje. * * *

M. Strižauskienės laidotu
vėse teko ir pasikalbėti su 
waterburiete progresyvių 
lietuvių judėjimo veikėja 
Mary Svinkūniene. Mary vi
suomet gausiai piniginiai 
“Laisvę” parėmė. Šį sykį irgi 
įdavė $100.00 “Laisvei” pa
ramai. * * *

Jau buvo “Laisvėje” rašyta 
apie mirusį Mečislovą Hacin- 
kevičių. Jo sesuo Elena Sa- 
manik brolio prisiminimui 
“Laisvei” $100.00 paaukojo.* * *

Laiks nuo laiko nuvažiuoja
me į Ronkomkoma, Long Is
land.. aplankyti gerus drau
gus, “Laisvės” skaitytojus 
Margaretą ir Leoną Jakštus. 
Abu draugai vaišingi — kai 
nuvykstame visuomet pavai
šina ir neužmiršta įteikti 
“Laisvei” aukų. Šį sykį įdavė 
$20. * ♦ ♦

Noriu širdingai padėkoti 
visiems aukotojams, nes va 
saros laiku mažai begaunarne 
aukų, kurių “Laisvei” labai 
reikalinga. Prašyčiau visu 
“Laisvės” skaitytojų ir rėmė 
jų pagal išgalę prisiųsti 
“Laisvei” paramos. P. Venta

Binghamton, N. Y.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

įvyko rugsėjo 9 d. Susirinki
mą atidarė ir pravedė K. 
Thomas. Dalyvavo visi vai-/ 
dybos nariai ir jų raportai 
priimti. /

Helen Pagiegala sumanė 
parinkti aukų “Laisvei’’. 
Aukojo: ų /
J. ir A. Žemaitis i

ir Duktė.................. $10.D0
H. ir A. Pagiegalai .... $5.00 
P. ir A. Masukai.......... $5.00
Anna Kirelis...............$5.00
J. Brown.. J.................. $5.00
H. Horsky......................$5.00
K. Thomas !.............   .$5.00
P. Wizes......................   $1.00

Viso.......................... $41.00
Po susirinkimo buvo vai

šės, kurias paruošė Helen 
Horsky, ir filmų rodymas. 
Filmai visiems patiko.

Sekantis susirinkimas 
įvyks spalio 14 d. pirmą vai. 
P. P.

Bus vaišės ir filmų rody
mas. Prašom narius dalyvau
ti. K. Thomas

“LAISVĖS” DIREKTORIŲ 
TARYBOS POSĖDIS

Pirmadienį, rugsėjo 26 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” Bendrovės direktorių 
tarybos posėdis, Laisvės na
me, 102/02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Dalyvau
kime visi.

N. Buknienė, Sekr.

BRIEFS

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mirė 1965 m. rugsėjo 22 d.
Mano mylimas vyras mirė Miami, Floridoje. Jo 

pelenus parvežėme i Boston, Mass, ir palaidojome.
Aš negaliu užmiršti tos liūdnos dienos.

, HELEN ŽEKONIS, žmona

aci-

Buvo pašarvota 
Bauža laidotuvių na- 
1930 — 25th Street, 

,e. Laidotuvės įvyko 
► 2 d. su bažnyčios 

apeigomis; palaidota St. 
kapinėse. Vakare, 

rugsėjį 1 d. įvyko atsisveiki
nimas 
vįų direktorė Yolanda Bauža 
Zaparackienė. Ji gražiai ir 
gabiai pasakė atsisveikb.:r?_c 
kalbą; skaitė pritaikoipą poe-

Hedwi;

Pradėjo laidotu-

mimo 
ą poe

ziją, išreiškė organizacijų 
užuojau 
Vaizbos
tuvių respublikonų, Detroito 
lietuvių 
troito L
viškų Melodijų radijo valan
dėlės. yeliau perstatą Kazį 
Gogelį,
pirmininką. Jis išreiškę dide
lę simpatiją nuo radijo 
Velionės vyras yra 
klubo valdyboje.

ė paliko dideliame 
nuliūdime vyrą Stanley Ra- 
čiukaitį, 
Lietuvių 
Juozą; b 
ir šeimą v. ,
Pa., sesutę Adelę Olanich ir

tą: Detroito Lietuvių 
Buto, Michigkno lie-

namų draugijas, De- 
įetuvių klubo, Lietu-

ietuvių radio klubo

klubo. 
radijo

Velion

kuris yra Detroito 
klubo narys; sūnų 

rolį Frank Yenetski 
gyv. Marianoj City.

OZONE PARK, N. Y.

MIRUS

Jonui Siurbai
1983 m. liepos 17 d.

Reiškiame gilią užuojautą visiems jo artimie
siems bei pažįstamiems.

Servit & Ruth Gugas
Amelia & Walter Yuskovic
Anne Yakstis
Aldona DeVetsco
Ruth Bell
Amelia Young
Elena Jeskevičiūtė
Olga Margos
Nellie & Paul Venta
Nastė Buknienė
Aldana & John Katinas
Ursula Bernotienė
Ona Chepulienė

& Felix Lupshevich

Constance Rušinskas 
John Orman
Sylvia & Algerd Bukas 
Use Bįmba
Mildred Stensler 
Victor Becker 
Adele
Tessie Stočkus
The John Rigely Family 
Bill Malin
Ed & Nellie Shumbris 
Sofija Stasiukaitienė 
Ieva Mizarienė

Andrew & Aldona Anderson

Circle this date on your 
calendar — Sunday, October 
23. L D S branch 1 is having 
Arts & Crafts Festival at 
Laisvė Hall. Festival starts 2 
o’clock in the afternoon and 
lasts as long as you will 
enjoy it. Meet your friends 
and have a cup of coffee . . .

Donations are greatly ap
preciated.

♦ * ♦
Alli Mitt, my niece from 

Estonia came to meet me in 
Vilnius arid we had a couple 
of very inice days there 
of very nice days there be
fore leaving Lithuania. 
Sculptor Erikas Varnas and 
his artist wife Aldona invited 
us for dinner one of those 
days and we had a very nice 
time. Erikas Varnas who 
made Anthony’s bronze bas- 
relief for his memorial stone 
is a very accomplished sculp
tor. We were very impressed 
by his work. He has partici
pated in many competitions 
and exhibitions Jn Lithuania 
/and in other countries and 
has won awards.

•I Aldona Varnas is a paint
er. We were impressed by 
her work also. She has exhi
bited for many years and the 
subjects for her paintings 
are progress and peace. Be
sides that Aldona is working 
with amber for jewelry and

does it very well. We were 
lucky to receive a piece for a 
gift and we appreciate it 
very much.

We had a lovely afternoon 
together and will always re
member it.♦ ♦ ♦

It was good to hear from 
our activist Ksavera Kaross. 
Her unfortunate accident 
over a month ago has been 
hard on her. She has often 
slept sitting in a chair, has 
been bandaged and the doc
tors had told her that it will 
take at least 6 weeks before 
bones begin to knit together. 
Ksavera fell and fractured 
her ribs working in her gar
den. She says: “Being care
ful and ill is not in my line 
and am impatient to continue 
necessary work in the USA- 
USSR Friendship Society 
and women’s movements”.

We are hoping she is back 
to normal by now to continue 
her important work . . .♦ ♦ ♦

Walter and Brone
Well known activists in 

New York, celebrated their 
silver anniversary Septem
ber 8th. There were many 
well wishers and many tasty 
tomatoes and figs from Ker- 
shulis’ beautiful garden were 
given to friends. Have 
another 25 years! Use

DORGHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
I

Antanas Kavoliūnas
Mirė 1961 m. rugsėjo 15 dieną

Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko 22 metai nuo 
to mūsų gyvenime skaudaus įvykio — mirties
mūsų mylimo tėvelio.

Jo šviesus atminimas ir gyvenime duoti gražūs 
pamokinimai yra gyvi mūsų mintyse ir širdyse ir 
jie tokie pasiliks iki mūsų krūtinėse širdys plaks.

Liūdi duktė JULIA
# sūnus VIKTORAS

Happy Anniversary!




