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72-IEJI METAI

KRISLAI
Su pranciškonais 
Bostono vienuolis
K. Barono baimės . . * *
“Siunčia baletą . . . .”

R. BARANIKAS
^io mėnesio 12-ą dieną 

radausi Washingtone, tarp 
dešimčių tūkstančių ameri
kiečių, kurie suplaukė i sosti
nę, kad išreikšti savo gilų 
pasipiktinimą prieš invaziją į 
mažiukę Grenadą, prieš in
tervenciją Centralinėje Ame
rikoje. Demonstracija buvo 

~ spalvinga, pilna energijos, 
pilna noro kaip nors sulaikyti 
Reagano ir jo sėbrų pragaiš
tingą, anti-liaudišką politi
ką . . . .

Šalia manęs žengė trys 
dvasiškiai, kuriuos iš jų tam
siai rudų apvalkalų ir virvi

nių juostų atpažinau kaip 
Ą vienuolius pranciškonus. Pa

sirodė, kad jie iš vienuolyno 
Bostono miesto centre, kur 
jiems priklauso “aptarnavi
mo bažnyčia”, tai yra, bažny
čia, kuri neturi savo parapi
jos, bet kuri rūpinasi viso 
miesto biednuomenės, jauni
mo, rasinių mažumų socia
liais reikalais. Jauniausias iš 
tų trijų vienuolių su manimi 
kalbėjosi per visą demon
stracijos laiką, aiškino, kaip 
jis politiniai suradikalėjo, 
kaip jis nemato prieštaravi
mo tarp krikščionybės ir so
cializmo ....

Klausantis Bostono vienuo
lio, aš galvojau apie to ordi
no istoriją, kaip jie iš pat 
pradžios, dar XIII šimtme
čio, šalia jėzuitų (ir konku
ruodami su jais) stovėjo kle
rikalinės reakcijos avangar
de, pridėjo savo rankas prie 
inkvizicijos . . . Bet laikai 
keičiasi, nemenkas skaičius 
jėzuitų ir pranciškonų randa
si taikos ir socialinės pažan
gos šalininkų eilėse.

Žengdamas šalia to idealis
tinio Bostono pranciškono, aš 
galvojau apie jo kolegas
Brooklyne, lietuviškus pran
ciškonus, kurie leidžia “Dar
bininką”. Jiems mažai kas 
pasikeitė, jietębegyvena vi
duramžiškoje reakcijoje, 
branduoliniai ginklai jiems 
prie širdies, varginingų kata
likiškų masių išnaudojimas ir 
priespauda Lotynų Ameriko
je jiems priimtini pažangių 
Salvadoro katalikų kankina
mas ir vienuolių seselių žu
dymas nesukrečia jų sužievė- 
jusios sąžinės ... '

Dalis virš minimos demon
stracijos Washingtone for
mavosi visai netoli paminklo 
Vietname žuvusiems ameri
kiečiams kariams. Paminklas 
savotiškas, ypatingas, pasa
kyčiau — įspūdingas. Jis 
tikriausiai ne įprasto hura- 
patriotinio charakterio: ant 
ilgos juodo granito sienos iš
kaltos pavardės apie 40,000 
Vietname žuvusių karių. 
Praeidamas pro paminklą pa
stebėjau ten stovinėjančius 
karo veteranus. Jie ten atėjo 
lyg norėdami pagerbti žuvu
sius jų draugus, o ne karą 
kaipo tokį. Apie tai galima 
buvo spręsti iš tb, kaip tie 
veteranai ir einantieji į de
monstraciją žmonės (su 
ženklais, vėliavomis t. t.) 
maišėsi, kalbinėjosi draugiš-. 
kai.

■ °Tąsa 6 pusi.

Graikai ir turkai 
viltingai laukia

Nicosia. — Kipro graikai 
reiškia pasitenkinimą Jungti
nių Tautų Saugumo Tarybos 
nutarimu, pasmerkiančiu Ki
pro graikų žygį, lapkričio 15 
d. pasiskelbiant nepriklauso
ma valstybe šiaurinėje salos 
dalyje. Bet turkų bendruo
menės vadai atmeta šią pe
reitą penktadienį priimtą re
zoliuciją, kuri reikalauja, kad 
turkai atšauktų savo dekla
raciją. Tačiau abi pusės reiš
kia viltį, kad dabar, kai į 
bylą įsikišo Jungtinės Tau
tos, gal problemų sprendi
mas pagreitės.
^Saugumo Tarybos rezoliu
cija turi tris pagrindinius 
punktus: pasmerkia Kipro 
turkų žygį, ragina valstybes 
nepripažinti Kipro turkų res
publikos ir reikalauja, kad 
nepriklausomybės deklaraci
ja būtų atšaukta.

Kipro vyriausybė (graikų) 
sako, kad, jei Kipro turkai 
nepildys Saugumo Tarybos 
rezoliucijos, tai bus stengia
masi jiems uždėti sankcijas.

Kipro sala ir jos geografinė 
padėtis.

Tuo tarpu Turkija, kuri kol 
kas vienintelė tebėra tą nau
jąją Kipro turkų respubliką 
pripažinusi, laikosi tos nuo
monės, kad negali būti kal
bos apie nepriklausomybės 
deklaracijos atšaukimą, ne
bent prasidėtų derybos dėl 
federacijos sudarymo, re
miantis lygybe.

Laukiama, .kad netrukus 
prasidės graikų ir turkų at
stovų susitikimas, gal net 
dalyvaujant JT gen. sekreto
riui ar jo atstovui ir°Britani- 
jos premjerai Thatcher. Kip
ro prezidentas Spyros Kyp- 
rianou šią savaitę lankėsi 
Washingtone ir buvo susiti
kęs su prez. Reaganu ir 
Valstybės sekretorium 
George Shultz.

London. — Savo interview 
britų televizijoje JAV amba
sadorė Jungtinėse Tautose 
Jeane J. Kirkpatrick pareiš
kė, kad Amerika nemato 
jokio reikalo toliau drausti 
ginklų pardavimą Argenti
nai. Ginklų embargo buvo 
uždėtas prez. Carterio lai
kais už Argentinos prasižen
gimus žmogaus teisių srity
je. Dabar, kai netrukus ša
lies valdžia pereina į civilių 
rankas, tasai JAV draudimas 
galįs būti ir nuimtas. Britai 
priešinasi tokiam Amerikos 
žygiui.

Fed. Vokietijos vyriausybė nuėjo 
prieš savo žmonių valią

Filmas “The Day After” 
suskaldė Amerikos žmones

Fed. Vokietijos policija su vandens patrankom pasitinka Bonnos piliečius, kurie prie 
parlamento rūmų demonstravo prieš JAV branduolinių raketų dislokavimą valstybės 
teritorijoje.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
Bundestag (parlamentas) pa
tvirtino kanclerio Helmut 
Kohl planą dėl JAV branduo
linių raketų dislokavimo val
stybės teritorijoje. Nors 
tiksliai neskelbiama, bet lau
kiama, kad tos raketos ne
trukus bus pradėtos siųsti.

Tuo metu, kai kancleris 
parlamente aiškino, kaip 
svarbu, kad tos raketos būtų 
dislokuotos, lauke policija 
kovojo su demonstrantais, 
pildama juos vandeniu ir 
darydama areštus. Mažes
niuose susirėmimuose su po
licija suimta 154 asmenys.

Demonstracijos prieš par
lamento nutarimą vyko dau
gelyje miestų, jų tarpe Ber
lyne, Hamburge, Bremene, o 
sename universitetiniame 
mieste Goettingen ' į gatves 
demonstruoti prieš JAV 
branduolines raketas/ išėjo 
studentai.

20 metų nuo 
Kennedy žuvimo

Washington. — Lapkričio 
22 d. Arlingtono kapinėse, 
kur dega amžina ugnis prie 
buvusio prez. Kennedy kapo, 
susirinko jo šeima ir arti
mieji prisiminti jį tragiško 
žuvimo dvidešimtmečio pro
ga. Dalyvavo ir prezidento 
/brolis senatorius Edward 
Kennedy. Prezidento našlė 
Jacqueline Kennedy Onassis 
tuo metu buvo Hyannis Port, 
Mass., su prezidento 93 me
tų motina Rose Kennedy.

Trumpos pamaldos įvyko 
Washingtone, kur šv. Trejy
bės bažnyčioje, dalyvaujant 
kviestiems asmenims, jų tar
pe ir pres. Reaganui, sen. 
Edward Kennedy kalbėjo 
apie savo brolį, 35-ąjį JAV 
prezidentą. Dalyvių tarpe 
buvo nemažai buvusių prez. 
Kennedy bendradarbių, ku
rie kartu su pačiu Kennedy 
tuo metu buvo laikomi jau
nimo atstovais. Kaip jauni 
jie buvo, rodo ir tas faktas, 
kad šiandien, 20-čiai metų 
praėjus nuo jo mirties, JFK 
būtų buvęs dar šešeriais me
tais jaunesnis už dabartinį 
prezidentą Reaganą.

Sen. Kennedy ir Washing
ton© arkivyskupas James A. 
Hickey savo kalbose pabrėžė 
reikalą sutramdyti branduo
linę ginkluotę, ko troško ir 
prez. Kennedy, pats pirma
sis pasiekęs riboto susitari
mo su Tarybų Sąjunga.

Kancleris Kohl parlamente 
aiškino, kad jis dar neprara
dęs vilties, jog JAV ir Tary
bų Sąjunga gali pasiekti Ge- 
nevoje “kompromisų” savo 
derybose dėl vidutinio sieki
mo raketų suųiažinimo.

Kancleris surinko reikalin
gą daugumą balsų iš savo 
koalicijos, bet socialdemo
kratai nebalsavo kartu su 
juo.

Demonstracija prieš 
prez. Reagan kandidatūrą

Vaizdas iš demonstracinio mitingo Cleveland©.

Cleveland. — Arti dviejų 
tūkstančių siekianti publika, 
pripildžiusi šio miesto Music 
Hall, reikalavo, kad prez. 
Reagano kandidatūra ne
praeitų ateinančių metų pre
zidentiniuose rinkimuose. Ši 
demonstracija sutapo kaip 
tik su JAV Komunistų parti
jos 23-iosios konvencijos už
baigimu.

Prie konvencijos dalyvių 
prisidėjo ir daugelis cleve- 
landiečių bei iš kitų miestų 
atvykusių civilinių teisių ko
votojų ir grupių narių, kovo
jančių už darbus ir taikingą 
JAV užsienio politiką.

Mitingui vadovavo JAV 
Komunistų partijos naciona
linis pirmininkas Henry 
Winston. Jis savo kalboje 
nurodė, kad prez. Reagano 
ginklavimosi politika esanti 
paremta antikomunizmu, ku
ris nukreiptas ne tik prieš 
komunistų partiją, bet ir 
prieš žmones, nepaisant jų 
įsitikinimų.

Henry Winston pristatė 
pagrindinius kalbėtojus, ku

Parlamentinių debatų išva
karėse įvykusioje socialde
mokratų konvencijoje kate
goriškai atmesta raketų dis
lokavimo planas. Partijos ly
deris parlamente Hans-Jo
chen Vogei kaltino, jog kanc
leris neįstengė padaryti pa
kankamos įtakos, kad būtų 
pasiekta to kompromiso Ge- 
nevoje ir vadino jį Reagano 
administracijos vasalu.

riais buvo JAV Komunistų 
partijos Centro Komiteto 
gen. sekretorius Gus Hali, 
Centro Komiteto narė Ange
la Davis ir Jaunųjų Komu
nistų Sąjungos nacionalinis 
pirmininkas James Steele.

Kalbėtojai kritikavo dabar
tinės administracijos vidaus 
ir užsienio politiką ir ragino 
nebalsuoti už prez. Reaganą 
ateinančiuose rinkimuose. 
Prieš tai kalbėję plieno pra
monės darbininkų ir unijų 
atstovai iš Illinois valstijoje 
esančių plieno liejyklų reika
lavo, kad federalinė valdžia 
perimtų netvarkingai veda
mas įmones.

Mitinge dalyvavo ir kalbė
jo svečiai: Fed. Vokietijos 
komunistų partijos pirminin
kas Herbert Mies ir Libano 
komunistų partijos gen. sek
retorius George Howli. Jie 
ragino suintensyvinti tarp
tautinį solidarumą kovoje už 
taiką pasaulyje.

Po kalbų buvo meninė pro
grama.

New York. — Provincijos 
miestelis Lawrence, netoli 
Kansas City, turintis apie 50 
tūkst. gyventojų, anksčiau 
mažai kamę žinomas, pereitą 
sekmadienį pagarsėjo ne tik 
JAV, bet ir visame pasauly
je. Tai įvyko ryšium su tuo, 
kad ABC-TV pereitą sekma
dienį parodė filmą, pavadintą 
“The Day After”, kuriame 
pavaizduota Kansas City 
miesto sugriovimas ir sekan
ti diena po atomįnio antpuo
lio tame Lawrencė miestely
je.

ABC teigimu filmą visoje 
Amerikoje žiūrėjo 100 miijo- 
nų žmonių. Taip, kaip prieš 
filmo rodymą, taip ir po jo 
tiek pavieniai žmonės, gru
pės, kovojančios už branduo
linį nusiginklavimą ir tą gin
kluotę remiantys, mokslinin
kai ir politikieriai neparodė 
vienodos nuomonės. Jie tik 
dar labiau susiskaldę, kiek
vienas pradėdamas labiau 
pabrėžti savo įsitikinimus. 
Bet visa tai įrodė, kad žmo
nės susidomėjo branduolinių 
ginklų klausimais.

Filmo autoriaus Ed Hume, 
kaip jis pats pareiškė, tikslas 
buvo paprastas ir aiškus — 
pažvelgti į riziką, surištą su 
branduoliniais ginklais, nau
dojant juos kaip pagrindinę 
gynimosi priemonę.

Kad branduolinės bombos 
ar bombų naikinamoji galia 
baisi, įsitikino ir patys Law
rence gyventęjai, kurių apie 
pusė dalyvavo to filmo pasta
tyme ir paskui filme matė 
patys save “sunaikintus ar 
besikankinančius” nuo atomi
nės radiacijos. Kad jos baisu
mas yra milžiniškas, pareiš
kė ir šimtai tūkstančių moks
leivių, paprastų piliečių, se
natorių, mokslininkų — net
gi tokių, kurie ir.patys yra 
dalyvavę prie b/anduolinės 
bombos sukūrimo. Tačiau 
bent šiuo metu, kada, kaip 
spauda pabrėžia, dar nelygi
nant jaučiama to filmo atomi
nė radiacija, abidvi pusės lyg 
ir apsikasė savo gynybos 
pozicijose.

Prez. Reagan, tą filmą jau

50 METŲ SUKAKTIS NUO \ 
DIPLOMATINIŲ SANTYKIŲ UŽMEZGIM

Maskva. — Čia ir Wa
shingtone prisiminta 50 metų 
sukaktis nuo diplomatinių 
santykių užmezgimo tarp 
JAV ir TSRS. 1933 m. JAV 
pripažino Tarybų Sąjungą de 
jure ir pasikeitė dokumen
tais. Prez. Rooseveltas pasi
rašė juos lapkričio 16 d. su 
tuometiniu užsienio reikalų 
komisaru Litvinovu. Pirmuo
ju ambasadorium Washing
tone Tarybų Sąjunga tada 
paskyrė Aleksandrą Troja- 
novskį, dabartinio TSRS am
basadoriaus Jungtinėse Tau
tose Olego Trojanovskio tė
vą.

Maskvoje užs. reikalų mi
nistras Groniyka sukakties 
proga priėmė JAV ambasa
dorių Arthur Hartman, o 
TSRS ambasadorius Wa
shingtone Anatolij Dobrynin 
buvo pakviestas pietų Smith
sonian Instituto Woodrow 
Wilson Centre, kur dalyvavo 
ir keturi buvę JAV ambasa
doriai Maskvoje. Kalbose pa

matęs anksčiau ir paskui vėl 
jį žiūrėjęs su visais amerikie
čiais, spaudai pareiškė, kad 
jis dar labiau įsitikinęs savo 
pozicijų teisingumu — kad 
Amerika daranti viską bran
duoliniam holokaustui paša
linti, kad jo politika esanti 
teisingame kelyje. Jis leido 
valstybės sekretoriui George 
Shultz dalyvauti tuojau po 
filmo sekusiose diskusijose, 
kurių metu Shultz pareiškė, 
kad “The Day After” nereiš
kianti jokios ateities, kad tai 
“aiškus ir dramatiškas pa
vaizdavimas fakto, jog bran
duolinis karas esąs visiškai 
nepriimtinas”. Amerikos po
litika, anot jo, kaip tik ir 
remiasi tuo ir kad ligšiol 
Amerikai pavykę tokio karo 
išvengti.

Ir kiti prez. Reagano ad
ministracijos pareigūnai savo 
pasisakymuose per TV rėmė 
paties prezidento ir Shultz 
aiškinimus, kad reikalinga 
stipri gynyba, norint tokio 
karo išvengti. Jie smerkė 
tuos, kurie kaltina, kad JAV 
per mažai veikia savo bran
duoliniam arsenalui sumažin
ti ir karui išvengti.

Tuo tarpu asmenys, veikė
jai ir grupės, stovinčios už 
branduolinį nusiginklavimą, 
tvirtina, kad tasai filmas 
aiškiai rodo, jog reikia panai
kinti branduolinius ginklus 
dar prieš tai, kol jie nesunai
kino žmonijos.

ABC-TV už komercinius
skelbimus, rodytus filmo ro
dymo protarpiais, uždirbo 
$2.5 mil., o pats filmo pasta
tymas ir jo garsinimas kašta
vęs . arti $8 milijonų. Bet 
kompanija savo pinigus vis-
tiek atsiims. Tuo tarpu dar 
nežinia, ar filmo rodymas 
bus pakartotas Amerikoje, 
bet jau 22 šalyse jis bus 
pradėtas teatruose ar per 
TV. Jų tarpe yra Fed. Vokie
tija. Britanija, Prancūzija, 
Bolivija, Kuwait, Argentina, 
Japonija ir Izraelis. Filmas 
buvęs pasiūlytas ir Tarybų 
Sąjungai, bet atsakymo dar 
negauta. | 

brėžta, kad santykiai tarp 
abiejų didvalstybių niekados 
nebuvę tokie blogi, kaip da
bar.

Pažymėtina tai, kad JAV 
buvo pati paskutinė iš val
stybių, užmesgusi diplomati
nius santykius su TSRS. 
Užtruko net 16 metų, iki 
pagaliau jos to žygio ėmėsi, o 
pačioje pradžioje, kai kūrėsi 
tarybinė valstybė JAV daly
vavo net interventų karinėje 
kampanijoje prieš ją.

Manila, Filipinai. — Lap
kričio 19 d. per 13 tūkstančių 
asmenų dalyvavo demonstra
cijose prieš prez. Marcos 
dviejose vietovėse netoli nuo 
sostinės. Malalos mieste de
monstravo apie 10 tūkst. 
žmonių. Demonstrantams 
kalbėdama Aurora Aquino, 
nužudytojo opozicijos vado 
Benigno S. Aquino Jr. moti
na, kvietė ir toliau taikingai 
demonstruoti prieš prez. 
Marcos.
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Vairuotojų streikas
’ Greyhound autobusų vairuotojų streikas nėra eilinis: jis 

turi ypatingą reikšmę visai Amerikos darbininkijai. 
Greyhound tarpmiestinių autobusų kompanija yra didžiau
sia ir seniausia mūsų šalyje — jos autobusai kursuoja po 
visą šalį, nuo Pacifiko iki Atlanto, nuo Kanados sienos iki 
Meksikos, o kai kurios linijos net nusitiesia į Kanadą ir 
Meksiką .... Amerikiečiai yra taip pripratę keliauti tos 
kompanijos autobusais, kad pavadinimas “Greyhound” yra 
kaip ir tarpmiestinio autobuso sinonimas.

Žmonės, kurie vairuoja tarpmiestinius autobusus, turi 
ypatingą vietą Amerikos žmonių atsiminimuose, psichologi
joje. Kai didžiulis^autobusas rieda mūsų plačiaisiais vieške
liais per didelius mūsų šalies tolius, tas rimtas, atsakingas 
vyras, kuris sėdi prie vairo, nėra paprastas šoferis; jis yra 
kaip ir to laivo kapitonas, atsakingas už keleivių gerbūvį, 
dieną ar naktį, lyjant ar sningant. . .

Dešimtys tūkstančių vairuotojų ir kitų tos kompanijos 
darbininkų dabar streikuoja. Jie sustreikavo ne todėl, kad 
nori aukštesnių algų arba geresnių darbo sąlygų (nors tas 
jiems tikriausiai pravertėtų) bet todėl, kad gobši kompani
ja nori sumažinti jų algas. Greyhound kompanija teigia, 
kad ji randasi prie bankruto pakraščio, bet faktinai jos 
pelnai ne tokie ^au menki. Faktinai kompanija turi aršesnį 
ir gilesnį tikslą: Likviduoti uniją. Ir ne ji viena to nori.

Nuo to laiko, kai kokie dvieji metai atgal prezidento 
Reagano administracijai pasisekė palaužti aerodromo oro 
kontrolierių uniją ir ją faktinai likviduoti, didelis skaičius 
korporacijų ir firmų turi naują svajonę: gal iš viso galima 
būtų atsikratyti unijų, organizuoto darbininkų judėjimo, 
kontraktų, įstatymų apie algas, darbo valandas — gal 
galima būtų grįžti į tuos “geruosius laikus”, kuomet 
darbininkai dar nebuvo susiorganizavę?

Faktas, kad kapitalo žmonės dabar gali taip galvoti, 
rodo, kad joks masių laimėjimas nėra amžinas ir tvirtas, 
kad už viską gali tekti iš naujo kovoti. Po Antrojo 
pasaulinio karo visiems atrodė, kad unijos yra neišskiria
ma, natūrali Amerikos gyvenimo dalis. Per apie šimtmetį 
besitęsusi organizavimo kova buvo laimėta ir galutinai 
įtvirtinta Roose velto Naujosios dalybos laikais, kuomet 
CIO (Industrinių organizacijų kongresas) vėliau Susidėjęs 
su senąja Darbo federacija, AFL, signalavo kapitalui: jūsų 
pilnam sauvaliavimui atėjo galas.

Kodėl korporacijos, fabrikantai, dabar mano, kad jie gali 
pasukti istorijos ratą atgaliop?

Greyhound streikas tą viską parodo kaip ant delno. Nors 
kompanija sako, kad ji tik nori jiužeminti algas, ji gerai 
žinojo, kad darbininkams pasidavus tam reikalavimui jų 
unija faktinai būtų nustojusi egzistuoti. Greyhound žinojo, 
kad jos darbininkai nepasiduos, kad\jos vairuotojai yra 
rimti vyrai, šeimynų galvos, kad vairavimas yra jų 
profesija, o ne laikinas užsiėmimas, ir jie kovos už savo 
teisę iš visų pajėgų. Tad, ko tikėjosi kompanija?

Ji tikėjosi to, ką dabar bando pravesti: personalui išėjus į 
streiką, Greyhound atsisakė pradėti kokias nors rimtas 
derybas ir tuojau pradėjo samdyti streiklaužius. Kompani
ja žinojo, kad streiklaužių ji kaip nors gaus, kad yra 
pakankamai bedarbių, kurie desperatiškai ieško įeigų ir, 
kad jie kaip nors pateisins, bent prieš savo sąžinę, tą 
išdavystę.

Bet samdyti streiklaužius yra vienas dalykas, padaryti iš 
jų patyrusius vairuotojus yra kitas. Vairuoti didelį 
autobusą, pilną keleivių, mūsų greitkeliais, tai ne vairuoti 
kokią nors lengvą mašiną, — žmogus tam turi būti 
pripratęs, turi turėti tvirtus nervus, pasitikėjimą savi
mi .. . Tad, kuomet pirmiėji streiklaužių vairuojami 
Greyhound autobusai pradėjo riedėti, jie riedėjo be 
keleivių: dalis žmonių atsisakė laužyti streiką, o kiti bijojo 
važiuoti autobusais, kuriuos vairuoja nepatyrę naujokai.

Prie viso ko prisidėjo ir streikuojančių vairuotojų 
kovingumas. Jie nesnaudė ir ne šiaip sau pikietavo, o 
bandė pastoti kelią streiklaužių vairuojamiems autobu
sams, daugelyje vietų susirėmė su policija, kuri, savo senu 
papločiu, stoja kompanijos pusėje. Streikas, kaip atrodo, 
gali būti ilgas. Streikieriai laikysis, jeigu jie gaus 
pakankamai paramos, moralinės ir materialinės iš kitų 
darbo žmonių. Visų pirma visi susipratę darbo žmonės 
turėtų respektuoti pikieto linijas, nevartoti Greyhound 
autobusų. Yra kitų, mažesnių, autobusų kompanijų, yra 
traukinių, yra orlaivių. Bet lygiai svarbu, kad kitos unijos 
visais būdais išreikštų savo solidarumą su Greyhound 
darbininkais. Reikia įsidėmėti, kad ataka prieš juos yra 
ataka prieš visus, kad jeigu šiai kompanijai pasisektų 
palaužti uniją, kitos kompanijos bandytų tą pačią taktiką. 
Kompanijos, kapitalas, jaučią, kad dabar “jų laikas”, kad 
Washingtone sėdi jų draugas . . . Darbo žmonės turi 
parodyti, kad kapitalas apsirinka.

GENERALINIS STREIKAS 
BOLIVIJOJE

La Paz, Bolivija. — Per 13 
tūkstančių darbininkų daly
vavo demonstracijoje, pro
testuodami prieš valdžios 
ekonominę politiką. Gen. 
streiko metu buvo sustoję 
fabrikai, kasyklos, viešasis 
transportas. Tai buvo pirmas 

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

toks streikas nuo to laiko, 
kai prieš metus atėjo naujas 
šalies prezidentas.

Ekonominiai Bolivijos rei
kalai labai pablogėję, infliaci
ja padidėjusi 100 proc., o 
užsienio įsiskolinimai pasiekė 
$2.8 bilijono. Valdžia prieš 
porą dienų nuvertino pezą 60 
proc. ir nuo 46.5 iki 79 proc. 
pakėlė maisto kainas.

‘TZabdteviteė
Dūkšto bandymų stoties 

moksliniai bendradarbiai E. 
Tylienė, P. Bieliauskas ir J. 
Braukyla rašo —

Nedidelė mūsų Lietuva, 
tačiau kiekviena jos zona 
savita. Ignalinos, Utenos, 
Molėtų, Zarasų, iš dalies ir 
Rokiškio, Anykščių, Švenčio
nių rajonams būdinga tai, 
kad čia maždaug 10-14 dienų 
trumpesnis augalų vegetaci
jos periodas, laukuose vy
rauja nedidelės stačios kal
vos, labai margas dirvože
mis, gausu ežerų. Ežerai — 
šio krašto turtas, tad ūkinin
kauti reikia taip, kad švarus 
vanduo, gausi ežerų gyvūni
ja bei augmenija išliktų ir 
ateičiai. Palei ežerus palieka
mos apsauginės zonos, laukai 
netręšiami aviacija.

Žodžiu, kalvoto, ežeringo 
krašto žemdirbiams sunkiau. 
Čia ir pavasarį reikia labiau 
paskubėti, jKpač tręšiant — 
kalvoti laikai džiūsta nevie
nodai, o parankiausias tręši
mo laikas trumpas.

Žemdirbius vargina ne tik 
stačios kalvos, akmenys, bet 
ir labai maži laukai. Antai 
Dūkšto bandymų stoties eks
perimentinio ūkio ariamą že
mę sudaro 422 laukai, kurių 
vidutinis dydis 4.1 ha. Ignali
nos rajono “Vilties” kolūkyje 
atitinkamai 796 (vidutinis 
lauko dydis 2,6 ha), o Utenos 
rajono Tauragnų! kolūkyje 
net 1017 tik 1.1 ha dydžio 
laukų. Nustatyta, kad trak
toriaus T-150K p.ajėgumas 4 
ha plote panaudojamas tik 81 
procentu. Racionalus lauko 
dydis dviejų sėjamųjų agre
gatui — 45 ha, vienos sėja
mosios— 7 ha. Kai kalvos 
statumas 8 laipsniai, mecha
nizuotų darbų našumas su
mažėja 16 procentų. Labai 
trukdo ir akmenys, kuriems 
rinkti dar neturime našios ir 
patikimos technikos.

Kad kalvose našiau dirbtų 
technika, dirvas reikia melio
ruoti. Laukai po melioracijos 
padidėja iki 20 kartų. Tačiau 
melioruotų žemių kalvotame 
reljefe kol kas gerokai ma
žiau negu lygumų rajonuose. 
Kita vertus, labai pasigenda
ma kūrybiškesnių melioraci
jos projektų. Juose reikėtų 
žiūrėti ne tik to, kaip su
stambinti laukus, bet ir kaip 
užsodinti miškais ar užsėti 
žolėmis stačias kalvas, išsau
goti nepatogiose dirbti kal
vose gojelius. Ieškotina bū
dų, kaip sukultūrinti tarpdir- 
vių pelkutes.

Kalvose žemdirbiai susidu
ria dar su viena blogybe — 
dirvožemio erozija. Dūkšto 
bandymų stotyje nustatyta, 
kad kalvose auginant įvairias 
vienametes kultūras kasmet 
dėl erozijos netenkama 4-11 
mm, o laikant juodąjį pūdy
mą — 17 mm dirvožemio 
sluoksnio. Daugiametės žolės 
eroziją beveik sustabdo. Į tai 
reikia atsižvelgti parenkant 
kultūras, taikant sėjomainas, 
juo labiau, kad jau dabar 
dideli arimų plotai paveikti 
erozijos. Tokių laukų Zarasų 
rajono ūkuose 68, Utenos — 
64, Molėtų — 56, Ignalinos— 
49 procentai.

Ne bet kaip ir ne bet ką 
turime auginti stačiose kal
vose. Statesnės, labiausiai 
eroduojamos kalvos turėtų 
patekti į priešerozines sėjo
mainas. Ciaz augintini tik 
ilgaamžiai žolynai, taikytinos 
visos kitos priešerozines ag
rotechnikos priemonės. Ne
galima auginti kaupiamųjų 
kultūrų statesnėse kaip 4-6 
laipsnių kalvose, nes čia neį
manoma gerai išpurenti tar
pueilių, nuimti be didesnių 
nuostolių derlių. Jau nekal
bame apie nuostolius dėl 
erozijos.

Javus turėtume sėti ne 
statesnėse kaip 8 laipsnių 
kalvose. Mat, didėjant kai-
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vos statumui, didėja ir amor
tizacinės išlaidos bei derliaus 
nuostoliai. Šlaito statumui 
padidėjus vienu laipsniu, 
traktoriaus traukiamoji galia 
sumažėja 5 procentais. Dir
bant kombainu 8 laipsnių 
šlaite, grūdų nuostoliai sie
kia 5 cnt iš hektaro. Taigi šią 
techniką naudoti statesniuo- 
se kaip 8 laipsnių bet koks 
mechanizuotas laukų dirbi
mas sunkiai įmanomas ir 
labai rizikingas.

Auginant ilgamečius žoly
nus, kalvose irgi nelengva 
darbus mechanizuoti. Tad čia 
galima įrengti gyvulių, ypač 
veislinių telyčių, galvijų 
prieauglio, avių ganyklas. 
Taip ir daro nemaža Aukštai
tijos ūkių. Kur ilgalaikiai žo
lynai, ten nereikia kasmet 
kalvų dirbti, išvengiama me
chaninės erozijos. Patogu ir 
tai, jog tokius žolynus fosfo
ro ir kalio trąšomis galima 
tręšti kas kelinti metai, su
taupyti daug darbo laiko ir 
lėšų.

Ilgamečių žolynų pranašu
mą statesnėse kalvose liudija 
mokslininkų bandymai ir ga
mybininkų patyrimas. Štai 
Dūkšte dvidešimt metų be 
peršėjimo naudotame žolyne, 
kasmet tręšiant po 80 kg į ha 
azoto, fosforo ir kalio trąšų, 
vidutiniškai per metus buvo 
gaunama po 2846 pašarinius 
vienetus iš hektaro. Grūdi
nės kultūros davė atitinka
mai po 2772 vienetus.

Ignalinos rajono “Vilties” 
ir Utenos rajono T. Tilvyčio 
kolūkiai pačius paprasčiau
sius, labiausiai kalvotus, ak
menuotus plotus pavertė ga
nyklomis, be laistymo gauna 
kasmet po 21-26 cnt iš hekta
ro pašarinių vienetų. Dešim
tajame penkmetyje Ignalinos 
ir Zarasų rajonų kalvų pie
vos ir ganyklos davė kasmet 
po 2550 pašarinių vienetų. 
Tai palyginti nedidelis der
lingumas, bet jis gerokai 
viršijo čia auginamų grūdinių 
kultūrų derlių. Žolynuose ke
liskart mažesnės pašarinio 
vieneto savikaina ir darbo 
sąnaudos.

Taigi planuojant ir organi
zuojant žemės ūkio gamybą 
kalvotose žemėse, reikia kuo 
labiau atsižvelgti į jų ypatu
mus, kad galėtume čia gauti 
didžiausią naudą.

LAUKAI
Gerbiama Redakcija!

Priimkite mano sveikini
mus ir linkėjimus iš Lietu
vos. Atsitiktinai pateko į 
mano rankas keli praeitų 
metų “Laisvės” numeriai. 
Labai susidomėjau lietuvių 
gyvenimu JAV ir kitose ąa- 
lyse. Jūsų laikraštis “Laisvė” 
apie tai daug rašo, todėl 
norėčiau jį užsiprenumeruo
ti. Tačiau kaip tai padaryti? 
Kokiu būdu galėčiau jį užsi
prenumeruoti? Jeigu tai ne 
įmanoma, laibai prašau iš
spausdinti Jūsų laikraštyje 
“Laisvė” mano adresą. Norė
čiau susirašinėti su lietu
viais, gyvenančiais JAV ir 
kitose užsienio valstybėse 
apie lietuvių gyvenimą užsie
nyje, apie naujai gimusias 
tradicijas ir kitais klausi
mais. Man 28? metai, dirbu 
magnetofonų gamykloje. Iš 
anksto Jums dėkingas. Mano 
adresas:

Laimundas ABROMAS,
234432 pšt. PILIS, 
Jurbarko raj.
Lithuania 
as s r .

Su pagarba,
Laimundas Abromas

Skaitykite
ir remkite "Laisvę"
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Kėdainių rajono Krakių kolūkio centrinės gyvenvietės naujame prekybos centre 
įsikūrė kavinė, valgykla, pramoninių, ūkinių ir maisto prekių parduotuvės. Bendras 
prekybos centro plotas—beveik tūkstantis kvadratinių metrų.

Nuotraukoje: Bendras Krakių prekybos centro vaizdas. G. Svitojaus nuotrauka

Banditiška
Washingtono 
akcija

JAV intervenciją į Grena
dą pasaulio visuomenė laiko 
įrodymu, kad Washingtonas 
tarptautinį terorizmą paver
tė valstybinės politikos įran
kiu. Prezidento Reagano pa
reiškimas, kad JAV jūrų 
pėstininkai, nusiųsti į šią 
mažytę Karibų jūros salelę 
susidoroti su Grenados pa
triotais, likviduoti nepriklau
somybę, esą, vykdo “taikda- 
rių” misiją, yra pasibaisėtino 
cinizmo ir veidmainiškumo 
pavyzdys.

Šį naują Amerikos impe
rializmo nusikaltimą Baltųjų 
rūmų vadovas mėgina patei
sinti kai kurių regiono šalių 
“skubiu oficialiu prašymu”. 
Jos, girdi, prašė Jungtines 
Amerikos Valstijas “paremti 
bendras pastangas atkurti 
tvarką ir demokratiją” Gre
nadoje. Tą faktą, kad Reaga
no teigimai melagingi nuo 
pradžios iki pabaigos, pri
versti pripažinti net oficialūs 
administracijos veikėjai. Da
bar visiškai aišku, kad įsi
brovimą į Grenadą parengė 
Pentagonas, ČIA ir kitos 
Amerikos specialios tarny
bos, kad^ intervenciją įvykdė 
Amerikos kariuomenė, o kai 
kurių Karibų šalių, kuriose 
viešpatauja proamerikiniai 
marionetiniai režimai, daly
vavimas joje — tai tik figos 
lapelis, kuriuo bandoma su
daryti “kolektyvinių veiks
mų” regimybę.

Dabartinei banditiškai ak
cijai prieš Grenadą Washing
tonas ruošėsi visą laiką po 
revoliucijos pergalės šioje 
šalyje, iškovotos 1979 metų 
kovo mėnesį. Reagano admi
nistracija, paėmusi valdžią, 
faktiškai tuojau pat paskelbė 
karą Grenadai, kurios liaudis 
pasirinko nepriklausomo 
vystymosi kelią. Pats Baltų
jų rūmų šeimininkas ne kar
tą grubiai koneveikė šią ma
žytę šalį, mėgindamas “įro
dyti”, kad ji kelianti “grės
mę” kaimyninėms Karibų 
valstybėms ir net pačioms 
JAV.

Amerikos agresija kuo aki
vaizdžiausią! rodo, kad prezi
dentas Reaganas, apimtas 
aklos neapykantos nacionali
nio išsivadavimo judėji
mams, ir šalims, užiman
čioms antiimperialistines po
zicijas, yra pasirengęs ryžtis 
bet kokiems kruviniems nu
sikaltimams. Neatsitiktinai 
kaip tik šiomis dienomis Va
karų spaudoje rašoma, kad 
Grenados likimas gali ištikti 
Nikaraguą ir bet kurią šalį, 
kurios vyriausybė Washing- 
tonui nepatinka. „

, Banditiški Baltųjų rūmų 
veiksmai sukėlė didžiausią 
nepasitenkinimą visame pa
saulyje. Net daugelis JAV 
sąjungininkų dabar pareiš
kia, kad tokios akcijos nie
kaip negalima pateisinti.

V. BURBULIS

^Kultūros Atgarsiai
PRISIMENANT TYSLIAVĄ

Kai jaunas poetas Juozas 
Tysliava 1925-ais metais iš
vyko į Paryžių, jis rašė: “Aš 
palieku Lietuvą, Lietuvoje 
Kauną, Kaune namą, name 
kambarį, o kambaryje — 
nebaigtų eilėraščių . . .” Kai 
Tysliava 1961 metais, būda
mas tik 59 metų amžiaus, 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo, jis 
tikriausiai paliko “nebaigtų 
eilėraščių” — poezijos, kurią 
šis vienas originaliausių lie
tuvių poetas gal dar būtų 
sukūręs. Sakau “gal”, nes 
kaip tikras poetas, Tysliava 
niekad nerašė iš priedermės. 
Tik įkvėptas, sakyčiau “už
burtas”, tas neramus poetas 
kūrė.

Nežabotą žirgą vėją 
Dangumi pasibalnojau 
Ir, sietynui sumirgėjus, 
Kad nujojau, 
Tai nujojau.
Per pirmas tris eilutes gro

žis tiesiog nustulbina skaity
toją, o paskutinėse dviejo
se, — poeto tylus balsas 
kartu reiškia ir patosą ir 
gailestį, ir sveikinimą ir atsi
sveikinimą: kad nujojau, tai 
nujojau ....

Tysliavos geriausiose eilė
se, kaip kritikai visuomet 
nurodė, poetinė vaizduotė ir 
garso savitas grožis veikia 
lyg nepastebimai, ranka ran
kon.
Arklio kaktą puošia saulė 
Akys—spinduliai.
Prunkščia, lekia per pasaulį 
Bernas ir arkliai.

1962-ais metais skrendanti 
arkliai, lėktuvo pavidale, nu- 
lėkdino berną — “Suvalkijos 
lygymų sūnų” — į gimtinę 
Lietuvą, į Rasų kapines se
najame Vilniuje. Ir kiekvie
nas Lietuvos moksleivis, da
bar kaip praeityje, neša at
mintyje Tysliavos tyro ro
mantizmo eiles:

Balto vėjo žinios ėjo — 
Tu ateisi nas mane.
Atėjai tyli kaip fėja, 
Savo pasaką sapne.

ŽOROMSKIO PARODA
Vilniškės “Pergalės” šių 

metų dešimtas numeris re
cenzuoja Žoromskio tapy
bos pardckį, surengtą Dailės 
muziejuje jo septyniasde
šimtmečio proga. Recenzen
tas G. Baltinas pabrėžia, kad 
Žoromskio kūryba yra “gana 
įvairiaspalvė, kas mandagiu 
būdu faktinai sako, kad daili
ninkas neturi vienos tvirtos 
tendencijos. Baltinas rašo:

“Dailininkas demonstruoja 
beveik vienu metu sukurtus 
ekspresyvios abstrakcijos, 
geometrinio ekspresionismo, 
oparto kūrinius bei pabrėžti
nai materialų pasaulį atspin
dinčius realistiškus etiudus, 
natūros studijas.”

Įdomu, kaiį “Pergalės” re
cenzentas atsiliepia į tą Žo

romskio kūrybos dalį, kuri 
šioje šalyje apibūdinama 
kaip “Op-art” Baltinas rašo:

“Trečiąjį matavimą dar
bams teikia miglotas ir kon
trastingas savo bevališkumu 
aktyviam juostelių tinklui fo
nas. Toks ‘stereo’ vaizdas 
išoriškai gana efektingas — 
jis artėjant juda, keičiasi.”

Žoromskis, kaip matyti, 
kartojo Lietuvos meno žmo
nėms teorijas, kurios buvo 
madingos Amerikos mene 
maždaug apie 20 metų atgal, 
Op-art populiarumo laikais. 
Jis jiems pasakojo, kad ne
mato ryškios ribos tarp 
mokslo ir meno, kad “studi
juoja optiką, spalvų spektro 
išdėstymo dėsnius.......... ”

o o o o o o

APIE ENCIKLOPEDIJĄ
Taip vadinama Lietuvių 

Enciklopedija, kurią išleido 
Juozo Kapočiaus leidykla 
Bostone, turi 36 tomus (pa
skutinis išėjo 1969-ais me
tais). Dabar bidėjai bando iš 
anksto gauti pakankamai 
prenumeratorių, kad išleisti 
bent vieną papildomą tomą. 
Apie tai rašo (“Drauge”) 
Jurgis Gimbutas, kuris nuro
do, kad per tą ilgą laiką 
išeivijoje daug kas pasikeitė:

“Kai kurios draugijos išny
ko, kitos išaugo, atsirado ir 
naujų. Dauguma laikraščių ir 
žurnalų tebepasirodo, bet 
yra pasikeitę redaktoriai, ad
ministratoriai. leidinių apim
tis, kartais ir išleidimo vie
ta.”

Įdomu, kaip Gimbutas įsi
vaizduoja reikalą papildyti 
informaciją apie Lietuvą. Jis 
rašo:

‘‘Žvilgsnyje į pakitimus 
Lietuvoje per pastarąjį šimt
mečio ketvirtį mums teks 
pastkebėti ir tai, kas nepasa
kyta sovietinėse enciklopedi
jose. Mums nereikės kartoti 
oficialiąją pramonės, ūkio ir 
bibliografinę statistiką, nes 
jinai jau išspausdinta tenai.”

Kitaip sakant, papildoma
sis LE tomas papildys ne 
tiek savo ankstyvesnius to
mus, kiek Vilniuje išleistas 
enciklopedijas, bet papildys 
tik pasirenkant neigiamus 
dalykus, praleidžiant teigia
mus, nes tie, kaip sako Gim
butas, jau “išspausdinti ten”. 
Kaip tas bus daroma detalė
je? Gimbutas rašo:

“Mums rūpi ne tik gamtos 
apsauga, bet ir jos naikinimo 
faktai. Ne tik architektūros 
ir kultūros paminklų apsauga 
ir restauracijos, bet ir aplei
dimas bei naikinimas.”

Jurgis Gimbutas faktinai 
sako štai ką: mes jdėsime į 
papildomąjį LE tomą mūsų 
nuomones apie viską, kas 
bloga Lietuvoje, o apie pa
žangą — tam turite išsirašyti 
tarybines lietuviškas enciklo
pedijas iš Vilniaus ....

Tai tokia LE “moksliška” 
metodika! R. B.
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Kaip kas kolaboravo 
su naciais Lietuvoje

Stasys LAURINAITIS 
Istorijos mokslų kandidatas

Tarybinės liaudies pergalės Didžiojo Tėvynės karo Iron* 
tuose drebino ne tik hitlerininkus, bet Ir jų talkininkus — ma
rionetes, kvlslingus. (Kvislingai — išdaviko sinonimas. Antrojo 
pasaulinio karo metais tokia buvo hitlerinės Vokietijos oku
puotos Norvegijos marionetinės vyriausybės ministro pir
mininko pavardė).

Artėjančias kracho dienas pajuto ir Lietuvos buržuaziniai 
nacionalistai.

| Vakarus pabėgęs kunigas M. Vaitkus savo atsiminimuose 
rašė, kad, matydamas „didžiules vokiečių jėgas, besitrau-' 
klančias nuoLeningrado, Novgorodo, Pskovo... baikščiai 
fvilgčiojom j visas puses...**

Trejus fašistinės okupacijos metus kartu su hitlerininkais 
siautėjo lietuviškųjų kvislingų gauja. Oficialiai okupantai ją 
{formino 1941 m. rugpjūčio 5 d., kai buvo sudarytos vadinamo*
slos „lietuviškos savivaldos** institucijos. Tą dieną Hitlerio sta/ 
tytinis generalkomisaras A. Rentelnas paskyrė vadinamuosius 
generalinius tarėjus.

Pirmuoju generaliniu tarėju ir generaliniu tarėju vidaus 
reikalams buvo paskirtas senas hitlerininkų agentas genero
las P. Kubiliūnas, generaliniu tarėju krašto ūkiui — V, Jurgu
tis, finansams — J. Matulionis, švietimui — P. Germantas- 
Meškauskas, žemės ūkiui — B. Vitkus, teisingumui — M. Mac
kevičius, susisiekimui — K. Germanas, darbui ir socialinei ap
saugai — J. Paukštys, administracinei kontrolei — S. Puodžius. 
Kauno ir Vilniaus burmistrai J. Graurogkas ir K. DabuleviČius 
buvo pavadinti komisarlniais apygardų tarėjais Ir miestų ko
misarų patarėjais. Tai buvo Lietuvos kvislingų žiedas, pašęs
vieną šlykščiausių puslapių j istoriją.

Renteino apibūdinimu, lietuviškieji kvislingal turėjo padėti 
pasiekti hitlerinių okupantų ’ir jų satelitų bendrą tikslą —„nu
galėti Europos priešus Ir per fiurerj sukurti naują Europos 
tvarką**.

Iš esmės pratęsdami J. Ambrazevičiaus „laikinosios vyriau
sybės" ir S. Žakevičiaus „Vilniaus miesto ir srities komiteto" 
veiklą, hitleriniai savivaldlninkai trejus metus Ištikimai tarnavo 
XX amžiaus vandalams. Kauno fortuose, Panerių, Pivonijos 
žiluose kraujo upėmis Lietuvos kvislingai žymėjo savo ke
lią. Jie kartu su hitlerininkais griovė ir naikino mūsų kražto 
liaudies ūkj ir kultūrą, mūsų liaudies socialistinius iškovoji
mus. Jie tūkstančiais, dešimtimis tūkstančių žudė ir trėmė j 
Vokietiją Lietuvos gyventojus.

Kracho akvaizdoje kubiliūnininkai drebančiomis iž baimės 
rankomis atsuko iki galo visus Berlyno propagandos čiaupus 
ir iž gebelsinio rezervuaro liejo fažistinio purvo srautus. 
Šlykščiausiu melu jie drabstė tarybinę liaudj, gąsdino žmones 
„bolševikų baubu". Šmeižė ir kurstė, kurstė 'ir žmeižė, ir lyg 
šliužai žliaužiojo aplink kruvinas, purvinas hitlerininkų kojas 
ir liaupsino juos.

„Mūsų pasitikėjimas vermachtu, — rašė 1944 m. vasario 3 
d. kvislingų laikraštis „Ateitis", — neapsiribojo pasyviu pa
sigėrėjimu..."

Tas pats laikraštis, liaupsindamas Hitlerį, jo gimimo dienos 
proga rašė:

„Prisimename 1941 m. birželio mėn. 22 d. Tą dieną spie
čiai bombonešių narstė mūsų krašto melsvąją padangę. 
Tai buvo Adolfo Hitlerio juodais kryžiais nužymėti lėktuvai. 
Tai buvo Adolfo Hitlerio nuopelnas".

,,... Vokietijos žygį mūsų atžvilgiu mes turime laikyti didžiu 
nuopelnu, — tvirtino „Ateitis". — Mūsų laimė, kad Vokietijos 
intęresai sutapo su mūsiškiais... Yra svarbu, kad šiandien, ka
da yra sprendžiamas ilgos ateities ne tik vienų mūsųf get ir 
visos Vokietijos likimas, Didžioji Voketija ir mes turime bend
rą sąlytį ir istorišką uždavinį..."

Minėdami hitlerinės agresijos prieš Tarybų Sąjungą trečią
sias metines, 1944 m. t/irželio 22 d. kvislingai pasiuntė Kubi
liūno telegramą Hitleriui, kurioje jis dėkojo hitleriniams van
dalams už „išvadavimą" ir išreiškė pasiryžimą „savo darbu ir 
veiksmais prisidėti prie Didžiosios Vokietijos reicho vedamo
sios kovos..."

liūnas, buvęs Lietuvių katalikų „Pavasario" sąjungos plrminin. 
kas J. Laimonas, generalinis tarėjas J. Matulionis, tarpdiece- 
zinės kunigų seminarijos rektorius P. Petraitis, generalinis ta
rėjas A. Ramanauskas, generolas S. Raštikis ir Studijų biuro 
direktorius J. Senkus. Jis ragino, kad „visi tie, kurie dabar 
pašaukti atlikti įsipareigojimus karinėje (tarnyboje) ar karinės 
reikšmės darbe, turi nedelsiant tai įvykdyti".
. Tai buvo išdavikiškas dokumentas, tai pripažįsta ir vienas jo 

autorių generolas S. Raštikis:
„Aišku, tuo metu, kada visa lietuvių tauta ir jos jaunimas 

boikotavo visus vokiečių sumanymus, toks atsišaukimas... ne
galėjo būti populiarus".

Hitlerininkai buvo patenkinti, kad, anot jų, „intensyvia pro
paganda visuomenės tarpe, taip pat per generalinius tarėjus, 
ypač per Paukštį, saugumo policija pasinaudojo proga įsikišti 
į šiuos reikalus ir juos paspartinti. Saugumo policijos inicia
tyva buvo sudarytas planas iš visų Lietuvos vietų sušaukti lie
tuvių konferenciją, kad plačiu mastu būtų išreikšta vieninga 
valią pozityviai bendradarbiauti su Vokietija ir įsijungti j 
mobilizacijos akciją".

Si konferencija buvo nauja grandis lietuviškųjų kvislingų 
išdavikiškų aktų grandinėje.

1943 m, lapkričio 25 d. P. Kubiliūnas sukvietė balandžio 
5 d. konferencijoje Išrinktos tarybos prie pirmojo genera- 
linio tarėjo posėdį, kuriame buvo aptartas „lietuvių ginkluo
tųjų pajėgų organizavimo reikalas". P. Kubiliūnas painforma
vo konferenciją, kad jis taręsis su okupacinės valdžios ats
tovais dėl SS legiono organizavimo, tačiau vokiečiai pareika
lavę garantijų, kad toks legionas iš tikrųjų bus suorganizuotas.

Bet SS legiono organizatoriai taip jau buvo susikompromi. 
tavę, kad jie dabar, būdami „tarybos" nariais, nesiryžo dar 
kartą pasisakyti už legioną. Tačiau tai nereiškė, jog jie pa
keitė savo ankstesnį nusistatymą ir atsisakė įtraukti lietuvių tau
tą j karą prieš broliškas tarybines tautas. Anaiptol, atsisaky
dami nuo sukompromituotos legiono formos, jie vėl visi vie
ningai pareiškė, kad „lietuvių karinę jėgą organizuoti pats 
laikas".

Sekančią dieną diskusijų objektu tapo generolo S. Raštikio 
planas, anot kurio „mobilizacijos būdu sudaroma kariuomenė, 
Iš pradžių bent dviejų korpusų (60 tūkst. vyrų) didumo, o po 
pusmečio, parengus karininkų ir puskarininkių, dviejų didelių 
korpusų kariuomenę iŠ 150 tūkst. vyrų".

Nepavykus realizuoti šio plano, buržuaziniai nacionalistai 
perėmė dar vieną hitlerinę avantiūrą, organizuodami vadina
mąją „Vietinę rinktinę**. 1944 m. vasario 11 d. „Ateitis** pas
kelbė:

„Steigiamos Lietuvos vietinės rinktinės vadu paskirtas gen. 
Itn. P. Plechavičius".

• . i
Kadangi Plechavičius, jo bendrininkai ir jo šeimininkai hit

leriniai okupantai puikiai žinojo, jog Lietuvos jaunimas yra 
pasiryžęs nestoti j Hitlerio kariuomenę, tai buvo veikiama 
taip, kad būtų sudaryta iliuzija, jog kuriama Lietuvos ka
riuomenė. Plechavičius paskelbė, kad „rinktinės veikimo plo
tas yra Lietuvos teritorija", kad be jo „sutikimo iš Lietuvos ri
bų joks dalinys negali būti paimtas kur nors nusiųsti".

Jeigu eiliniai „Vietinės rinktinės" dalyviai tokiomis iliuzijo
mis ir galėjo patikėti, tai kiekvienam labiau politiškai išpru
susiam žmogui buvo aišku, kad okupantai neleis sudarinėti 
sau nepavaldžios kariuomenės savo užnugaryje.

Buvęs „Vietinės rinktinės" dalyvis (anksčiau Raseinių aps
krities viršininko pavaduotojas) P. Gužaitis pripažino:

„Plechavičius savo kreipimesi pareiškė, kad jo vadovaujama 
rinktinė niekur nebus siunčiama. Aš pats neabejojau, kad ji 
dalyvaus mūšiuose prieš Tarybinės Armijos dalinius... nors nie
kas apie tai nekalbėjo".

Lietuvos Komunistų partija demaskavo ir šią okupantų ir 
jų talkininkų avantiūrą.

1944 m. vasario mėn. išleistame atsišaukime LKP Centro 
Komitetas nurodė, kad „Vietinė rinktinė" turės padėti vokiš
kiesiems budeliams naikinti lietuvių tautos patriotus, kovo
jančius prieš hitlerinę okupaciją, padės jiems deginti Lietu
vos kaimus, žudyti Lietuvos gyventojus. Ji turės padėti hitle
riniams plėšikams grobti mūsų šalj, atiminėti iš mūsų valstie
čių duonos kąsnį. Ji turės ginti nuo lietuvių patriotų vokiš
kuosius banditus, kurie visus darbingus lietuvius gabena j 
vokiškąją vergovę ir j frontą pražūčiai".

Bus daugiau

Pasvalio rajono Jurgėnų kolūkyje atidarytas naujas vaikų lopšelis-darželis. Tai jau 
dvidešimt pirma ikimokyklinė vaikų įstaiga rajone.

Nuotraukoje: Mikoliškio paukštininkystės tarybinio ūkio vaikų darželyje.
A. Sabaliausko nuotrauka

Kaip klerikaliz as trypė sąžinės laisvę

Vienas šlykščiausių darbų, kurį trejus metus hitlerininkų už-
sakymu vykdė Lietuvos kvislingai, buvo jų bandymai įtraukti 
jaunimą į brolžudišką karą prieš tarybines tautas. Mat hitleri* 
ninkai siekė gauti žmonių savo armijai, mobilizavus jaunimą, 
apsidrausti nuo partizaninio judėjimo stiprėjimo. Kartu jie ti
kėjosi pagrįsti melą, kad vadovauja „Europos kryžiaus karui" 
prieš Tarybų Sąjungą.

Okupantai grasino, gaudė, suiminėjo jaunimą, viliojo „sa
vanoriais", varydavo j „savisaugos" batalionus, j transporto 
tarnybą, SS legioną. Jie daugelį kartų skelbė mobilizacijas, ta
čiau jų pastangos nedavė lauktų rezultatų, nes Lietuvos darbo 
žmonės atkakliai priešinosi fašistinių okupantų planams įtrauk
ti juos į brolžudišką karą.

Jeigu okupantams ir pavykdavo apgaule kai kuriuos jau
nuolius suvilioti ar suvaryti į savd kariauną, tai dauguma jau
nimo atkakliai ir ryžtingai stojo prieš okupantus. Tuo tarpu 
buržuaziniai nacionalistai visokeriopai juos rėmė. Kubiliūno 
„savivalda" visaip terorizavo mobilizacijai besipriešinanti jau. 
nimą. Jos spauda ragino jaunimą stoti j hitlerinę kariuome
nę, reicho darbo tarnybą, o apskričių viršininkai, burmistrai 
ir viršaičiai, policija gaudė besipriešinančius jaunuolius.

Dargi tuomet, kai hitlerininkai griebėsi represijų prieš kai 
kuriuos lietuvių inteligentijos atstovus, ištremdami juos į kon
centracijos stovyklas ir 1943 m. kovo 17 d. uždarydami Lietuvos 
aukštąsias mokyklas, buržuaziniai nacionalistai ir tada talkiriin* 
kavo okupantams. Hitlerinės saugumo policijds ir SD vadas 
Lietuvoje rašė, kad „tie lietuviai, kurie nuo pat pirmos dienos 
ragino elgtis protingai (t.y. ragino paklusti okupantų valiai 
— S. L.) Ir lietuvių dienraščiuose paskelbė daug ištisai teigia
mų ir realią padėtį atspindinčių straipsnių, dabar, darbo ir 
socialinių reikalų generalinio tarėjo dr. Paukščio vadovauja
mi, patys ėmėsi veiksmingų žygių beviltiškai padėčiai ištaisy
ti". To „padėties taisymo" priemonė buvo buržuazinių nacio
nalistų vadovų atsišaukimas į lietuvių tautą.
1 Atsišaukimą, pavadintą „Tautiečiai!" pasirašė pulkininkas 
A. Bironas, Vilniaus universiteto rektorius M. Biržiška, vysku
pas V. Brizgys, Vilniaus burmistras K. DabuleviČius, pirmojo 
generalinio tarėjo įstaigos direktorius A. Danta, „Ateities" 
vyr. redaktorius B. Daunoras, generalinis tarėjas K. Germanas, 
Kauno universiteto rektorius J. Graurogkas, Apeliacinių rū
mų teisėjas J. Gudauskas, Kauno teatro direktorius J. Ivanaus
kas, prof. J. Krikščiūnas, pirmasis generalinis tarėjas P. Kubi-

TAIKA-
Tą spalio šeštadienio vaka

rą Anykščių rajono Svėdasų 
kultūros namai negalėjo su
talpinti visų, norėjusių pa
tekti į susitikimą su Vilniaus 
rašytojais. Vieniems rūpėjo 
pamatyti Lietuvos liaudies 
rašytoją Juozą Baltušį, ki
tiems —- pasiklausyti poetų 
Eugenijaus Matuzevičiaus ir 
Antano Drilingos eilių. Ta
čiau visus juos — ir rašyto
jus, ir žemdirbius čia sukvie
tė bendras tikslas — sieki
mas taikos. Sis literatūros 
vakaras buvo skirtas Pasau
linei veiksmų už nusiginkla
vimą savaitei, ir visi jo 
dalyviai pasirašė kreipimąsi 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 38-ajai sesijai, 
kviečiantį apginti taiką Že
mėje, nutraukti ginklavimosi 
varžybas. Vakaro metu su
rinktos lėšos perduotos į 
Tarybinį taikos fondą.

—- Sis fondas mūsų šalyje 
įsteigtas prieš dvidešimt me
tų, — pasakoja Lietuvos 
Respublikinės Profsąjungų 
Tarybos sekretorius, respu
blikinės komisijos Tarybi
niam taikos fondui remti 
pirmininkas Romas BAL
TRUŠAITIS. - Jo tikslas - 
finansiškai padėti šalies ir 
respublikos visuomeninėms

-VISŲ RU 
organizacijoms, jų kovai Už 
taiką ir tautų draugystę. 
Deraipą indėlį į šį reikalą 
įneša ir Tarybų Lietuvos 
taikos šalininkai. Reikia pa
žymėti, kad lėšos į fondą 
kaupiamos tik savanoriškais 
pagrindais, priimant kolek
tyvinius ir individualius įna
šus. Kiekvienais metais ne
mažas pinigų sumas taikos 
reikalui aukoja Vilniaus, 
Klaipėdos, Druskininkų 
miestai, Akmenės, Anykš- 
ščių, Vilkaviškio, Varėnos 
rajonai. Geru žodžiu reikia 
paminėti Druskininkų “Lie
tuvos” ir “Nemuno” sanatori
jas, Panevėžio rajono M. 
Melnikaitės kolūkį, Plungės 
“Linų audinių” fabriką, Pa
svalio ir Lazdijų rajonų cen
trines ligonines. Gražia mūsų 
kūrybinės inteligentijos tra
dicija tapo perduoti Taikos 
fondui lėšas, gautas už kon
certus, spektaklius. Pavyz
džiui, šiam kilniam tikslui po 
vieną spektaklį paskyrė Lie
tuvos TSR Akademinis ir 
Šiaulių dramos teatrai.

Turime nemažai indivua- 
laus Taikos fondo rėmimo 
pavyzdžių. Skuodo rajono 
“Lenino keliu” kolūkio kolū
kieti O. Vaičiulienė ir vilnie
tė pensininkė O. Slavko fon-

Pastaraisiais laikais mėgs
tama kalbėti ir rašyti apie 
žmogaus teises, apie sąžinės 
laisvę. Tad iškeikime klausi
mą: ar Lietuvą valdant bur
žuazijai buvo įgyvendinta są
žinės laisvė?

1922 m. paskelbtos Lietu
vos valstybės konstitucijos 
§ 13 byloja “Pilietis turi tikė
jimo ir sąžinės laisvę.”

Taip įrašyta konstitucijoje, 
o kaip buvo iš tikrųjų? Kleri
kalai Steigiamajame seime 
turėjo daugumą, dar stipres
nę daugumą jis turėjo antra
jame seime, todėl suspėjo 
Lietuvos valstybei suteikti 
klerikalinį atspalvį. Didelę 
galią joje turėjo kunigai. 
Savo juodais skvernais jie 
apgaubė tada visą Lietuvos 
gyvenimą, ypatingai daug 
dėmesio kreipdami į jauno
sios kartos, jaunimo auklėji
mą fanatizmo dvasia.

Tikyba buvo privalomas 
dalykas visose mokyklose. 
Nors tėvai būdavo laisvama
niai, ateistai ir norėdavo, 
kad jų vaikai būtų tokie, bet 
klerikalizmas griebė į savo 
tinklą taip pat netikinčiųjų 
tėvų vaikus, remdamasis 
konstitucija, kadangi joje bu
vo įrašyta, jog tikybos mo
kymas yra privalomas. Nesi
mokysi — negausi mokyklos 
baigimo pažymėjimo, atesta
to.

1926 m. seimo rinkimus 
laimėjo vadinamos kairiosios 
partijos — valstiečiai liaudi
ninkai ir socialdemokratai. 
Švietimo ministru tapo so

cialdemokratas prof. V. Če
pinskis. Bet šioje srityje neį
vyko pakeitimų. Mokyklose 
tebešeimininkavo kapelionai, 
tikybos dėstytojai.

Antai Joniškio Laisvama
nių etinės kultūros draugijos 
valdyba kreipėsi į naująjį 
švietimo ministrą su tokiu 
prašymu:

“Kadangi artinasi naujas 
mokslo sezonas, o mokyklose 
tebeviešpatauja senas kleri
kalinis slogutis su privalomu 
tikybos dėstymu, tai nuolan
kiai prašome Tamstą p. Švie
timo ministeri: padaryti ati
tinkamus žygius suteikimui 
mums pilietinių teisių moky
kloje, paliuosuojant mūsų 
vaikus nuo priverstinio mo
kymosi mūsų nepripažįsta
mos dogmatinės tikybos mo
kyklose”.

Na ir kas? Švietimo minis
terija atsakė neigiamai: 
“Vaikai tėvų, nepriklausan
čių jokiai tikybinei organiza^ 
cijai, tegali būti atleidžiami 
nuo tikybos mokymosi to
kiems vaikams įsteigtose 
mokyklose”. 0 tokių mokyk
lų nebuvo!

Ne kaip jausdavosi kape
lionai, kai mokiniai pareikš
davo, jog netiki ir sakydavo
si, kad nenorį mokytis tiky
bos dalykų. Joniškio gimna
zijos kapelionas kun. V. Bu- 
dreckas 1929 kreipėsi į Kau
no arkivyskupą J. Skvirec-. 
ką, klausdamas, ką daryti. J. 
Skvireckas slaptu raštu atsa
kė: “Mokiniai,, kurie nenori 
mokytis visų dalykų, kurie 
privalomi mokykloje, neturė-

kytoju neskiriamas.
Apie Tauragės mokytojų 

seminariją 1932 m. baigusią 
M. Bekerytę rašoma: “Ji yra 
dešiniųjų pažiūrų; socializ
mas ir laisvamanybė jai yra 
svetimi dalykai ... M. Be- 
kerytė bus gera mokytoja”.

0 ką kalbėti, apie kitus 
dalykus! Netikintieji buvo 
verčiami tuoktis religiškai 
— bažnyčioje, nes civilinės 
metrikacijos nebuvo. Čia kle
bonai turėjo progų pasityčio
ti iš netikinčiųjų — versti 
atlikti išpažintį iš viso gyve
nimo ir panašiai; arba bran
giai sumokėti už šliūbą. Tas 
pat buvo su naujagimių re
gistracija—krikštu.

Tai šitokia buvo anuomet 
Lietuvoje sąžinės laisvė . . .

Tarybinėje santvarkoje 
yra tikra sąžinės laisvė: Lie
tuvos TSR Konstitucijos 50 
straipsnis sako: “Lietuvos 
TSR pilečiams garantuojama • 
sąžinės laisvė, tai yra teisė 
išpažinti bet kurią religiją 
arba neišpažinti jokios, prak
tikuoti religinius kultus arba 
vesti ateistinę propagandą. 
Kurstyti nesantaiką ir nea
pykantą ryšium su religiniais 
tikėjimais draudžiama”.

Įvedus civilinę metrikaciją, 
žmonės atpalaiduojami nuo 
priverstinių ryšių su bažny
čia, kuri atskirta nuo val
stybės ir mokykla — nuo 
bažnyčios, Julius Būtėnas

STASYS JOHAUSKAS

Valanda

PESTIS
dui perdavė po tūkstantį 
rublių santaupų. Vilniaus 
grąžtų gamyklos darbininkas 
L Eišmantas jau dveji metai 
kas mėnesį Taikos fondui 
perveda sumą iš savo atlygi
nimo. Daugelį metų taikos 
reikalui dalį uždarbio skiria 
Respublikinės mokslinės bi
bliotekos darbuotoja P. Api- 
nytė.

— Taika — visų mūsų 
bendras rūpestis, — kalba 
R. Baltrušaitis. — Karo bai
sumus patyrė ir mūsų nedi
delė tauta. Juk Antrajame 
pasauliniame kare Nemuno 
krašte žuvo kas ketvirtas 
žmogus. Todėl suprantamas 
kiekvieno gyventojo troški
mas dirbti ir kurti taikiomis 
sąlygomis. “Užtenka pasauli
nių karų, — parašė Lietuvos 
TSR Taikos gynimo komite
tui mosėdiškis, Didžiojo Tė
vynės karo dalyvis Benas 
Motiejauskas. — Tegul mano 
balsas prisijungia prie milijo
no taikos šalininkų balsų. 
Mums reikalinga taika gra
žesnei ateičiai sukurti. Ir 
mes ją sukursime”. Šie pa
prasti lietuvio žemdirbio žo
džiai kuo tiksliausiai nusako 
visų mūsų viltis ir troški
mus.

Algimantas Degutis

tų būti joje pakenčiami ir 
laikomi. Tikybos pamokos 
juo labiau turi būti lanko
mos”. Taigi netikinčiųjų tėvų 
vaikus arkivyskupas reikala
vo šalinti iš mokyklų.

Kad vaikai nebūtų katalikų 
kapelionų terorizuojami, ži
nomas materializmo propa
guotojas, garsus akių gydy
tojas dr. Petras Avižonis su 
visa šeima perėjo į reforma
tų tikėjimą. Apie tai rašoma 
JAV išleistoje prof. J. Puzi- 
no monografijoje. Tą pat 
padarė kitas medikas — dr. 
P. Gudavičius, savo dukterį 
įrašęs į reformatus.

Ar tai suderinama su sąži
nės laisve?

Dvasininkai taip pat perse
kiojo laisvų pažiūrų mokyto
jus. Juos skųsdavo, šmeižda- 
vo, jeigu nelankydavo baž
nyčios, kad blogą pavyzdį 
duoda mokiniams.

Štai Kauno S. Daukanto 
mokytojų seminariją baigu
sio A. Gaidžio charakteristi
ka: “Gabus ir darbštus. Pa
žiūrų neaiškių. Galiu pasaky
ti, kad per dvejus metus 
niekad neteko matyti bažny
čioje. Šiaip doras ir tvarkin
gas”. Bet ar tinka būti moky
toju, nepažymėjo. Užtat 
Švietimo ministerija prie jo 
pavardės parašė raudonu 
pieštuku ilgą minusą — mo-

Valanda kaip gaida — 
Ją paliečia kiekvienas. 
Iš eilės, ir tada 
Skamba grojamos dienos.

Kiekvienam iš eilės, 
Kas jo vedamas eina, 
Laikas nepagailės 
Nors po žodi, P° dainą,

Po sekundę, minutę, 
Net šimtais jų atseiki 
Kiekvienam, kam tik būti 
Orkestre šitam reikia.

Valanda sugrota,
Ir — i žemę, į sieną.
Ir daugiau niekada — 
Muzikantai išeina.

Tamsa
Kai šviesa per prizmę laužia 
Savo tiesą į dalis, 
Mūsų akimis prašliaužia 
Nugenėtas spindulys.

Niekada neabejoja, 
Lenda visada jisai 
Į šaknis, nors ten be jo 
Naktį kaupiasi garsai.

Iš vidaus jis plėšia laiką, 
Spengdamas pro žiedus, nes 
Jo šviesa jau nebelaiko;
Ji subyra j dienas.

Kiekvienoj aky suskyla 
| nežinomas dalis.
Ir, pavirsdama į tylą, 
Tiki: amžinai išliks.

O nuo žemės kyla rūkas, 
Dvelkia išeities vėsa. 
Aplink širdį naktį sukas 
Kraujo viduje tamsa.



t
I

4-TAS PUSLAPIS “LAISVE” PENKTADIENIS, LAPKRIČIO [NOVEMBER] 25,1983

IS “VAKARINIŲ NAUJIENŲ” SKYRELIO

“Vakar klausėte, šiandien
Man dar neteko, pakėlus 

telefono ragelį, surinkti Nr. 
61-30-80. Ir visgi jis įsimena. 
Net linkęs galvoti, kad nėra 
Vilniuje kito taip gerai žino
mo telefono numerio, kaip 

• šis, kuriuo skambinama į 
“Vakarinių Naujienų” laik
raščio redakciją. O ir jo dar
bo laikas vos dvi valandos — 
nuo 8 iki 10. Žmonės juo 
skambina, tikėdamiesi, kad 
jau rytoj suras laikraštyje 
rūpimą atsakymą, išspaus
dintą po rublika “VAKAR 
KLAUSĖTE, ŠIANDIEN 
ATSAKOME”.

Jeigu dabar reikėtų pasa
kyti, ko jie klausia, tai, 
matyt, teisingas atsakymas 
vienas — visko! Klausimai 
tokie įvairūs, kartais net 
netikėti, kad tik parodo, jog 
ne tik pasaulis margesnis už 
genį, bet už jį margesnis ir 
mūsų Vilnius.

Dažnokai parašau “Lais
vei”, tikėdamasis, kad gal tie 
mano rašiniai priartina Lie
tuvą užsienyje gyvenantiems 
tautiečiams. Be lietaus net 
žemė išdžiūsta, pameta galią 
auginti. Bet tai žemė, o 
žmogui, kad jo siela išliktų 
jautri, gyva, reikia kur kas 
daugiau.

Iš “Vakarinių Naujienų” 
skyrelio, VAKAR KLAUSĖ
TE, ŠIANDIEN ATSAKO
ME, parinkau kai kuriuos 

« / atsakymus, tesiekdamas vie
no tikslo — parodyti, kaip 
jautriai į darbo žmonių už
klausimus reaguoja įvairių 
organizacijų vadovai ir spau
da. • Pr. Kartonas

Klausimas. Kada dešinėje 
Šeškinės pusėje bus pastaty
ta vidurinė mokykla? V. Za
bulionis.

Atsakymas. Liaudies švie
timo skyriaus vedėjo pava
duotojas E. Kirkikla: Šiuo 
metu statoma mokykla Justi
niškių mikrorajone, kurią 
planuojama atidaryti š.m. 
rugsėjo 1-ąją. Taip pat bus 

’ pfiestatas prie 18-osios vidu
rinės mokyklos. Šį penkmetį 
Šeškinėje planuojama kiek
vienais metais statyti po 
vieną vidurinę mokyklą.

Klausimas. Kodėl dingo iš 
.. televizijos ekranų “Pasakų 

teta”, kuri skelbdavo filmus 
vaikams? J. Nachlenienė.

Atsako Lietuvos TSR val
stybinio televizijos ir radijo

Klausimas: Kur galima pa
siskaityti apie Rubiko kubą 
ir kaip išmokti jį greičiau 
surinkti? A. Petrauskas.

Atsakymas: Žurnalo 
“Mokslas ir technika” šių 
metų pirmajame numeryje 
išspausdintas K. Petkūno ir 
I. Petrošiaus straipsnis 
“Vengriško kubo paslaptys”. 
Žurnalą galima nusipirkti 
“Sąjunginės spaudos” kios
kuose.

J

Klausimas: Kas yra pirma
sis miesto garbės pilietis, už 
ką duodamas šis vardas? A. 
URBELI0NIS.

Atsako Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto sekre
torius V. Rinkevičius: Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos Prezidiumo 1973 m. 
gegužės 30 d.' nutarimu pa
tvirtintuose miesto, rajono 
garbės piliečio vardo suteiki
mo nuostatuose pasakyta, 
kad miesto, rajono garbės 
piliečio vardas suteikiamas 
asmenims už aktyvų dalyva
vimą revoliuciniame judėji
me ir kuriant Tarybų val
džią, už didvyriškumą ir drą
są kovoje su fašistiniais gro
bikais Didžiojo Tėvynės karo 
metais, už ypatingus nuopel
nus komunistinės statybos 
srityje.

Garbės piliečio vardas gali 
būti suteiktas kitame mieste 
ar rajone gyvenantiems as
menims, taip pat po mirties, 
žuvusiems vykdant labai 
svarbias užduotis ar pilieti
nes pareigas.

Miesto, rajono garbės pi
liečio vardas suteikiamas ati
tinkamu miesto, rajono Liau
dies deputatų tarybos vyk
domojo komiteto sprendimu.

Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto sprendimais garbės 
piliečio vardas suteiktas 4 
asmenims. Pirmąkart Vil
niaus miesto garbės piliečių 
vardai buvo suteikti 1967 
metų liepos 13 dieną Tarybų 
Sąjungos Maršalui N. Krylo
vui, Tarybų Sąjungos aviaci
jos Maršalui J. Savickiui ir 
generolui pulkininkui V. 
Obuchovui, už ypatingus 
nuopelnus išvaduojant Lietu
vos TSR sostinę. Vilniaus 
miesto garbės piliečio vardas 
suteiktas Tarybų Sąjungos 
Maršalui I. Bagramianui už 
ypatingus nuopelnus vaduo
jant Tarybų Lietuvą iš fašis
tinių grobikų.

atsakome”
anksto, statybos vietose turi 
būti atliekami archeologiniai 
klausinėjimai. Minėtoje vie
toje, kasinėjimų metu, ati
dengtos kelių gotikinių XVI 
a. pastatų stovėjusių prie K. 
Giedrio gatvės ir atitvertų 
nuo jos to paties laikotarpio 
siena, liekanos. Taip pat ap
tikta ankstesnių medinių pa
statų liekanos ir kiti archeo
loginiai radiniai. Archeologi
nius kasinėjimus numatoma 
baigti šiais metais.

Klausimas: Kurioje mo
kykloje 7-12 metų vaikai gali 
mokytis piešimo? E. Kapus
tinas, A. Šlušnys.

Atsako miesto Liaudies 
švietimo skyriaus vedėja L 
Jankauskienė: Vilniuje 7-12 
metų vaikai piešimo mokomi 
tik 31-ojoje vidurinėje mo
kykloje (R. Carno g. 31). Į 
sustiprinto vaizduojamo me
no klases mokiniai priimami 
konkurso keliu. Be to jie turi 
laikyti piešimo egzaminą pa
tikrinimą.

Klausimas: Koks likimas 
šv. Kotrynos paveikslo, 
prieš keletą metų pagrobto 
iš šv. Kotrynos bažnyčios (L. 
Giros gatvėje)? J. Pavilonis.

Atsako Muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos valdybos 
vyresnioji inspektorė O. Na
vickienė: Vienas iš geriausių 
įžymaus XVIII a. dailininko 
Simono Čechavičiaus pa
veikslų “Šv. Kotryna”, su
kurtas 1756-1758 metais, yra 
respublikinės reikšmės dai
lės paminklas. 1970 metais 
jis buvo pagrobtas. Milicija 
pusikaltėlius surado, jie bu
vo nuteisti. Surastas ^pa
veikslas, kaip ir kiti šioje 
bažnyčioje esantys paveiks
lai, perduoti į LTSR dailės 
muziejaus fondus.

Klausimas: Papasakokite 
plačiau apie Vilniaus skulpto
rių Balzukevičių. B. Ponoma- 
renka.

Atsako Kultūros paminklų 
apsaugos inspekcijos virši
ninkas J. Stasiulaitis: Skulp
torius Balzukevičius (Balzu- 
kewicz) Boleslavas gimė 1879 
m.’ Vilniuje, mirė 1935 m. 
Vilniuje, palaidotas Rasų ka
pinėse.

Mokėsi Vilniaus piešimo 
mokykloje, studijavo skulp
tūrą Krokuvos ir Paryžiaus 
dailės akademijose. 1920- 
1935 m. Vilniaus universiteto

Lelevelio (Vilniuje, 1911 m.) 
biustai, paminklinės lentos
Petro ir Povilo bažnyčioje, 
buvusioje Katedroje. Antka
piniai paminklai žymiems 
kultūros ir visuomenės vei
kėjams Rasų kapinėse. 1910 
m. bendradarbiaujant su 
skulptoriumi A. Vivulsku, 
buvo sukurtas Žalgirio mūšio 
paminklas Krokuvoje (vokiš
kųjų fašistų sunaikintas 1939 
m.). |

Klausimas: Ar bus Vilniuje 
krematoriumas? D. Preik- 
šaitė, D. Ivantjeva, E. Pe
traitytė.

Atsako “Buities” susivieni
jimo direktoriaus pavaduoto
jas A. Prišmantas: Šiame 
penkmetyje Vilniuje statyti 
krematoriumą nenumatoma.

Klausimas: Kas per kelias 
tiesiamas nuo Lazdynų tilto 
toliau į Lazdynus? S. Braziu
lis.

Atsako Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto komu
nalinio ūkio valdybos vyriau
siasis inžinierius N. Dūda: 
Tarp Lazdynų ir Panerio 
tarybinio ūkio šiltnamių tie
siamas kelias, kuris sujungs 
Lazdynus su Gariūnų tiltų. 
Jis aplenks Lazdynus ir įsi
lies į magistralę Vilnius-Kau
nas.

Klausimas: Nuo kelintos ir 
iki kelintos valandos groja 
muzika Vilniaus restoranuo
se? G. Grigorovičius.

Atsako miesto kultūros 
valdybos estradinių orkestrų 
ir ansamblių susivienijimo 
vyriausiasis dirigentas R. 
Savickas: Estradinių orkes
trų ir ansamblių darbo laiką 
Vilniaus restoranuose nusta
to restoranų administracija. 
Kiekvienas orkestras groja 
pagal individualų planą, pa
tvirtintą restorano ar kavi
nės administracijos ir Estra
dinių orkestrų bei ansamblių 
susivienijimo direktoriaus. 
Visi orkestrai pradeda groti 
19 arba 19:30 vai. ir baigia 
23 arba 23.:30 vai. “Erfurto” 
restorane ansamblis groja 
nuo iki 23.30 vai.

Klausimas: Vilniuje yra 
parduotuvės “Minskas”, 
“Ryga”, “Tallinnas”. Norėtų
si sužinoti, ar yra “Vilniaus” 
parduotuvės kitose vietovė
se? A. Bagdonas. Atsaky
mas: Minske, Rygoje, Tallin- 
ne, Užgorode veikia parduo
tuvės “Vilnius”. Maskvoje 
yra restoranas “Vilnius, o 
Donecke — tokio pat pavadi
nimo kavinė. Vienas iš drau-

ŽUVIS SU DEIMANTO ŽVAIGŽDE

• komiteto pirmininkas J. Ja- 
nuitis: Kaip ir kiekviena kū
rybinė organizacija, televizi- 

. ja turi teisę keisti savo 
planus, programas, net nusi
stovėjusias tradicijas. Kiek
vienas naujas diktorius, ve
dantysis, kiekvienas naujas 
pastatymas paįvairina, pra
turtina mūsų programas. Dėl 
tos priežasties iš ekrano 
dingsta vieni veidai, atsiran
da nauji. Todėl dingo “Pasa
kų teta” iš programos vai
kams “Labanakt, vaikučiai!”. 
Televizija gavo daug laiškų, 
kuriuose vaikai ir tėvai rašė, 
jog iš ekrano daug kalbama 
ir per mažai rodoma multipli- 

k kacinių filmų vaikams. Žiūro
vų prašymu, prailginome ro
domosios filmuotos medžia
gos laiką.

Klausimas. Prie Onos baž
nyčios vyko kažkokie archeo
loginiai kasinėjimai. Dabar 
toje vietoje atsirado pama- 

a tai. Ką čia numatoma staty-

Klausimas: Kada po rekon
strukcijos bus atidarytas 
“Bočių” restoranas? V. Pe
trova.

Atsako Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto Preky
bos organizacijų valdybos 
viršininko pavaduotojas V. 
Aleksa: Statybos ir montavi
mo darbai šiame objekte 
artėja prie pabaigos. Beliko 
įrengti interjerą ir sumon
tuoti Vokietijos Demokrati
nės Respublikos firmos “Na- 
hema” prekybos ir technolo
gijos įrenginius. Visus dar
bus numatoma baigti trečia
jame šių metų ketvirtyje.

Klausimas: Kokie archeo
loginiai tyrimo darbai atlie
kami K. Giedrio gatvėje? T. 
Agranovskis.

Atsako Kultūros paminklų 
apsaugos inspekcijos virši
ninkas J. Stasiulis: K. Gied
rio ir J. Paleckio gatvių 
kampe bus statomas Lietu
vos mokslinės techninės in-

skulptūros katedros vedėjas. 
Sukūrė visą galeriją realisti
nių skulptūrų, skulptūrinių 
grupių, medalionų, antkapi
nių paminklų. Tai J. Montvi
los (Vilniuje, Trakų g. 1911 
m.) ir S. Moniuškos (Vilniu
je, L. Giros g. 1922 m.) 
paminklai, A. Mickevičiaus 
(Vilniuje, 1905 m.) ir J.

giško mums Erfurto miesto 
naujų gatvių pavadinta Lie
tuvos sostinės vardu. Šioje 
gatvėje atidarytas populia
rus restoranas “Vilniaus 
miestas”. Vilniaus vardu pa
vadinta viršukalnė Pamyro 
Altajaus kalnagūbryje. 
Maskvos laivininkystei pri
klauso motorlaivis “Vilnius”.

ti? O. Valentinačiūtė.
Atsako. Kultūros paminklų 

apsaugos inspekcijos virši
ninkas J. Stasiulaitis: Šioje 
vietoje išties kasinėjo ar
cheologai. Jie aptiko buvusio 
vienuolyno sienas. Dabar 
šioje vietoje įrengiami pama-

formacijos ir techninės eko
nominės analizės mokslinio 
tyriino instituto Technikinės 
informacijos paslaugų centro 
pastatas. Kadangi senamies
čio teritorijos kultūrinis 
sluoksnis yra respublikinės 
reikšmės archeologijos pa-

Pasvalyje yra originalus skveras, kurį įkūrė kraštotyri
ninkas, Pasvalio miesto Tarybos vykdomojo komiteto 
pirmininkas Antanas Stapulionis. Skvere išdėstyta 126 
mažųjų rankinių girnų girnapusės, vienuolika didžiųjų 
girnų, 43 dubenėti akmenys, tarnavę mūsų senoliams kaip 
grūdų trintuvės. Yra čia ir dolomitu aptvertas baseinėlis.

Šalia skvero, Lėvens pakrantėje, iškilo pasvaliečio 
liaudies meistro P. Tamulionio skulptūra “Vandenis”,

tai A. Mickevičiaus pamink
lui. Greičiausiai jis bus ati
dengtas dar šiais metais.

minklas, tai pagal istorijos ir 
kultūros paminklų apsaugos 
ir naudojimo įstatymą, iš

papuošusi Didįjį mineralinio vandens šaltinį.
Nuotraukoje: Skveras Pasvalio miesto Kalno gatvėje.

A. Sabaliausko nuotrauka

. . . Baigėsi žydromis 
žvaigždėmis nusėtas upės 
dugnas. Ten, kur dunksojo 
juodi uolynai, — griaudėjo, 
tūkstančio lokių balsu riau
mojo krištolinis krioklys. Ka
riai išsitraukė molines, erelio 
plunksnomis iškaišytas, pyp
kes, kad paskutinį kartą už
sirūkytų prieš mirtį. Bet 
staiga — prasiskyrė akme
nys. Išniro į saulę panaši su 
deimanto žvaigžde galvoje 
žuvis. Suėmė pelekais tošinį 
luotelį ir pernešė per pražū
tingus slenksčius. Gyvi liko 
Didžiojo Bebro giminės ka
riai.

Dar ir šiandien Kanados 
indėnai garbina lašišą —- 
saulės žuvį, “uodega galinčią 
sustabdyti krioklį”.

O dabar per žalius viržy
nus, nugeltusius paparčius 
pasukime prie paskutiniais 
baravykais ir rudmėsėmis 
kvepiančių pušynų. Jų 
paunksmėje alma, gurga per 
akmenėlius ir nuvirtusius 
medžius Žeimena — tyriau
sioji, šalčiausioji Lietuvos 
upė. Šioje upėje gyvena tau
rios žuvys. Saulėtais, lengvo 
rūko užtrauktais rytais čia 
savo nepakartojamą šokį šo
ka pelėkiai kiršliai. Mėlynais 
žaibais ties versmėmis švys
teli upėtakiai. Prie žvaigždė
to dugno, kur spindi vande
nų iššukuotos žolynų kasos, 
nušvinta šlakuoti šlakio šo
nai.

Bet bene nuostabiausias 
laikas prie Žeimenos ir jos 
intakų — Lakajos, Kiaunos, 
Dubingės — tylusis, vėsių 
naktų nušahzentas ruduo. Į 
tauriųjų žuvų karalystįę, į 
savo vestuvinmę kelionę 
plaukia lašišos. Plaukia stip- 
ir išdidžios žuvys, kaip ir 
tinka jų kilmingai giminei. 
Keliauja tolimą kelią. Iš aud
ringų Baltijos vandenų, un
gurių takais, pasuka prie 
Kuršmarių ragų. Priešinasi 
stipriai vandens srovei Ne
muno ir Neries rėvose. Šau
kia karališkąsias žuvis gyva
sis gamtos balsas, skamban
tys tėviškės vandenys. Plau
kia lašišos žvaigždėtomis ru
dens naktimis. Dieną tūno 
žolėse, po kelmų šiekštomis. 
Pailsi, išsislapsto nuo priešų 
ir vėl, patekėjus mėnuliui — 
į kelionę. Niekas negali nu
galėti šių žuvų, palaužti jų 
ryžto. Lašišos Minijoje, Per- 
šokšnoje, Šventojoje peršoka 
sąmanotus perkalus, senųjų 
vandens malūnų užtvankas. 
Kartais į orą švysteli stiprios 
žuvys virš vandens net du 
metrus. Ne taip jau paprasta 
į tokį aukštį “išmesti” 20 ir 
daugiau kilogramų sveriantį 
Runą.

Bet ir praplaukus visas 
užtvankas, rėvas, krioklius 
lašišų Žeimenoje ir kitose 
upėse laukia sunkus darbas. 
Reikia išsikasti duobę ik
rams. Krūtinės ir uodegos 
pelekais lašišos nužeria dum
blą. Sužiba vandens skalau
jamas žvyras, baltos smiltys. 
Pailgos duobutės su ikrais 
vėl užkasamos. Kurį laiką 
lašišos saugo pylimėlius upės 
dugne. Ikruose išsirutuliuoja 
gyvybė. Po žiemos, kuomet 
Žeimena pakvimpa ištirpu
sio sniego vandeniu, sužydi 
lazdynai, ikreliai sprogsta. 
Tūkstančiai lašišiukų pa
sklinda po gelmę. Po 3-4 
metų Žeimenos lašišos, jau 
paaugusios, keliauja į jūras, 
kur galutinai sutvirtėja. Po 
to vėl — be kompasų, pagal 
gimtinės krioklių “kvapą” at
plaukia į tas pačias vietas, 
kur išvydo pasaulį.

Žuvis su deimanto žvaigž
de! . . Lašišų laimikiai užima 
garbingą vietą žvejų trofėjų 
sąraše. Antai ir dabar Šakių 
rajone Karališkių kaime kai
mynai prisimena seno žvejo 
Simono Petrikio pasakoji
mus. Apie tai ir tuometinėje 
spaudoje buvo rašyta. Žve

jas su sūnumis gaudė žuvis 
Nemune. Nesisekė — šamai 
nelindo, nėjo žiobriai. Pasku
tinė valkšna tarsi akmenų 
prikrauta buvo. Vyrai pama
nė, kad ąžuolo kelmas įkliu
vo. Bet tinkle, spindėdama 
vaivorykštės spalvomis, dau
žėsi didžiulė lašiša. Ji svėrė 
nemažiau kaip du pūdus. 
Jurbarke pirkliai už laimikį 
Petrikiams užmokėjo 100 li
tų. Tai atsitiko daugiau kaip 
prieš 50 metų.

1937 metais Neryje ties 
Jonava buvo sugauta 1.3 
metro ilgio lašiša, svėrusi 24 
kg. Trisdešimties kilogramų 
lašišą ilgiu užėmusią pusę 
dorės — 1,5 metro — yra 
jaunystėje sužvejojęs Rus
nės žvejų patriarchas — Er
čius Jurgenaitis.

Pasakojant apie lašišas, 
neužmirškime paskutiniųjų 
žvejų — mohikanų, taip va
dinamų Lakajos, Peršokš- 
nos, Ūlos, Zervynų lašišauto- 
jų — Žeberklininkų. Tai bu
vo retas verslas. Gyvena 
Gudų girioje Juozapas Ta
mulis. Jo ranka niekuomet į 
“šiekštą žeberklo nesuvary
davo”. Išsiirdavo luotais ru
denio naktį Zervynų lašišau- 
tojai į Ūlą. Galulaivėje už
degdavo smalėkus. Susting
davo luoto priešakyje žeber- 
klininkas su kalvėje užgrū
dinta persteke. Smūgis! . . Į 
valtį įverčiama kaip rąstas 
žuvis.

Ir “lašišinė diena” palei 
Gūdų girią buvo minima. 
Sueidavo visi žeberklininkai.

Tepdavo ant duonos sūdytus 
lašišų ikrus, kepdavo molyje 
riebią lašišą. Kitą krosnyje 
troškindavo, baravykų pri- 
smaigstydavo, raugintomis 
rudmėsėmis kepsį apdėlioda- 
vo. O lašišos žuvienė! Visi 
kaimynai pirštus aplaižyda
vo. Nudurtas pusantro pūdo, 
dvipūdines žuvis dzūkai į 
Gardino turgų veždavo.

. . . Nupurtė pageltusios 
pamiškės lapus. Užmigo 
skruzdėlynai. Ties Santaka, 
Mėgonimis, Salažiškėmis, 
Maželata plaukia lašišos. 
Žvilga sidabru išpuošti jų 
šonai, nusėti juosvai oranži
nėmis dėmėmis.

Leonardas Grudzinskas

London. — Savo 38-ajame 
suvažiavime D. Britanijos 
komunistų partija peržvelgė 
savo veiklą ir pasisakė už 
branduolinį nusiginklavimą, 
pasmerkdama NATO planus 
dislokuoti branduolines rake
tas Vakarų Europoje. Suva
žiavime dalyvavo per tris 
šimtus delegatų.

Washington. — Septyni 
demokratų atstovai pateikė 
Atstovų Rūmams rezoliuciją, 
kuri kviečia apkaltinti prez. 
Reaganą už tai, kad jis įsakė 
padaryti invaziją Grenadoje. 
Prezidentas kaltinamas, kad 
tas jo veiksmas buvo nekon- 
stitucinis ir kad jis uzurpavo 
Kongreso teises, paskelbda
mas karą ir sulaužęs sutarčių 
įsipareigojimus.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

VAJUS PRASIDĖJO SPALIO 1 IR TĘSIS 
IKI ŠIŲ METŲ GRUODŽIO 31 D.

Kviečiame į Talką
Kviečiame į talką visus buvusius vajininkus ir 

labai laukiame naujų vajininkų. Gerai susiorgani
zuokime šiam darbui ir veikime su pirma vajaus 
dieną. Rūpinkimės aplankyti kuo daugiausia namų 
vajaus reikalu ir kalbinti žmones užsisakyti “Lais
vę.”

DOVANOS VAJININKAMS 
1-ma $50; 2-ra $45; 3-čia $40; 4-ta $35; 5-ta $30; 
6-tą $25; 7-ta $20; 8-ta $15; 9-ta $12; 10-ta $10.

KREDITAVIMO PUNKTAI
Kontestantams kreditavimo metodai tokie: už 

naujus skaitytojus 1 punktas nuo 5 centų, už at
naujintas prenumeratas 1 punktas nuo 25 centų. 
Už' aukas arba pelnus nuo parengimų 1 punktas 
50 centų.

KREDITĄ UŽ AUKAS DUOSIME KONTESTAN- 
TAMS (VAJININKAMS) TIK JEIGU JIE PATYS 
PRISIUS PINIGUS. PINIGAI GAUTI PER KI
TUS NEBUS KREDITUOJAMI VAJININKAMS.

120,000 FONDAS

Apart įeigų už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šį vajų sieksime ir vėl 
šiam svarbiam reikalui sukelti $20,000 fondą. Tai 
padarykime aukomis ir pelnu nuo parengimų.

Užsakykite “Laisvę” 
Savo Giminėms Ar 

Draugams Į Lietuvą. Jie 
Bus Jums Dėkingi Už Tą 

Dovaną

“LAISVES” KAINOS AMERIKOJE 
IR UŽSIENIUOSE:

Amerikoje $12.00 metams, $6.50 pusei metų.
Kanadoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų. 
Lietuvoje $15.00 metams, $8.00 pusei metų 
Kitur užsieniuose $15.00 metams, $8.00 
pusei metų.

Visais vajaus reikalais rašykite:

Laisvė
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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Pasvalio rajono “Mūšos” kolūkyje buvo surengta kūrybi
nė stovykla, kurios metu

• Lietuvos kampelių paliko gražią dovaną 
skulptūrų grupes, puošiančias Ąžuolpamūšės piliakalnį ir 
“Mūšos” kolūkio gyvenvietę, Paškonių malūną. \

Nuotraukoje: Prie Paškonių malūno iškilo biržiečio 9A. 
Butkevičiaus “Malūnininkas”, K. Nemanio “Malūnininko 
dukra ir žentas”. P. Stravinsko nuotrauka

liaudies meistrai iš įvairių 
ąžuolinių

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

BOTI UGNIMI

Kaip vandeniu ir duona
aš gyvas tavimi,

nuo tavo pievų rūką
geriu kaip saldų pieną.

Ir visa, ką tu duodi, ' I
ir visa ką imi, 

tu paverti į pilną saulės 
Dieną.

Tu ir pati dabar
diena virtai, — | 

horizontus praplėtus,
paaukštinus zenitą, 

kaip motina vaikus iškėlei mus aukštai 
ir saulės artumu

lyg vynu
svaigini tu.

II
O kas gi tu esi, Tėvyne,

jei ne mes,
jei ne mūs rankos, jei ne mūsų širdys?
Visas viliojančiai

nežinomas žemes
mums reiks atrast,

apšviesti
ir sušildyt.

O kas gi esam mes, Tėvyne,
jei ne tu, —

ar mes ne tavo amžių
sekundės ir minutės,

ar mes ne upė,
glamonėjama krantų, 

kurios kiekvienas lašas — 
tavo mintys?

III
Dabar aukšti pastoliai

ir kosminė trasa 
pačių aukščiausių žodžių

i • reikalauja.

gyvenimo ■
< tiesa

planetos gyslom
varinėja kraują.

Tėvyne, ties tavim kaip ties versme skaidria 
pasilenkia žmogus —

protingas saulės lašas:
ak, būti ugnimi

arba plienu žaizdre!
Kitoks gyvenimas —

beprasmiškas ir mažas.

ALBINAS BERNOTAS

JAUNYSTĖ MANA

Kaip mažai ir kiek daug jau dienų pragyventa... 
Naujo laikmečio miestą
—Didžiulį ir šviesų — matau iš arti. —
Komjaunime! Nešu tavo vėliavą šventą.

r i
Tartum pirmąją meilę Ją saugau širdy.
Ją keliu virš dienų, įsilėkusių šuoliu. — .
Mūsų žemę kaip didelį varpą
Išjudink, jaunyste mana, —
Kad kartoms būsimoms tu skambėtum Iš tolo 
Niekada nenutylančia dūžių daljha.

Iš kelionių po Lietuvą
PRANAS KARLONAS

1. Susitikimas su M. Dirse
Su Malvydu Dirse susitiko

me Šilutės “Nemuno” vieš
butyje. Kai atidariau šešio
liktojo kambarėlio duris, vi
dun įniro greitas vyras, užsi
dėjęs skrybėlaitę su^į viršų 
užriestais kraštais. Atvirai 
pažvelgęs veidan, prisistatė:

— Malvydas. Dzūkas iš 
Daugų. Jeigu tikrai norite 
pasižiūrėti, kaip gyvena dzū
kai Rusnėje, — kviečiu pas 
save.

To tikrai norėjau. Kai Šilu
tėje tą sužinojo partijos rajo
no komiteto pirmasis sekre
torius Ulba, nedaug palau
kęs, pakėlė telefono ragelį.

— Tu čia, Onut? 0 kur 
savo Dirsę padėjai? — išgir
dau jį klausiant. — Yra sve
čias ir, sako, nori pamatyti 
dzūką. Jis, matyt, irgi iš 
tokių.

Buvo sunkūs pokario me
tai. Smėlėtos ir miškingos 
Dzūkijos žmonės, tie, kaip 
sakydavo, amžini ubagai, vy
ko į kitas Lietuvos vietoves 
paieškoti geresnio gyvenimo. 
Oi, ir buvau išgirdęs, kad 
Šilutės rajone tokių ateivių 
iš Dzūkijos ne tiek mažai. 
Man tik rūpėjo, kad sutik
tieji dzūkai būtų kaimo žmo
nės. Na, o jeigu jie iš Rus
nės, tuo geriau — čią juk ir 
žemė, ir vanduo.

Ir štai prieš mane Malvy
das Dirsė. Aš šypteliu, jis 
šypteli. Atrodo, viskas bus 
gerai. Dar mintyse pakarto
ju jo pavardę, bet žinau, kad 
neužmiršiu, nes Dirsių pasi
taikydavo sutikti ir anksčiau. 
Buvo ir tokių, kad atrodė, 
jog kumščiu jautį nutrenktų. 
Neabejojau, kad Malvydas 
šitokio darbo nesiimtų. Ge
riausiai atmintin įstrigo jo 
veidas r kurį dabar lyginu su 
truputį* pašiauštomis Kuršių 
marių bangomis. Net atrodo, 
kad geresnio palyginimo pats 
Saliamonas nesurastų.

— Tai važiuojam, — pasi- 
tvėręs fotoaparatą, pasakiau 
savo svečiui. Tačiau mūsų 
padėtys greitai pasikeitė. 
Išėjus į gatvę M. Dirsė 
atidarė nuosavo automobilio 
duris ir pakvietė: prašom! 
Nuo šiol jis — šeimininkas, 
aš—svečias.

2. Keliąs į Rusnę
Tie aštuoni ar devyni kilo

metrai kelio — nelyg pyli
mas. Kelias iškeltas, o abi
pus jo — žemai nukritusios 
lygumos. Vis pievos, pie
vos . . . Ypač didžiuliai jų 
plotai nugulę link Kintų.

— Važiuotum šiuo keliu 
ankstyvą pavasarį, tai, sa
kau, netikėtum, kad čia ir 
gano, ir šienauja . . . Čia, 
žmogau, nats Neptūnas atei
na pasrfausti. Vandenys to
kie, kad neišbrisi. Atrodo, 
imk, laivą ir mesk tinklus, — 
pasakojo M. Dirsė, dažnokai 
žvilgčiodamas mano pusėn. 
Netrukus jis valandžiukei 
automobilį sustabdė prie til
to. Ir aš tuoj puoliausi ieško
ti upės. Tiltas ilgas ir, žino
ma, nustebau, nesuradęs net 
menko upeliuko. Tai pagavęs 
Malvydas pralinksmėjo:

— Taip ir maniau . . . Til
tas per lygią vietą? Ar ne 
keistuoliai tie šilutiškiai, a? 
Bet kad — ne, — nuleido 
balsą žmogus ir tęsė: — 
Nežinau, kodėl pavasario 
vandenys čia stipresni. Jie 
išgriaudavo išpiltą kelią. To
dėl teko statyti tiltą. Tai 
senas tiltas, — dar pridūrė.

Iš tiesų, keistoka Lietuvo
je matyti tiltą, po savimi 
neturintį upės, bet štai ir 
pati didžiausia upė, ir antras 
pagal dydį tiltas. Laikraščių 
nuotraukos seniai jį rodo ir 
kol nebuvo tilto prie Jurbar
ko, neužmiršdavo priminti: 
didžiausias tiltas Lietuvoje.

Dabar žiūrėjau į tiltą ne

nuotraukose ir nesupratau, 
kodėl M. Dirsė nerodo į jį. 
Gal žmogui nė į galvą, kad 
regiu jį pirmą kartą. O gal 
jam atrodo, jog netinka užsi
minti apie tokią įžymybę, 
kad kiekvienas privalo žinoti 
tiek, kiek apie jį žino Rusnė
je. Automobilis greitai pra
važiavo aukštai virš Nemu
no, o ten jau Rusnė.

Kai kitą dieną iš Rusnės 
grįžau į Šilutę, užrašų kny
gutėje turėjau:
Atrodo, kad mėnulis lenkias 
Vandens pagerti Nemune — 
Sunkaus betono baltas

lankas 
Per upę guli ties Rusne.

Ir man smagu,
pagavus mintį, 

Per žmones pereiti su ja, 
Kad mokame atrištai pakilti, 
Neišsiskyrę su žeme.

3. Valstietiška Rusnė
Rusnėje žydėjo gėlės, sun

kius obuolius supo sodai. 0 
aš vis patraukdavau nosimi, 
norėdamas užuosti žuvį. Už 
pylimo, nusileidę prie Pakal
nės upės, prie tinklų triūsė 
penketas — šešetas žvejų, 
tačiau ir čia žuvies kvapo 
neužtikau. Rusnės žuvinin
kystės ūkis savo pavadinimu 
rodo būtent į marias, Nemu
ną, žodžiu — vandenų pusėn. 
Tai ir nesuvoki, kaip čia 
yra —‘ va tie vandenys, 
o . . . Tačiau žingsnis po 
žingsnio ir nepajunti, kai 
įsispoksai į kitus dalykus ir 
suvoki, kad Rusnėje gyvena 
kaip ir kitur — augina bul
ves, prižiūri daržus, melžia 
karves, peni kiaules, laiko 
vištas. Čia aria žemę, sėja 
javus, kitaip sakant, visoje 
Lietuvoje įprasta valstietiš
ko gyvenimo kasdienybė 
paršaukia žuvies kvapą. Bet 
jis yra. Nereti;žmonių veidai 
nupūsti Kuršių marių vėjais, 
o jų rankos įgudusiai moka 
už žiaunų išlaikyti starką, 
ešerį, lydeką, žiobrį ... Iš 
Kuršių marių į Rusnę sugrįž
ta SAVOS dorės, į SAVO čia 
namus sugrįžta pavargę žve
jai.

Beveik iki vėlaus vakaro 
nešiojau viltį, kad pasiseks 
daugiau, negu tikėjausi. Ma
tyt, mano dėmesys Rusnės 
žvejų gyvenimui buvo tiek 
nuoširdus, kad svetingų na
mų šeimininkė Ona Dirsienė, 
gurkštelėjusi iš puoduko ka
vos, pasakė:

— Galėtumėte ir Jūs iš
plaukti. Pamatyti, kaip 
kas . . .

— Tai jau! Šitaip apsiren
gus? Sužvarbs, kaip cucukas. 
Šitaip tai — ne, — pasiprie
šino jos vyras.

— Aprengsim. Čia nebė- 
da. Kad tik dorės plauk
tų .. .

Taip atsirado graži viltis 
pabūti prie žvejų darbo, bet 
vis stipriau ir stipriau į ją 
pūtė vakarų vėjai ir paga
liau — užgesino. Kada jie 
šitokie, žvejai neužkuria do
rių moterų ir jos tyliai laukia 
palankesnių orų. Ak, būtų 
buvęs bevėjis vakaras ir bū- 
čiauturėjęs pirmąją Kuršių 
mariose praleistą naktį. Ir 
tuomet gal nebūčiau užsimi
nęs, kad Rusnės žmonės už
siima tokiais prozaiškais da
lykais, kaip, sakysim, kiaulių 
auginimu.

Kaip, kaip — prozaišku? 
Bet gal tos kiaulės padėjo 
pastatyti štai šituos, iš Aly
taus atvežtus namus? Gal jos 
padėjo nusipirkti mašiną, ku
ria M. Dirsė parsivežė mane 
iš Šilutės? Gal jos “išaudė” 
tuos puikius kilimus, kuriais 
savo namus išklojo Onutė 
Dirsienė?

Atsiprašau! Ateityje apie 
kiaules stengsimės kalbėti 
tik pagarbiai! . .

[bus daugiau]

ST AK
Saldus midus dažnai mini

mas senose lietuvių pasakose 
ir dainose. Apie tai, kad 
mūsų protėviai mokėjo jį 
gaminti, rašoma senosiose 
kronikose. Savo laiku kaimy
ninėse šalyse garsėjo midus, 
pagamintas Vilniuje, Kaune 
ir kituose Lietuvos miestuo
se.

Bet metai bėgo. Sunyko 
drevinė bitininkystė. Midų 
pakeitė, kiti, pigesni ir grei
čiau pagaminami gėrimai — 
degtinė, vynas, alus . . . 
Prieš karą šiek tiek mi
daus — maždaug du tūkstan
čius litrų per metus — paga
mindavo Prienų alaus daryk
la. <

Ilgainiui užsimiršo midaus 
gamybos receptai. Ir jo var
das, ko gero, būtų likęs tik 
pasakose ir dainose, jei ne 
vienas žmogus — dzūko val
stiečio sūnus Aleksandras 
Sinkevičius. Inžinierius — 
technologas, daug metų dir
bęs alaus daryklose Kaune, 
Prienuose, Klaipėdoje, Ma
žeikiuose ir kitur.

Kaip tik jis ryžosi atkurti 
šio tauraus gėrimo gamybą. 
Paskirtas dirbti Stakliškė
se nedideliame miestelyje 
Prienų rajone, kuriame nuo 
XIX amžiaus pabaigos veikė 
alaus darykla, Aleksandras 
Sinkevičius pradėjo rinkti 
senuosiuose raštuose žinias 
apie midaus gamybą, užraši
nėti prieš karą Prienuose 
midų gaminusių žmonių atsi
minimus, ieškoti išlikusių 
technologinių aprašymų. Ir, 
žinoma, eksperimentuoti. . .

Prieš 25 metus Stakliškėse 
buvo pagaminti pirmieji mi
daus buteliai. Alaus darykla 
pakeitė pavadinimą, tapo 
“Lietuviško midaus” gamyk
la. Aleksandras Sinkevičius 
ne tik kūrė gėrimų iš medaus 
receptūras, bet ir vadovavo 
įmonei, rūpinosi jos plėtimu, 
kadrų mokymu, naujų įren
gimų įsigyjimu. Jo sukurta ir 
Stakliškėse įdiegta lietuviško 
midaus gamybos technologi
ja pripažinta išradimu.

Dabar Stakliškėse gamina
mi 14 pavadinimų gėrimai iš 
medaus: “Dainava”, “Tra
kai”, “Prienų šilai”, “Nemu
nas”, “Žalgiris” ir kiti. Juos 
gaminant, naudojamas natū
ralus bičių medus iš liepų, 
grikių, miškų ir laukų gėlių 
žiedų, taip pat įvairiausi 
priedai — liepžiedžiai, kada
gių uogos, ąžuolų gilės, čio
breliai, vyšnios, gervuo
gės . . . Todėl gėrimai vienas 
nuo kito skiriasi ir skoniu, ir 
spalva, ir stiprumu.

— Gamyba gana sudėtin
ga, — aiškina Aleksandras 
Sinkevičius. —- Medų verda
me, fermentuojame vitami
ningomis alaus mielėmis, 
skiedžiame ypatingais, pagal 
specialią technologiją pa
ruoštais, skysčiais. Rezer
vuaruose gėrimus, žiūrint 
kokia jų rūšis, brandiname 
nuo metų iki dviejų . . . 
Naudojame tik natūralius 
produktus, todėl mūsų gėri
mai turi ir gydomųjų savy
bių. Geriant juos saikingai, 
ne tik pataisoma nuotaika, 
bet ir gydomasi nuo nemi
gos, peršalimo ir kitokių ne
galavimų.

Keliautojai, senais laikais 
aplankę Lietuvą, girdavo mi
dų. Šis taurusis gėrimas ir 
dabar labai vertinamas. Jis 
pelnė apdovanojimus Pary
žiuje, Londone, Leipcige, 
Montrealyje, Zagrebe, Atė
nuose ir kituose miestuose 
surengtose tarptautinėse pa
rodose, TSRS liaudies ūkio 
pasiekimų parodos medalius. 
Lietuviško midaus gamyba 
užpatentuota Didžiojoje 
Britanijoje.

Midus toli nuo Lietuvos 
išgarsino Stakliškių miestelį, 
Aleksandrą Sinkevičių ir jo 
mokinius.

Z. Mikalauskas

LIŠKIŲ MIDUS

f''^WpdHzabeth the Second by the Grace of God of the United Kingdom of 
Great Britain and Nonhero Ireland and of Her other Realms and Territories, Queen, Head of the 
Commonwealth, Defender of the Faith: To all to whom these presents shall come greeting:
WHEREAS • reqirex for the great of « parent h*» been made by

Dafoof Scahag ......

Pateat No.

A. Sinkevičius

for the sole use sod xdvaiuige of sn invention fot

AND WHEREAS We, being willii^ to encourage all inventions which may be for the public good, are grw>»u»ly plemed 
w conderceexl to the request:

KNOW YE, THEREFORE, that We, of out especial grace, certain knowledge, and mere enonra do by these prewnri. 
for U*» out beita and successors, give and grant unto the pcreoafs} above named and any aucaeaws exeeuto-. 
adatanisttattwfa) and auign(») (each and any of whom are hereinafter referred to as the paie»toė> our cspecu; licaare, fui; 
power, sole privilege, and authority, that the patentee or any agent or licensee of the patenters and ao others, may suNcc< 
to the coadnioe. and peovuulotks prescribed by any statute or order for the rime beina in force at all umes hereafter during the 
term of years herein nendoned, make, oae, exercise and vend the said invention withm out United Kingdom of Great Bestam 
and Northern Inland, and the Irk of Man, and that the patentee shall have and enjoy the whole pet*? and advamage from 
rime to Mm acwwre by rcaaoo of the fnvontion during the term of sixteen yean from the dale hereunder amnen of 
these presents ; AND to the end that the patentee may have and enioy the sok use and exercise and the full benefit of 
the and invention, We do by these presents for Us, out ban and successors, strictly command all out vubtocts whatsoever 
wtthio our United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the I lie of Maa, that they do not at any time during 
the cootinuaore of the said term either directly or indirect ly make use of or put m practice the said tnt enoon, one us anywise 
imitate the' same, without the written consent, licence or agreement of the patentee, on sum of incurring nah praeitie* as 
may be justly infocted on such offender* for their contempt of this our Royal Command >od of being answerable to this patentee 
according to law for damages thereby ocoeriooed :

PROVIDED ALWAYS that these lėtus* patent shall be revocable on any of the grounds from ti«« to tunc by law 
prescribed as grounds for revoking letters patent granted by Us, and the same may be revoked and ma^. void accxsrdmg’i

PROVIDED ALSO that nothing herein contained shall prevent the granting Of licences tn tuch manner and for a-ach 
considerations as they may by kw be granted : AND lastly. We do br these prevents 
for Us, our heirs and successors, grant unto the pairaire that these our letters peleni 
shall be construed in the most beneficial sense fur the advantage of the patentee.

IN WITNESS whereof We have caused these our letters to be made patent

as of the t’i'c,:!?!? day of

one thousand nine hundred and end to be scaled

Nuotraukoje: Raštas, patvirtinantis, kad Stakliškių 
midus užpatentuotas Didžiojoje Britanijoje.

K Jūrelės nuotraukos

ASTRONAUTAI RUOŠIASI 
SUGRĮŽTI ŽEMĖN

Maskva. — Tass agentūra 
pranešė, kad du Tarybų Są
jungos astronautai Aleksan
dras Aleksandrov ir Vladi
mir Liachov, kurie jau penki 
mėnesiai kai darbuojasi Sa- 
liut-7 erdvės stotyje, pradėjo 
pasirengimus sugrįžti į Že
mę. Jį£ perkels į savo erdvė
laivį Sojuz T-9 visą tyrimų 
medžiagą. Tuo erdvėlaiviu 
jie pasiekė Saliut-7 tyrimų 
stotį birželio 27 d.

Tai tas pats erdvėlaivis, 
apie kurį JAV šaltiniai skel
bė, kad būk jo batarėjos 
esančios nusilpusios ir kuras 
beveik išgaravęs ir kad as
tronautams gali grėsti pavo
jus sugrįžti į Žemę. Tarybi
niai šaltiniai skelbia, kad 
neturima jokių problemų ry
šium su astronautų sugrįži
mu.

bas. Taip pat bus plaukiama 
į Amerikos krantus tais pa
čiais keliais, kaip plaukė Ko
lumbas, ir bus naudojami tie 
patys žemėlapiai bei naviga 
cijos prietaisai. Minėjimas 
įvyks 1992 m. ir kaštuosiąs 
arti $2 milijonų.

Cadiz, Ispanija. — Besi
ruošiant minėti 500 metų 
sukaktį nuo Kolumbo kelio
nės, kurios metu jis atrado 
Ameriką, čia Ispanijos laivy
nas pradėjo statyti laivus, 
kurie bus visiškai panašūs į 
tuos, kuriais keliavo Kolum

SUDARĖ TAUTINĖS 
GYNYBOS KOMITETĄ

Varšuva. — Lenkijos par
lamentas vienbalsiai nutarė 
įkurti Tautinės Gynybos Ko
mitetą, kurio vadovu paskir
tas gen. Wojciech Jaruzels
ki. Šio komiteto uždavinys 
bus perimti valdžią, jei kraš
te atsirastų kokia .pavojinga 
padėtis.

Faktinai šis Komitetas sa
vo paskyrimu bus panašus į 
Nacionalinio Gelbėjimo Tary
bą, kuri buvo sudaryta Len
kijoje, tenai 1981 m. gruo
džio mėnesį įvedus karinės 
padėties stovį. Taryba buvo 
paleista, kai šiemet liepos 
mėn. buvo nuimti kariniai 
įstatymai.

Tautinės Gynybos Komite
to pirmininkas gen. Jaruzels
ki kartu bus ir vyriausiu 
kariuomenės vadu.
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> Set memorial GRAŽI RUDENS ŠVENTĖ

tribute
'for Jessica Smith

YORK — A memorial tribute
to JeSgica Smith, editor emeritus of 
the magazine New World Review, will 
be held Sunday, November 27, at 2:30 
p.m. in the auditorium of the Ethical 
Culture Society, 2 West 64th Street.

Ms. Smith, who died October 17, 
was a journalist and peace activist for 
nearly 70 years. After the Russian 
Revolution of 1917, she worked for 
diplomatic recognition and normal 
trade relations. She spent five years 
during the 1920s working in the USSR, 
first with the American Friends Serv
ice Committee’s famine relief project 
and fater^with the Russian-Ameri$Hi 
Mixed Company which taught Soviet 
farmers the use of modern farm ma
chinery. She appeared as a witness in 
the film, Reds, because of this back
ground.

From 1936 to 1977 she was editor of 
the magazine Soviet Russia Today 
and its successor, New World Review. 
During the 1940s she was a principal 
organizer of Russian War Relief and 
of the Congress of American-Soviet 
Friendship which drew 25,000 to Mad
ison Square Garden in November 1942 
to hear Vice President Henry Wal
lace. She was a founder of the Nation- 
al Council of American-Soviet

JESSICA SMITH
Friendship and was a member of its 
advisory council at the time of her 
death. On her 80th birthday she was 
awarded/the Order of the Friendship 
of the Peoples, one of the USSR Su
preme Soviet’s highest honors.

Born November 29, 1895 in Mad
ison, N.J., Ms. Smith was descended 
from people who participated in the 
American Revolution. She graduated 
from Swarthmore College in 1915.

She is survived by her husband, 
John Abt, a labor and constitutional 
lawyer who is general counsel to the 
Communist Party USA; by a son, Da
vid Ware, from her first marriage 
and a stepdaughter, Judith.

Daily World
-------------------------1------------------- «--------

TRUMPAI KRISLAI
IndijosNew Delhi.

premjerė Indira Gandhi pra
nešė, kad Indijos, Kubos, 
Jugoslavijos ir Senegalo už
sienio reikalų ministrai atei
nančią savaitę vyksta į Arti
muosius Rytus susitikti su 
Palestinos Vadavimo Organi
zacijos vadovybe. “Mes esa
me susirūpinę dėl PLO vie
nybės išlaikymo ir dėl tos 
organizacijos nepriklausomy
bės’’, — pasakė premjerė, 
kuri yra neprisijungusių 
lių grupės pirmininkė.

ša-

Buenos Aires. — Buvęs 
Argentinos valstybinio sau
gumo agentūros viršininkas 
gen. Otto Paladino", Federali
nio Teismo patvarkymu, ap
kaltintas ir įkalintas už jo 
bendradarbiavimą su deši
niaisiais teroristai, kurie 
apie 1970-uosius metus pa
grobė ir nužudė tūkstančius 
šios šalies piliečių. Taip pat 
įkalintas ir kitas buvęs gene
rolas ir civilis, kurie įtariami 
buvę teroristų grupės na
riais.

Helsinki. - Europos saugu
mo sutarties valstybių atsto
vų komitetas čia posėdžiavo 
kelias pienas ir parengė dar
botvarkę ateinančiais metais 
Stockholme prasidėsiančiai 
saugumo stiprinimo ir nusi
ginklavimo konferencijai. 
Svarbiausia konferencijos 
darbotvarkės tema: apsvar

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Vladui Dubendriui
i j rreiškiame širdingą užuojautą velionio giminėms

Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir draugams.[
DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS

ST. PETERSBURG, FLA.
■ I

, • 'l mirus

Vladui Dubendriui
♦ 

reiškiame širdingą užuojautą velionio giminėms,
Amerikoje, Tarybų Lietuvoje ir draugams.

)
/ L. L. D. 45 KUOPOS

< VALDYBA ir NARIAI

styti ir priimti savitarpiškai 
papildančių pasitikėjimo ir 
saugumo Europoje stiprini
mo priemonių kompleksą.

I

Washington. — Teisingu
mo departamentas paskelbė, 
kad nacių kolaboratorius ar
kivyskupas Valerian Trifa 
bus sugrąžintas į Rumuniją, 
jei per metus laiko nesusiras 
šalies, kuri jį priimtų. Trifa 
kaltinamas dalyvavimu žydų 
žudyme nacių laikais. Trifa 
šiuo metu yra dvasios vado
vu 35 tūkst. gyventojų turin
čioje Rumunų ortodoksų 
bendruomenėje Grass Lake, 
Mich.

New York. — Nepaisant 

to, kad Tarybų Sąjungos 
Komunistų partijos delegaci
jai nebuvo išduota JAV viza 
atvykti ir dalyvauti svečiais 
23-iojoje JAV Komunistų 
partijos konvęncijoje, TSRS 
Komunistų partija konvenci
ją pasveikino telegrama. 
TSRS Komunistų partijos 
Centro Komitetas giliai ver
tino JAV komunistų veiklą ir 
kovą už taiką.

Manila. — Siekdamas su
mažinti didėjantį nepasiten
kinimą šalyje Filipinų prez. 
Marcos pakėlė dirbantie
siems atlyginimus' 19 procen
tų, tačiau infliacija respubli
koje siekia 21 proc.

Tąsa iš 1-mo pusi.
Žinios, kurios ateina iš Li

bano, beveik neįtikėtinos: 
Jasiro Arafato vadovaujami 
kovotojai už palestiniečių 
laisvę žūsta ne nuo izraelie-į 
čių, amerikiečių ar kitų va
kariečių rankų, o po kitų 
palestiniečių ir brolių sirijie- 
čių smūgiais! Kad tos brolžu
diškos kovos pasitarnauja 
Vakarų imperializmui, aišku, 
bet neaišku, kodėl Sirija, 
kuri save skaito anti-imp^- 
rialistine jėga Artimuose Ry
tuose, prie tos tragedijos 
prisideda?

“Draugo” koreSpęndentas 
Europoje K. Baronas yra 
pasiryžęs, nepermaldauja
mas visų konservatybių ver
tybių gynėjas. Jį nuolat erzi
na Europos taikos judėjimas, 
jį erzina Miterando politika 
Prancūzijoje, jį erzina Grai
kijos socialdemokratinė val
džia, jis bijo šio, jis bijo to, o 
dabar jis praneša apie dar 
kitą pavojų: “griūva Olandi
jos monarchija”.

Baronas praneša, kad ka
ralienės Beatričės vyras 
Klausas, buvęs hitlerinės ar
mijos karininkas, apleidžia 
Olandiją ir persikelia gyventi 
į Juodmiškį-Schwartzwaldą. 
Baronas tame įmato konspi
raciją: esą, “ultra kairysis 
Olandijos sparnas” siekia 
respublikos Olandijoje! Tra
gedija!

“Darbininko” skyrelyje 
apie kultūrinį gyvenimą Lie
tuvoje (jie rašo “pavergto
je”) mes randame, kad “Lie
tuvoj baletas siunčiamas 
gastroliuoti į Graikiją”. Taip
gi pranešta, kad “Lietuvos 
baletas pasiųstas ir į Tur
kiją” ....

Atrodo, kad klerikalinis 
organas negali nieko pasaky
ti apie dabartinę Lietuvą be 
pagiežos, įžeidimo, ironijos. 
Jeigu Lietuvos baletas pa
kviestas į tradicinį Atėnų 
meno festivalį, ir jis ten 
vyksta, kodėl naudoti žodį 
“siunčiamas”, lyg čia būtų 
koks nors priespaudos reiš
kinys?

Nejaugi jiems nenusibosta 
taip kiršinti? Nejaugi ir 
jiems patiems nebūtų malo
niau vartoti civilizuotą, man
dagią kalbą?

Mes, laisviečiai, turime ii-< 
gametę tradiciją. Kiekvieną 
rudenį, pažymint Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos metines, “Laisvės” sve
tainėje rengiamas koncertas 
ir banketas. Šitokio suėjimo 
metu apžvelgiami per metus 
nuveikti darbai, aptariamos 
tolimesnės veiklos gairės, 
pasiklausoma gražiųjų lietu
viškų dainų, smagioje užsta
lėje pasidalinama mintimis 
labiausiai rūpimais klausi
mais.

Šių metų lapkričio trylikto
sios rytas išaušo saulėtas ir 
šiltas. Tokią dieną taip ir 
traukia iš namų. Juo labiau, 
kai žinai, kad turėsi progos 
susitikti su bendraminčiais ir 
draugais. Tad į “Laisvės” 
svetainę prigužėjo gražus 
būrys žmonių, kurie jau ne 
vieną dešimtmetį leidžia, 
skaito ir remia šį pažangaus 
judėjimo laikraštį, atspindin
tį darbo žmonių siekius, pa
sakojantį tiesą apie nauju 
keliu žengiančios Lietuvos 
gyvenimą.

Parengimo pirmininkė, 
“Laisvės” redaktorė Ieva Mi- 
zarienė trumpu įžanginiu žo
džiu pasveikino visus susirin
kusius. Paskui ji pristatė 
svečius — konsulą, TSRS 
ambasados Washingtone pir
mąjį sekretorių Vaclovą Sa
kalauską ir akredituotą prie 
Jungtinių Tautų Lietuvos 
žurnalistą Sigitą Krivicką, 
bei jų šeimas.

Koncertą pradėjo Mildred 
Stensler vadovaujamas 
“Aido” choras, nuolatinis 
“Laisvės” mętinių koncertų 
bei banketų dalyvis. Nors 
choristai atliko tik keturias 
dainas — A. Raudonikio 
“Aidų aidai”, B. Gorbulskio 
“Gintaro Tėvynė” ir “Tu 
ateik į pasimatymą”, A. Bra
žinsko “Gimtinei”, bet jautė
si, kad prieš tai buvo gerai 
padirbėta praktikose. Aidie- 
čiai dainavo pakiliai, su įkvė
pimu, išryškindami lietuviš
kų dainų skambumą ir grožį. 
Tai pažymėjo savo kalboje ir 
konsulas Vaclovas Sakalaus
kas, kurį tuoj po choro pasi
rodymo pakvietė į sceną pa
rengimo pirmininkė. Konsu
las perdavė TSRS ambasa
dos Washingtone vadovybės 
nuoširdžiausius sveikinimus 
Spalio revoliucijos švenčių 
proga, išryškino pažangaus 
Amerikos darbo žmonių ju
dėjimo, jo organizatorių ir 
rėmėjų, pažangiosios spau
dos reikšmę. Kalbėtojas taip 
pat trumpai apžvelgė Tarybų 
Lietuvos pastarojo laikotar
pio laimėjimus, pasidalino 
gražiais įspūdžiais iš vasaros 
atostogų, kurias praleido su 
šeima gimtinėje.

Konsulas, TSRS ambasados Washingtone pirmasis sekre
torius, Vaclovas Sakalauskas.

Žurnalsitas Sigitas Krivic
kas papasakojo susirinku
siems apie Jungtinių Tautų 
pastangas taikiu būdu sure
guliuoti įvairiuose pasaulio 
kraštuose kylančius konflik
tus. Jis kalbėjo apie Tarybų 
Sąjungos taikos politiką, 
apie viso pasaulio geros va
lios žmonių kovą už taiką 
planetoje.

Paįvairindama parengimo 
programą, nuo scenos vis 
skambėjo daina. Mildred 
Stensler akompanuojant, 
dainavo visų mėgstamas so
listas Viktoras Bekeris. Al
dona Anderson (Žilinskaitė) 
savo akomponavimu palydė
jo solisčių Amelios Young 
(Jeskevičiūtės) ir Aldonos 
DeVetsco (Klimaitės) daina
vimą. Visiems buvo miela 
klausytis šių solistų atlieka
mų gražių lietuviškų dainų, 
ar atsivežtų iš eilinės kelio
nės į Lietuvą, ar atsiųstų 
gerų bičiulių paštų. Dainų 
programą užbaigė šaunus 
duetas — Aldona De Vetsco 
ir Viktoras Bekeris.
Nuskambėjus paskutinei 

dainai, rūpestingosios šeimi
ninkės Nelė Ventienė, Aldo
na Katinienė, Nastė Buknie- 
nė, Tessė Stočkienė, Nelė 
Šumbris, Adelė Lupsevičie- 
nė — tos pačios, kurios 
dainavo chore, jau suskubo 
vikriai apsisukti virtuvėje ir 
ėmė nešti ant stalų skaniai 
garuojančius valgius. Tuo
met į susirinkusius kreipėsi 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkas Povilas Venta ir 
pranešė, kad Mildred Stens
ler nori visus pavajšinti šam
panu jos Mamytės Onos Ja
mison (Janušonienės) 90 me
tų jubiliejaus proga. Garbin
goji sukaktuvininkė buvo pa
kviesta į salės priekį ir visi 
parengimo dalyviai atsistoję 
jai sugiedojo “Ilgiausių me
tų”. Daug sveikinimų, šiltų 
rankų paspaudimų susilaukė 
darbščioji Mildred Mamytė, 
kuri išaugino tokią žymią ir

Aido Choras ir dalis publikos 

aktyvią veikėją, ilgametę 
“Aido” choro mokytoją. Ju
biliatė Ona Janušonienė iki 
šiol nuoširdžiai domisi savo 
dukros visuomenine veikla.

“Ilgiausių metų” buvo su
giedota ir neseniai savo de
vyniasdešimtąjį gimtadienį 
atšventusiai Katrynai Petri- 
kienei, dalyvavusiai šiame 
parengime su savo sūnumi ir 
marčia. Draugė Petrikienė 
apie septyniasdešimt metų 
paskyrė progresyviajai veik
lai, uoliai dirbo pažangiose 
organizacijose, daugiau kaip 
dvidešimt metų buvo New 
Yorko lietuvių moterų Klubo 
pirmininkė. Nors ir sulauku
si garbingo amžiaus, Katry- 
na Petrikienė lankosi svar
besniuose pažangiečių paren
gimuose, gyvai domisi savo 
bendraminčių veikla, dosniai 
remia “Laisvę”. Jubiliatė su
silaukė daug sveikinimų ir 
linkėjimų, apie jos gyvenimą 
ir nuopelnus progresyviam 
JAV lietuvių judėjimui jubi
liejaus proga buvo gražiai 
aprašyta ir Tarybų Lietuvos 
spaudoje. Tokie žmonės kelia 
pasididžiavimą ir savo atsi
davimu kilnioms idėjoms, sa
vo darbais nusipelno kuo di
džiausios pagarbos.

Smagiai šnekučiuojantis, 
užkandžiaujant netruko pra
bėgti keletas malonių valan
dų. Visi taip pat turėjome

BRIEFS
The women belonging to 

the Women’s International 
League for Peace are making 
gigantic sacrifices in an ef
fort to secure peace. Not on
ly did they mach to Moscow 
last summer, bet in 1981 
they marched from Copenha
gen to Paris which is 800 
miles. It took them 6 weeks 
and they marched 20 miles a 
day. People kept joining 
them on the way and by the 
time they reached Paris, 
they were 50,000.

* * *
Sharon La Cruise from 

Garden City, L. I. writes in 
the “Voice of the People” 
column in Daily News:

“I’m tired of watching the 
U. S. government try to 
manipulate Americans into 
believing that the “Russians 
are coming.” Americans 
should wake up and realize 
they are nothing but pawns 
in a capitalistic game for 
power. The only people who 
profit from nuclear arma
ments are those who pro
duce the weapons. There is 
something wrong with a so
ciety that places its values 
on destroying the world, 
instead of building it up.”

♦; * *
Alta Chusid has been very 

much involved in the peace 
movement. She says in her 
letter: “The issue of world 
peace is always uppermost in 
my life, as I know it is in 
yours.” She lives in Mt. 
Vernon, N. Y. with her hus
band Dr. E. Chusid and their 
children. They have been 

progos išbandyti savo laimę 
loterijoje, į kurią buvo pa
leista gražiai Lietuvos meis
trų išdrožta dekoratyvinė 
lėkštė ir didelė bonka skaid
riosios. Visų nuotaika buvo 
kuo puikiausia, nes viskas 
buvo apgalvotai paruošta ir 
gerai organizuota. “Laisvės” 
tradicinis metinis koncertas 
ir banketas praėjo puikiai. 
Tai dar kartą įrodė, kad 
“Laisvė” turi daug gerų bi
čiulių ir draugų. Reporterė

Mirė Josephine 
Piuščiauskienė

Malvina Bručienė praneša, 
kad lapkr. 12 d. mirė Brook
haven Memorial Hospital, 
Patchogue, Long Island Jo
sephine Piuščiauskienė, 74 
m. amžiaus gyv. Howley, 
Pennsylvania. Buvo pašar- 
vuota Davis and Hepple- 
white Funeral Home, Succa
sunna, New Jersey. Palaido
ta lapkričio 16 d. iš Sv. 
Teresės bažnyčios į Gates of 
Heaven” kapines, Dover, 
New Jersey.

Nuliūdime paliko vyrą Juo
zą, du sūnus Edwardą ir 
Alfredą su šeimomis, tris 
anūkus, 3 proanūkius, Jo
seph ir podukrą Lillian su 
šeimomis, taip pat daug gi
minių Lietuvoje.

participating in our affairs 
and have many firends in 
New York.

* ♦ ♦
Bazaar — Wine glass sets 

(but not the wine), linens, 
blankets, toys, gift items, 
housewares.

Book Fair — Old and new 
books, books to learn from 
and books to relax with.

Flea Market — Good used 
clothing, household wares, 
and so forth. ,

International Fair — New 
imports from around the 
globe.

Time — Friday, December 
2nd, 6 P.M. to 10 P.M. Sa
turday, December 3rd, 
10 A.M. to 6 P.M. It’s all 
happening at Unity Center, 
235 West 23rd Street.

Dinner will be available 
Friday evening from 5 to 
7 P.M.

♦ * ♦
Jessica Smith, peace acti

vist and a true friend of the 
Soviet Union said: “Because 
almost everything that I 
heard and read about the 
Soviet Union was contrary 
to what I had seen with my 
own eyes, I felt that I must 
use my own experiences in 
whatever way I could to help 
dispel the ignorance and mis
understanding about the So
viet Union.”

A tribute to Jessica 
Smith’s life will be held 
Sunday afternoon, Novem
ber 27, 1983 at 2:30 p.m. 
Ethical Culture Society 
Auditorium, 2 West 64th 
Street, New York City.
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