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KRISLAI
Be reikalo verkšleno

Columbia skrieja po erdvę
jau devintąjį kartą

Raselės stebuklas 
Keičiasi laikai 
Jessica Smith
Dėl sveikinimų ir dovanų 

IEVA MIZARIENĖ
, Amerikos spauda labai 

daug rašalo sunaudojo ap
verkti orbitinio skridimo 
mokslinio tyrimo komplekse 
“Saliut-7” ir “Sojuz” besidar
buojančių kosmonautų liki
mui. Girdi, jiems pritrūks 
vandens ir maisto. O kas 
blogiausia, jie negalės su
grįžti į Žemę, nes jų erdvė
laivis neturi pakankamai 
elektroenergijos. Panašiai 
pranašavo ir visokie Vakarų 
“erdvės specialistai”.

Tačiau be reikalo jie verk
šleno. Lapkričio 23 d. kosmo
nautai Vladimir Liachov ir 
Aleksander Aleksandrov 
sėkmingai sugrįžo, atlikę 
daugybę mokslinių-teęhni- 
nių, medicininių-biologinių 
tyrimų ir eksperimentų. Jie 
ir rekordą sumušė: erdvėje 
išbuvo net 150 parų!

Besiklausant žinių apie tai, 
kaip mūsų šalies pirmoji lei- 
dė Nancy parsivežė iš Pietų 
Korėjos du vaikučius, ku
riems čia Amerikoje padary
ta reta širdies operacija, 
prisimena ir kita labai reta 
operacija.

Tai visa ilga istorija, bet 
trumpai galima ją pavadinti 
Raselės stebuklu. Prieš kelis 
mėnesius Lietuvoje trejų 
metų Raselė Prascevičiūtė 
buvo netekusi abiejų kojų ir 
buvo pasmerkta visam gyve
nimui būti invalide. Mergytė 
pasimaišė pievoje, kai tėvas 
šienavo žolę ir jos nepastebė- 
jęą, sukdamas pradalgį, jai 
nukirto abi kojytes.

Medikų ir daugelio kitų 
žmonių pastangomis ji buvo 
išgelbėta. Mikrochirurginė 
operacija buvo atlikta Mask
voje. Dvylika valandų mažy
lė išgyvenusi be kojų, dabar 
jau vaikšto.

Visai dar neseniai Lietuvos 
lankymas ar skaitymas tary
binės spaddos buvusiems dy- 
pukams ar jų šeimyniečiams 
buvo viena “mirtinių” nuodė
mių. Jei kai kuris pasivogęs 
tai' darydavo, tai dypukiška 
spjaudą juos iššifruodavo ir 
vardais skelbdavo.

Dab<r, atrodo, jau ne tik 
nesislepia “paprasti” emi
grantai, bet ir jų laikraščių 
redaktoriai. Štai “Gimtajame 
krašte” skaitome ir Chicagos 
“Draugo”, kaip jis vadina 
save, “laisvojo pasaulio lietu
vių laikraščio”, redaktorės 
Emilijos Sakadolskienės gra
žus atsiliepimus apie viešna
gę Lietuvoje.

Kažin, ar ji įtikins savo 
vyrą, kuris kalba į Lietuvą 
per “Voice of America”, kad 
jo informacija Lietuvos žmo
nėms apieTJetuvą neatlaiko 
vandens?

Pereitą sekmadienį, Ethi
cal Culture Society auditori
joje newyorkiečiai atidavė 
savo pagarbą spalio 17 d. 
mirusiai žurnalistei ir kovo
tojai už taiką, toje veikloje 
išbuvusiai daugiau kaip 70 
metų. Tai Jessica Smith, bu
vusi “New World Review” 
žurnalo redaktorė.

Tąsa 2 pusi.

t®

Astronautai, prieš įsėdami į erdvėlaivį, iš k. į d.: dr. Owen 
Garriott, dr. Byron Lichtenberg, dr. Bob Parker, dr. Ulf 
Merbold, maj. Brewster Shawir kap. John Young.

Cape Canaveral, Fla. — 
Pereitą pirmadienį sėkmin
gai pakilęs JAV Columbia 
erdvėlaivis su šešių asmenų 
įgula sugrįš po devynių die
nų.

Tai jau devintoji iš eilės 
Columbia erdvėlaivio misija. 
Dabar jis vežasi beveik vieno 
bilijono dol. vertės laborato
riją, ir skelbiama, kad ši 
kelionė esanti pati svarbiau
sia iš visų ankstyvesniųjų. 
Toji laboratorija, cilindrinės 
formos, yra įtaisyta erdvėlai
vio bagažinėje ir turi įmon
tuotus 38 mokslinius instru
mentus, kuriais naudosis 
erdvėlaivio įgula savo tyrimų 
metu.

Ši misija būdinga ir tuo, 
kad joje dalyvauja ligšiol 
pati didžiausia — net šešių 
asmenų įgula ir kad pirmą 
kartą skrenda du asmenys, 
kurie neturi astronautų pa
tyrimo ir tokiam skrydžiui 
paruošti tik per pusmetį lai-

Europoje nerimstamo dėl JAV raketą
Schwaebisch Gmuende, 

Fed. Vokietija. — Pereitą 
sekmadienį policija per jėgą 
pašalino demonstruojančius 
vokiečius, protestuojančius 
dėl JAV branduolinių raketų 
atgabenimo. Porą šimtų de
monstrantų policija turėjo 
prašalinti ir nuo įvažiavimo į 
JAV karinę bazę, esančią 
Mutlangen vietovėje.

Demonstracijos vyko ir 
dar planuojamos visose val
stybėse, kur NATO numatė 
dislokuoti JAV branduolines 
raketas.

Kai 1979 m. gruodžio mė
nesį NATO Taryba Briusely
je paskelbė apie tą “papildo
mo apginklavimo” programą, 
daug kas apie ją kalbėjo kaip 
apie abstraktų dalyką, bet 
dabar šis pavojingas bran
duolinių raketų bazavimas 
jau vykdomas.

Pirmosios sparnuotosios 
raketos atgabentos į D. Bri
taniją. Jų ten numatyta dis
lokuoti iš viso 96 vienetai. 
Fed. Vokietijoje, kur jau 
dislokacija taip pat pradėta, 
Schwaebisch Gmuende bus 

ko.
Jiedu yra moksliniai spe

cialistai, nepriklausantys 
NASAL Atlikę savo uždavi
nį, jiedu sugrįš prie savo 
nuolatinio darbo. Šalia ame
rikiečio mokslininko Byron 
Lichtenberg, iš Massachu
setts Institute of Technolo
gy, kitu specialistu yra vo
kietis fizikas Ulf Merbold, iš 
Stuttgart, Fed. Vokietijos. 
Jį savo atstovu paskyrė 
Europos Erdvės Agentūra, 
kuri davė ir pinigų erdvėlai
vio laboratorijai įrengti. Tai 
pirmasis svetimtautis, daly
vaujantis JAV vykdomuose 
erdvės skridimuose.

Laivo įgula savo tyrimus 
laboratorijoje atliks trimis 
pamainomis, dirbdama po du 
po dvylika valandų per visą 
145 orbitų laikotarpį. Erdvė
laivio vadu yra astronautas 
kap. John Young, prieš tai 
jau kelis' kartus dalyvavęs 
erdvės skridimuose.

36 Pershing-2 raketos, Ne- 
karsulme ir Neu Ulme — po 
36 tokias pat raketas. Italijo
je, Comizo vietovėje bus 112 
sparnuotųjų raketų, Belgijo
je ir Olandijoje po 48 tokias 
pat.

IzraelioWashington.
premjero Yitzak Shamir 
viešnagė čia pasibaigė bend
ru sutarimu tiekti Izraeliui 
ginklų, plėsti kultūrinį ir 
karinį bendradarbiavimą ir 
net vykdyti bendrus karinius 
manevrus. Kalbama, kad 
prez. Reagan norįs Artimuo
siuose Rytuose turėti “pati
kimą sąjungininką”, kuriuo 
tėra Izraelis.

London. — Nepaisant, kad 
D. Britanijos Scotland Yard 
paskyrė $3 milijonus tiems, 
kas suteiks žinių apie gin
kluotus banditus, kurie lap
kričio 26 d. pagrobė iš sau
gumo depo prie Heathrow 
aeroporto $40 milijonų aukso 
ir brangakmenių, jau kelinta 
diena, kaip nieko nesigirdi.

Masinė akcija 
už taiką

Maskva. — The World 
Peace Council prezidentas 
Romesh Chandra paskelbė 
Tarptautinę akcijos savaitę 
prieš JAV branduolinių ra
ketų Vakarų Europoje dislo
kavimą. Ji prasideda gruo
džio 4-ąją ir baigiasi gruodžio 
12-ąją.

Prez. Chandra, kviesda
mas demonstracijose daly
vauti viso pasaulio žmones, 
pabrėžė, kad šiuo metu jau 
pradėtasis tų raketų disloka
vimas eina prieš valią daugu
mos žmonių Federalinėje Vo
kietijoje, D. Britanijoje ir 
Italijoje.

Didžiulė akcija prieš bran
duolinių raketų dislokavimą 
įvyks gruodžio 12 d. Jos bus 
JAV sostinėje Washingtone.

Šis tarptautinės organiza
cijos kvietimas akcijai pase
kė prieš keletą dienų padary
tąjį Tarybų Sąjungos vadovo 
Jurijaus Andropovo pareiš
kimą, kuriame buvo pabrėž
ta, kad TSRS taip pat neatsi
liks savo raketų dislokavimo 
srityje. Tačiau lygiagrečiai 
buvo priminta, jog Tarybų 
Sąjunga pasirengusi užšaldy
ti ginkluotę, iki paritetas dar 
tebeegzistuoja.

Prisiminė Kennedy
Maskva. — Rašiniuose, 

kurie tilpo daugelyje laikraš
čių, ryšium su prez. Kenne
dy nužudymo dvidešimtosio-. 
mis metinėmis, kalbama apie 
šį JAV prezidentą su dideliu 
respektu. Sugestionuojama, 
kad, jeigu jis nebūtų žuvęs, 
galbūt jis būtų įvedęs ilgalai
kę detente JAV politikoje.

Londone, Paryžiuje, Berly
ne ir kitur spauda taip pat 
prisiminė prez. Kennedy žu
vimo metines.

SUGRįŽO ERDVĖS KOSMONAUTAI

Sugrįžę beveik po pusmečio, praleisto erdvės stotyje 
Saliut-8, kosmonautai Vladimir Liachov ir Aleksander 
Aleksandrov kalbasi su korespondentu Džezkazgane, 
Centrinėje Azijoje.

Maskva. — Erdvėje pralei
dę 150 dienų ir atlikę jiems 
pavestą uždavinį Saliut-7 
stotyje, į Žemę sugrįžo kos
monautai Vladimir Liachov 
ir Aleksander Aleksandrov.

Jie sugrįžo Sojuz T-9 erd
vėlaiviu, kuriuo buvo atskri
dę. Tai tas pats erdvėlaivis, 
dėl kurio britų ir amerikiečių 
spauda daug rašė, kad jis 
esąs sužalotas ir negalėsiąs 
kosmonautų sugrąžinti į Že
mę. Bet tarybiniai sluoksniai 
tuos jų tvirtinimus vis pa
neigdavo, o kad jų buvo tei
sybė, parodė ir šis faktas, 
kad jie sugrįžo laimingai.

Dešimt dienų prieš sugrįž

IŠSIPILDĖ TROŠKIMAS CHICAGOS 
TAKSI VAIRUOTOJO POLOWSKY

Torgau, Vokietijos Demo
kratinė Respublika. — Lap
kričio 26-oji. Įleido į duobę 
karstą, apdengtą JAV vėlia
va. Nulenkė galvas trys JAV 
ir trys Tarybų Sąjungos ka
riai, tą karstą atnešę ir visi 
pora šimtų valdinių ir priva
čių asmenų, atėjusių pagerb
ti Amerikos eilinio pėstinin
ko Joseph Polowsky, kuris 
spalio 17 d. Chicagoje mirė 
nuo vėžio.

Šitaip išsipildė velionio 
troškimas būti palaidotam 
prie Elbės, kur jis, kaip JAV 
patrulis, su kitais savo drau
gais susitiko su Raudonosios 
armijos patruliais 1945 m., 
apsupant ir naikinant nacių 
armijos dalinius.

Dem. Vokietijos valdžia 
davė leidimą^ laidotuvėms. 
Velionio palaikus atvežė jo 
buvę kovos draugai, kurie 
padėjo surinkti ir lėšų, nes 
JAV vyriausybė atsisakė 
prisidėti prie bet kokių išlai
dų. Tėvo karstą atlydėjo ir 
jo sūnus.

Laidotuvių apeigoms vado
vavo Rev. William Soane 
Coffin, iš New Yorko River
side Church. Jis perskaitė 
ištrauką iš šventraščio, kur 
sakoma: “. . . tautos turės 
ateiti ir paversti savo kardus 
į urklus ir savo ietis į genėji
mo kablius. Tautos daugiau 
nepakels kardo prieš viena 
kitą”.

Dvasininkas prie karsto 
dar pareiškė: “Joe Polowsky 
tikėjo, kad pasaulio centre 
nestovi nė viena valstybė. 
Jis tikėjo, kad šis šimtmetis 
nepriklauso nei Amerikai, 
nei Rusijai, nei Kinijai, bet 
kad tai yra žmonijos šimtme
tis”.

Tarybų Sąjungos gen. maj.

dami į Žemę, kosmonautai 
atjungė automatinį krovininį 
laivą Progres-18, atvežusį 
jiems jungtinių variklių kuro 
atsargų papildymą ir geria
mojo vandens, kuris buvo 
perpumpuotas į stoties re
zervuarus. Be to, laivo va
rikliu pakoreguota orbitinio 
komplekso skriejimo trajek
torija. Į

Spaudos atstovams kosmo
nautai pareiškė, kad jie įvyk
dė jiems pavestus visus už
planuotus uždavinius. Sa
liut-7 skridimo vedėjas spau
dą informavo, kad bent iki 
ateinančių metų nesitikima į 
stotį siųsti naujų kosmonau
tų.

Tai sena nuotrauka, bet su nauju turiniu. Viršuje ant jeepo 
stovi JAV pėstininkas Joseph Polowsky, Iš Chicagos, 
savo kovos draugais ir tarybiniais kariais, susitikę 1945 m. 
prie Elbės. Prie tos pat Elbės, pagal jo valią, kurią išreiškė 
prieš mirdamas, jo palaikai tenai palaidoti pereitą šeštadie-

Aleksei Gorlinski vienas 
grabnešių, savo kalboje 
aukštai vertino velionio ko
vą, kad pasaulyje daugiau 
nepasikartotų karas. “Mes 
patvirtiname savo ištikimybę 
Elbės dvasiai”, — pareiškė 
generolas, kuris betgi, kad ir 
netiesiogiai, kritikavo prez. 
Reagano administraciją už 
tai, kad ji stiprina ginklavi
mosi lenktynes ir tiki, jog 
branduolinis karas galįs būti 
įmanomas ir laimimas.

“Elbės dvasios” pagautas, 
velionis Polowsky kurio se
neliai buvo kilę iš Minsko dar 
1945 m. prisiekė visą savo 
gyvenimą paskirti veiklai už 
draugystę tarp JAV ir TSRS 
žmonių. Jis organizavo susi

BRITŲ KNYGŲ 
PARODA LIETUVOJE

Vilnius. — Lapkričio 11-20 
dienomis Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos centrinė
je bibliotekoje vyko Didžio
sios Britanijos naujos moksli
nės, techninės ir medicinos 
literatūros paroda. Ją suor
ganizavo D. Britanijos tary
ba, TSRS ir Lietuvos TSR 
valstybiniai leidyklų, poli
grafijos ir knygų prekybos 
reikalų komitetai bei Lietu
vos TSR Mokslų Akademija.

Lietuvos TSR valstybinio 
leidyklų, poligrafijos ir kny
gų prekybos reikalų komite
to pirmininko pavaduotojas 
Mykolas Požarskas ta proga 
spaudai pareiškė, kad Lietu
vos ir Anglijos leidėjų bei 
knygų platintojų ryšiai esą 
aktyvūs. Šiemet tradicinėje 
Maskvos tarptautinėje kny
gų mugėje pasirašyta 14 
įvairių kontraktų. Vien tik 
šiais metais Lietuva pateikė 

tikimus su JAV ir TSRS 
karo veteranais. 1955 m. jis 
su keliais kovos draugais iš 
Elbės laiku lankėsi Maskvo
je, buvo Chruščevo priimtas 
Kremliuje ir dalyvavo ban
kete, kuriame kalbėjo Rau
donosios Armijos maršalas 
Vasily Sokolovski. Po trejų 
metų į Ameriką atsakomojo 
vizito buvo atvykę Raudono
sios armijos veteranai .iš El
bės susitikimo.

Daugiau kaip 30 metų Po
lowsky darbavosi amerikie
čių tarpe už abiejų didval- 
stybių tautų draugystę. 1966 
m. buvo įsteigęs grupę “Ve
terans for Peace”, kurios 
tikslas buvo atgaivinti anti
fašistinių alijantų draugystę.

anglų leidėjams užsakymus ' 
įsigyti daugiau kaip 400 pa
vadinimų knygų. Tarybinės 
valdžios metais Lietuvoje iš
leista 262 anglų autorių kny
gos daugiau kaip 4 milijonų 
tiražu. Gi anglų “Penguin 
Books” leidykla nupirko iš 
Lietuvos daug vaikiškų kny
gelių anglų kalba.

Didžiuma britų parodos 
eksponatų buvo paimti iš 
knygų mugės Maskvoje, kur 
283 Anglijos firmos bei lei
dyklos demonstravo savo lei
dinius. Iš Vilniaus paroda 
keliaus į Taškentą ir Tbilisi.

Varšuva. — Atsiradus 
naujiems ekonominiams sun
kumams, vyriausybė atleido 
Valstybės Planavimo Komi
sijos pirmininką Janusz Obo- 
dowski. Į jo vietą paskirti du 
ministro pirmininko pava
duotojai.
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Dar apie Grenadą
Indijoje pasibaigė Britanijos Bendruomenės vadovų 

suvažiavimas. Prie tos sąjungos, kaip žinia, priklauso, šalia
pačios Britanijos, beveik visos jos buvusios kolonijos ir 
dominijos: Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Indija, 
Kenija, Pakistanas ir 1.1.

Grenados klausimas buvo smulkmeniškai aptartas. Pati 
Britanija nepritarė amerikiečių invazijai, o kai kurios tos
bendruomenės narės dar griežčiau smerkė Reagano 
administraciją už tą žingsnį. Įvykusiame suvažiavime 
Indijos premjerė Indira Ghandi ypatingai griežtai smerkė
invaziją. Britanijos Bendruomenės vadovai priėmė bendrą 
rezoliuciją, kurioje jie reikalavo, kad visos užsienio karinės 
jėgos pasitrauktų iš tos mažiukes salos. Bet tuo pačiu laiku
priimta kita rezoliucija: kad pačios britų bendruomenės 
jėgos laikinai palaikytų tvarką Grenadoje, iki ten bus 
atkurta savistovė valdžia.

Bet kodėl nepalikti Grenados žmonės jų pačių valiai? Mes 
esame tikri, kad jeigu Grenadoje neliktų nė vieno 
svetimos šalies kareivio, grenadiečiai žinotų, kaip atkurti 
savo demokratinę, į socializmą žengančią santvarką.

Tuo tarpu amerikiečiai lieka Grenadoje ir jau nekalba 
apie pilną jėgų ištraukimą. Ko daugiau — JAV karininkai 
ir saugumo agentai apklausinėja suimtus grenadiečius 
kairiečius, elgiasi, lyg jie būtų tos šalies šeimininkai. Tuoj 
po invazijos buvo kalbėta apie “kitų Karibų respublikų” 
karinių jėgų naudojimą “Grenados administravime”. Dabar 
apie tai nekalbama, — viską tvarko amerikiečiai....

Socialdemokratai ir taika
Vakarti Vokietijos Socialdemokratų partija (SPD) gan 

pamatiniai pakeitė savo politiką: vietoje vilktis krikščionių 
demokratų partijos ideologinėje uodegoje ir kartu su jais 
remti ginklavimąsi ir branduolinius ginklus, SPD priėmė 
savystovę programą, — kovoti prieš Amerikos branduoli
nių ginklų lokavimą Vokietijos teritorijoje.

Tas posūkis neatėjo staiga. SPD vadovybė nepakeitė 
savo politikos pernakt, — faktinai jie būtų likę prie savo 
senosios politikos. Bet visą padėtį pakeitė vietiniai partijos 
skyriai, eiliniai SPD nariai. Viens po kito skyriai — 
Hamburgo, Bremeno, Diuseldorfo, Kelno, Frankfurto, 
Miuncheno ir kiti laikė savo suvažiavimus ir reikalavo iš 
partijos centro politikos pakeitimo. Partijos jaunimo 
organizacija jau seniai stojo prieš branduolinius ginklus. Ir 
kai pagaliau įvyko partijos visuotinas suvažiavimas, 
dauguma įstengė įgyvendinti naująją politiką: socialdemo
kratai ir Žalieji, taipgi komunistai, dabar ginklavimosi 
atžvilgiu laikosi beveik vienos linijos.

Panašias taktikos dabar laikosi ir Britanijos Darbo 
partija. Taigi, socialdemokratai stoja taikos pusėje, kai jie 
opozicijoje, ne prie valdžios vairo. Bet kai jie prie vairo, 
kaip tai Prancūzijoje, jie remia ginklavimosi politiką, — 
Mitterandas ne tik nesmerkia naujųjų branduolinių ginklų 
lokavimo Europoje, bet gan entuziastiškai tam pritaria! Tik 
Graikijoje prie vairo stovintieji socialistai stovi taikos 
gretose. >

“Šuo nugaišo ...”
Rašant šiuos žodžius. Greyhound kompanijos autobusų 

vairuotojų ir kitų darbininkų streikas dar tęsiasi. Kompani
ja tebebando palaikyti autobusų kursavimą, bet be didelės 
sėkmės: streiklaužiai-skebai, kuriuos kompanija pasamdė, 
neįstengė gerai autobusus vairuoti, taipgi bijojo piketuo
jančių streikierių keršto; didelė dalis keleivių atsisakė 
naudotis Greyhound autobusais ir susirado kitus keliavimo 
būdus. Bet labiausiai kompaniją pritrenkė kitų unijų 
solidarumas streikieriams.

Vieną vakarą didžiulę New Yorko autobusų stotį 
pikietavo apie penki tūkstančiai žmonių, kitų unijų nariai: 
siuvėjai, elektristai, auto-darbininkai, gaisrinininkai, net 
pavieniai policijos unijos nariai, be uniformų, žinoma. Iš 
karto jie pikietavo lauke, bet laipsniškai užpildė pastato 
vidų ir susitelkė prie stendų, iš kur pardavinėjami bilietai 
Greyhound autobusams. Minios taip užvindė stoties vidų, 
kad Greyhound buvo priversta uždaryti savo langelius. 
Viskas užsidarę, ir susirinkusi pikietų minia pradėjo 
masiniai kartoti: “The dog is dead, the dog is dead” (“Šuo 
nugaišo”), — nes Greyhound veislės šuo yra tos kompani
jos emblema ....

Greyhound kompanija dar nenugalėta, bet jai tikriausiai 
suduotas smūgis. Gal iš to pasimokins ir kitos kompanijos 
ir korporacijos, kurios planuoja užgniaužti darbo unijas.

COMMONWEALTH 
KONFERENCIJA 
INDIJOS SOSTINĖJE

New Delhi. — Lapkričio 23 
d. čia prasidėjo ir iki lapkri
čio 30 d. tęsis Common
wealth bendruomenei pri
klausančių valstybių konfe
rencija. Tokios konferencijos 
šaukiamos kas antri metai 
bendriems reikalams aptarti. 
Konferencijoje dalyvauja 44 
valstybės. Bet posėdžiuose 
nėra atstovo iš Grenados, 

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

kuri po JAV invazijos dar 
neturi nuolatinės vyriausy
bės. Taip pat ir Kipro prezi
dentas Kyprianou atvyko tik 
penktadienį, prieš tai buvęs 
užimtas ryšium su turkų 
paskelbimu separatinės val
stybės lapkr. 15 d.

Ekonominiai klausimai te
bėra daugiausia svarstomi. 
Taip pat ir tarptautinė politi
nė padėtis. Konferencijos pa
baigoje bus paskelbtas bend
ras komunikatas.

I

Kas ką rašo ir sako
APIE TERORO GRUPES
v “Draugas” plačiai rašo apie 
kažkokią naują knygą, kuri 
“pasirodė Italijos knygynuo
se”. Knygos pavadinimas ne- 
paduotas, bet įvardintas 
autorius: tūlas Giovanni Ben- 
si. Nors iš vardo ir pavardės 
jis tikriausias italas, bet gy
venti jis gyvena Miunchene, 
Bavarijoje. Be to jis “puikiai 
moka slavų kalbas” ....

Knygos tema — Tarybų 
Sąjungos šmeižimas. Taigi, 
marijonų organo susidomėji
mas ta knyga natūralūs. Kas 
joje gvildenama? Pasirodo, 
kad vyriausias tikslas yra 
įrodyti, kad Tarybų Sąjunga 
yra atsakominga už pasikėsi
nimą prieš popiežių šv. Petro 
aikštėje. Faktas, kad turkas 
Mehmet Ali Agca, kuris pa
sikėsinimą pravedėjau pa
kartotinai demaskuotas kaip 
avantiūristas ir kraštutiniai 
dešinių grupių (Turkijos 
“Pilkųjų vilkų”) narys, užty
limas. Ši knyga, bė abejo 
išleista Miunchene, nes ten 
spiečiasi Vakarų žvalgybų 
centrai, kurie bando įrodyti, 
kad Tarybų Sąjunga iš viso 
atsakominga už visų teroris
tinių grupuočių veiklą: Vo
kietijos Baader Meinhof, Ita
lijos “Raudonosios brigados, 
Ispanijos EFTA, Airijos IRA 
ir t. t. Bet kokios faktinai 
yra tos įvardintos grupelės?

Vokietijos (Vakarų) Bea
der Meinhof teroristinė gru
pelė, kuri dabar jau neegzis
tuoja, savo laiku buvo griež
tai smerkiama Vokietijos ko
munistų. Panašiai su taip 
vadinama “Raudonąja briga
da” Italijos didžioji Komunis
tų partija visuomet smerkė 
tą grupuotę kaip fašistams 
pasitarnaujančią. Ispanijos 
EFTA yra separatistiniai-na- 
cionalistinė baskų organizaci
ja, kuri nori teroro priemo

Kasdieninis gyvenimas ir jo problemos ryškiai atsispindi 
skaitytojų laiškuose, kurie telpa Lietuvos spaudoje, o jų 
spausdinama labai daug. Taip, pavyzdžiui, “Tiesa” spalio 
mėnesį gavo 1055, išspausdino 297. Apie tų laiškų rolę 
rašė Aldona Smigelskienė.

Iškilus reikalui, žmonės žodžiu 
Ir raštu kreipiasi į įvairias orga
nizacijas ir žinybas. Rašo jiems 
asmeniškai rūpimu klausimu, ra
šo visuomeniniu reikalu, žmonės 
pasitiki ’ tais, j kuriuos kreipiasi, 
laukia jų paramos, patarimo.

Redakcija gauna nemaža skai
tytojų laiškų, kuriuose šiltais žo
džiais atsiliepiama apie daugelį 
įmonių', įstaigų, organizacijų, jų 
vadovus, darbuotojus, jautriai ir 
principingai reagavusius į pa
reiškimus. Geras darbas, ištaisyta 
klaida, jautrumas palieka malo
nius prisiminimus. Toks įspūdis 
susidarė, perskaičius druskinin
kiečių Kiselgofų laišką.

„Pirkome sūnui Alytaus „Dai
navos" siuvimo fabrike pasiūtą 
striukę. Pirkinys mums patiko, o 
sūnui dar labiau. Namuose ap
žiūrėję pastebėjome, kad trūksta 
vieno metalinio spausfuko. Para, 
šėme fabriko administracijai. At
sakymą gavome greitai. Jame 
buyo prašoma atsiųsti striukę. 
Praėjus trims dienoms, gaminj grą
žino sutvarkytą. Esame dėkingi 
fabriko kolektyvui už dėmesį".

Aišku, galima reikšti priekaiš
tus prekybininkams — kodėl ne
tvarkingas gaminys pateko ant 
prekystalio. Tarkime, kad jie 
trūkumo irgi nepastebėjo. Bet 
dainaviečiai nedelsdami Ištaisė 
klaidą, kurią padarė jų kolekty
vo narys, ir pirkėjas liko paten
kintas.

Visai priešingą vaizdą susida
rėme, susipažinę su klaipėdiečio 
F. Slaipišklo laišku. Vilniaus 
„Žalgirio" staklių gamyklos pa
gamintu skėčiu pasinaudojau tik 
keletą kartų. Skėtis suiro. Taisyti 
jo nepriima, nes taisyklos neturi 
detalių. Rugsėjo 22 d. iš Klaipė
dos centrinio pašto įvertintą 
siuntini 40 rb (tiek kainuoja pir
kinys) kartu su skėčio pasu Iš
siunčiau gamyklos direktoriui. 
Praėjo daugiau kaip mėnuo, bet 
nei pinigų, nei skėčio", — rašo 
laiško autorius.

Tai jau ne pirmas panašaus 
pobūdžio laiškas, gautas redak
cijos. „Žalgirio" gamyklos skė
čiais skundėsi ir kiti skaitytojai. 
Apie tai buvo pranešta gamyk
lai. Deja, nei atsakymo, nei per
mainų. ..

Kokios kokybės plataus varto
jimo produkciją gamina' ši ga

“LAISVĖ”

nėmis atplėšti tą provinciją 
nuo Ispanijos. O IRA (Irish 
Republican Army) yra plač- 
čiai visame pasaulyje žinoma 
organizacija. Jos ideologija 
yra nacionalizmas ir jos tiks
las yra prijungti prie Airijos 
respublikos tas šiaurrytines 
Airijos provincijas (Ulsterį) 
kurias tebevaldo britai. Tie
sa, IRA yra pasidalinusi į dvi 
frakcijas, — “Provizorinę 
IRA”, kuri yra dešiniai-na- 
cionalištinė ir “Reguliarine 
IRA”, kuri save skaito “kai
riai-nacionalistine”. Marksis
tinis judėjimas smerkia abie
jų frakcijų taktiką.

Atrodo, kad to Giovanni 
Bensi ir “Draugo” galvose
nos lygis vienoks. Bensi rašo 
ir “Draugas” su pasigardžia
vimu kartoja “įrodymą”, kad 
Tarybų Sąjunga nėra taikin
ga jėga. Cituojama iš tarybi
nės enciklopedijos, kurioje 
sakoma:

“Pacifizmas yra antimo- 
mokslinis sąjūdis, kokiu jis 
buvo nuo pat pradžios. Dau
gumas jo šalininkų nesupran
ta tikrosios karo priežasties 
ir prigimties.”

Taip, tokios nuomonės apie 
pacifizmą laikosi ne tik Tary
bų Sąjunga bet marksistai 
bendrai. Marksistai nurodo, 
kad pacifistai nesupranta, 
kokios klasinės jėgos sukelia 
karus, kokios yra karų istori
nės šaknys. Bet tuo pačiu 
laiku marksistai įvertina pa
cifistų rolę kovoje už taiką, 
veikia kartu su jais pasauli
niuose taikos judėjimuose. 
Pavyzdžiui, Amerikoje kai- 
riečiai ir pacifistai, kurie 
spiečiasi aplink organizaciją 
“War Resisters League”, per 
ilgus metus kartu darbavosi 
judėjime prieš karą Vietna
me ir dabar darbuojasi kartu 
prieš branduolinius ginklus.

mykla, jvertins specialistai. Mes 
tik norėtume priminti, kad 
apie įmonę žmonės sprendžia Ir 
pagal jos pagamintus skėčius. 
Tai viena. Antra, laiku atsakyti į 
darbo žmonių laiškus privaloma 
irgi visiems.

Ir praėjusio mėnesio „Tiesos" 
skaitytojų paštas rodo, kad į 
redakciją žmonės dažniausiai 
kreipiasi tada, kai vietoje nega
vo išsamaus atsakymo į klausi
mą, kuris jiems aktualus, kai jų 
prašymas liko neišgirstas.

Kybartų miesto Liepos 21-osios 
gatvės namo Nr. 2 gyventojai 
Ilgus metus varstė namų valdy
bos duris, prašydami, sutvarkyti 
namo stogą ir šulinį. Žadėjo tai 
padaryti. Bėgo metai, o darbų 
nematyti. Tada kybartlečiai para
šė redakcijai. įsikišus Vilkaviš
kio rajono vykdomajam komite
tui, namo stogą ir šulinį sutaisė 
per savaitę!

Sitai verčia ir susimąstyti. Jei
gu darbus galima buvo atlikti, 
tai kodėl kybartlečiai juos taip 
vilkino! Bandė savo miesto gy
ventojų kantrybę ar apsigaubė 
abejingumo skraiste! Ar galės 
žmonės jais pasitikėti dar kartą, 
kai vėl prireiks butų ūkio dar
buotojų paramos! Juk visiems žl. 
noma, kad pasitikėjimas pelno
mas tvirtu žodžiu ir geru darbu.

Jei,, gavus pirmuosius signa
lus, būtų buvę iškart pasitvarky
ta. tikriausiai nebūtų rašęs re
dakcijai laiško ir alytiškis vairuo
tojas A. šlmukonis. Tačiau ir 
jam, ir kitiems važiuojant Mai
ronio gatve tenka nuolatos gal
voti — išvairuos šiandien sveiką 
mašiną ar ne. Laiško autorius 
nurodo, kad šia gatve judėjimas 
didelis, o gatvė duobėta.

Alytaus miesto vykdomojo ko
miteto pirmininkas A. Grigaitis, 
atsakydamas redakcijai, pranešė, 
kad komunalinio ūkio valdybos 
kelių eksploatacijos ruožas įpa
reigotas iki lapkričio 1 d. užtai
syti Maironio gatvėje duobes Ir 
išlyginti kelkraščius. Bet ar aly
tiškiai kcjlhlnįkai nežinojo, kad 
gatvė prašyte prašosi pataisoma!

Taigi ne viii ūkiniai vadovai, 
kiti darbuotojai branginu darbo 
žmonių pasitikėjimą, laikėsi duo
to žodžio, žemina jie savo, taip 
pat ir kolektyvo, kuriame dirba, 
autoritetą, gerą vardą.
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Amerikietė mergaitė SAMANTHA SMITH, lankydamasi Maskvoje, susitiko su 
pasaulio meninės gimnastikos čempione DALIA KUTKAITE. A Dramaško nuotr.
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Norime taikos, o ne branduolinio karo
Siaubingiausia mūsų dvi

dešimtojo amžiaus rykštė — 
du pasauliniai karai. Pirma
sis jų buvo išprovokuotas 
imperialistų, siekusių iš nau
jo persidalinti pasaulį. An
trąjį pasaulinį karą sukėlė 
hitlerinis fašizmas, siekęs 
pavergti visą žmoniją.

Darbo liaudžiai karai ne
reikalingi, nes ji iš karų 
neturi jokios naudos, o vien 
tik nelaimes. Tik ginklų 
magnatai susikrauna iš karų 
bilijonus pelno. Karai pir
miausia yra nepateisinami 
dėl žmonių žudymo.

Pirmasis pasaulinis karas 
žmonijai kainavo apie dešimt 
milijonų gyvybių, o sužeistų 
buvo per dvidešimt milijonų. 
Visos trisdešimt trys kare 
dalyvavusios valstybės taip 
pat patyrė ir didžiulius mate
rialinius nuostolius. Pirmasis 
pasaulinis karas atnešė di
džiulį skurdą ir Lietuvos 
liaudžiai. To pasėkoje kilo 
didžiulė ekonominė depresija 
ir daugelis jaunų žmonių, 
nebegalėdami pragyventi 
gimtinėje, patraukė laimės 
ieškoti už Atlanto. Būdami 
mažamoksliai arba visai be
raščiai, neturėdami amato, 
jie pirmiausiai papildydavo 
mažiausiai apmokamų juoda
darbių eiles. Tą jūs, mieli 
skaitytojai, daugelis žinote iš 
savo pačių nelinksmos praei
ties. Tačiau sunkus darbas, 
lupikiškas fabrikantų išnau
dojimas daugeliui iš mūsų 
anksti atvėrė akis ir paskati
no jungtis į organizuotą kovą 
su išnaudotojais. Todėl kaip 
tik po Pirmojo pasaulinio 
Karo čia, Amerikoje, neregė
tai išsiplėtė ir sustiprėjo dar
bininkų progresyvusis judė
jimas. Jame visada nuo pat 
savo įsikūrimo 1911 metais 
aktyviai dalyvavo “Laisvės” 
laikraštis ir visi laisviečiai — 
redaktoriai, spaustuvės dar
bininkai, platintojai, rėmė
jai, korespondentai, skaity
tojai. Jie kuo ryžtingiausiai 
gynė ne tik lietuvių darbi
ninkų interesus, bet ir vieni
josi su visos Amerikos prole
tariato kova. Amerikos dar
bo žmonės, turėdami prieš 
akis jaunos Tarybų valstybės 
pavyzdį, ryžtingai reikalavo 
socialinio draudimo sistemos, 
nedarbo sumažinimo, senat
vės pensijų. “Laisvė” daug 
pasidarbavo, kad tie? reika
lavimai būtų viešai keliami ir. 
įgyvendinamu Tą procesą 
pradėjo prezidentas Franklin 
D. Roosevelt, kuris realiai 
suprato ir vertino ne tik 
vidines, bet ir tarptautines 
mūsų šalies problemas. De
ja, to negalima pasakyti apie 
dabartinę Reagano vadovau
jamą ultradešiniųjų admini
straciją. Ji militarizmo labui 
stengiasi iš darbo žmonių 
atimti tai, ką jie buvo išsiko
voję per ilgus dešimtmečius.

Laisviečiai niekada neliko 
abejingi ir tai kovai su reak
cijos jėgomis, kuri vyko ir 

vyksta toli už Amerikos ri
bų. Ryškiu tokio pritarimo 
pavyzdžiu iš praeities turime 
laisviečių paramą Ispanijos 
pilietinio karo kovotojams. 
“Laisvės” ir laisviečių pa
stangomis kovojantiems Is
panijos patriotams buvo su- 

• rinkta ir nusiųsta daugiau 
kaip 4,000 dolerių. Nemažiau 
svarbu, kad Ispanijos respu
blikos kovotojų gretose buvo 
ir lietuviai iš Amerikos, dau
giausia priklausę Abrahamo 
Lincolno brigadai. Apie jų 
didvyriškumą ir drąsą man 
teko tuo laiku dažnai girdėti, 
kai teko kovoti Dombrovskio 
internacionalinėje brigadoje, 
į kurią patekau atvykęs iš 
Lietuvos 1937 metais.

Prasidėjus Antrajam pa
sauliniam karui, JAV pažan
gieji lietuviai kuo stipriausiai 
pasisakė prieš vokiškąjį fa
šizmą, prieš japoniškąjį im
perializmą. Daug jaunų lietu
vių taip pat buvo pašaukti į 
karinę tarnybą. Su Amerikos 
kareivio uniforma keletą ka
ro metų man teko tarnauti 
Tolimuosiuose Rytuose.

Antrasis pasaulinis karas 
padarė žmonijai dar dides
nius nuostolius negu pirma
sis. Jo frontuose žuvo per 27 
milijonus žmonių, o su tai
kiais gyventojais iš viso buvo 
daugiau negu 50 milijonų 
aukų.

Per praėjusį pasaulinį karą 
JAV ir Tarybų Sąjunga buvo 
sąjungininkės, ir visi džiau
gėmės bendra pergale prieš 
fašizmą. Tačiau neilgai tru
kus po karo JAV valdantieji 
sluoksniai pasuko į reakcijos 
pusę, užėmė aršias antiko
munistines pozicijas. Bet ir 
sunkiomis makartizmo “ra
ganų medžioklės” sąlygomis 
“Laisvė” • stengėsi eiti koja 
kojon su visomis pažangio
mis jėgomis, kovojusiomis 
prieš imperialistinę reakciją. 
Ir vėlesniais dešimtmečiais 
“Laisvė” ir laisviečiai visada 
pasisakė prieš karą, prieš jo 
sukėlėjus. Svarbiausiu mūsų 
internacionalinės veiklos 
tikslu buvo ir pasilieka kova 
už taiką. Progresyviųjų lie
tuviškų organizacijų nariai 
maršavo taikos šalininkų 
gretose reikalaudami inter
vencinių karų nutraukimo 
Korėjoje, Vietname.

Šiandien mes reiškiame 
griežtą protestą prieš impe
rialistų intrigas ir'provokaci
jas Libane, prieš niekuo ne
pateisinamą JAV kariaunos 
intervenciją į Grenadą. Mes 
prijungiame savo balsą ir 
prie protesto maršų, riedan
čių per visą Ameriką, prieš 
JAV naujų raketų dislokavi
mą Vakarų Europoje. Tai 
nieko gero neduos senojo 
kontinento gyventojams, o 
tik dar labiau padidins bran
duolinės mirties pavojų ir 
dar storiau prikimš ginklų 
fabrikantų kišenes.

Mes raginame visus pro
gresyviuosius tautiečius, pir

moje eilėje mūsų “Laisvės” 
ir “Vilnies” laikraščių skaity
tojus, rėmėjus, būti kuo ak
tyviausiais kovotojais už tai
ką, už visuotinį nusiginklavi
mą, už TSRS ir JAV bran
duolinių arsenalų užšaldymą. 
Mes dar ir dar kartą kuo 
stipriausiai pabrėžiame ir 
reikalaujame, kad Vakarų 
Europoje nebūtų dislokuotos 
“Pershing-2” ir didelio nuo
tolio sparnuotosios raketos, 
kurios galėtų lengvai pasiek
ti ir mūsų gimtinę — Lietu
vą. Žinoma, niekada imperia
listams nepavyks užklupti 
Tarybų Sąjungą ir socialisti
nės sandraugos šalis iš nety
čių. Jos sugebėjo ir sugebės 
laiku pasiruošti atremti bet 
kokį agresorių išpuolį ir duo
ti triuškinantį atsakomąjį 
smūgį, nuo kurio niekas ne- 
beišgelbėtų ir Amerikos, 
nors ji ir už plataus Atlanto 
vandenyno. Tačiau šito neno
ri visi dorieji pasaulio žmo
nės. Mes esame giliai įsitiki
nę, kad sveikas protas įveiks 
imperialistų užmačias ir ne
bus sukeltas trečiasis pasau
linis gaisras.

Povilas Venta
Antrojo pasaulinio 

karo veteranas

KRISLAI
Tąsa iš 1-mo pusi.

Ji buvo gyvenusi Tarybų 
Sąjungoje pačiais pirmaisiais 
jos kūrimosi metais, o paskui 
Amerikoje darbavusis už jos 
diplomatinį pripažinimą. Ji 
numirė tik mėnesiu anks
čiau, nesulaukusi lapkričio 
16-osios, kada šiemet Tarybų 
Sąjungoje ir JAV buvo mini
ma 50 metų sukaktis nuo 
diplomatinių santykių tarp 
tų dviejų didvalstybių už
mezgimo.

Ji, tiesa, fiziškai mirė, bet 
jos darbo vaisiai pasiliks gy
vi — jų tarpe yra ir JAV ir 
Tarybų Sąjungos Draugys
tės Nacionalinė Taryba, ku
rios steigėja ji buvo.

Jau įžengėme į paskutinį 
šių metų mėnesį. Bematant 
ateis ir sezono šventės. Jos 
surištos su sveikinimais ir 
dovanomis.

Atsiminkime, kad sveikini
mas per laikraštį ir pigesnis 
ir efektingesnis. Sveikinki- 
mės per “Laisvę”.

O kai dėl dovanų, tai visos 
jos praeina, gavėjai jas ne
trukus pamiršta. Jei savo 
bičiuliui užprenumeruosite 
“LAisvę”, jis savo geradarį 
prisimins kiekvieną kartą, 
kai tik tą laikraštį skaitys. 
Šitai reikia atsiminti švenčių 
išvakarėse.

Skaitykite 
ir remkite "Laisvę"
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Pasvalyje prie miško parko duris atvėrė kavinė “Silas”. 
Joje yra dvi salės. Kavinę puošia dailininkų darbai. 
Didžiojoje salėje keramikės 0. Kveitytės-Naruševičienės 
pano Pasvalio istorijos motyvais, A. Lauciaus dekoratyvi
nės vazos ir lėkštės, M. Žilinskienės gobelenas papildo 
interjerą, kurio autorius—architektas A. Eigirdas.

Nuotraukoje: [iš kairės] kavinės vedėja Rita Cirvidienė 
ir padavėja Vida Muškietaitė ruošiasi priimti lankytojus.

A. Sabaliausko nuotrauka

Pasirašome ui taiką—už gyvenimą!
Santariškės. Sis tylus Vil

niaus priemiestis dar nese
niai buvo mažai kam žino
mas. Pęr kelerius metus čia 
išaugo didžiulis sveikatos 
centras — įvairių gydymo 
bei medicinos mokslo įstaigų 
kompleksas. Pačiame masy
vo pakraštyje — respubliki
nė vaikų ligoninė. Dešinė
je — Onkologijos, mokslo 
tyrimo institutas su klinika 
ir dispanseriu. Arčiausiai 
Molėtų plento yra 1,000 lovų 
respublikinės klinikinės ligo
ninės rūmas. Čia žmonės 
atvažiuoja gydytis iš visos 
respublikos.

Savo ryžtą kovoti už žmo
gų, už taikią ateitį gydytojai 
išreiškė* čia įvykusiame anti
kariniame mitinge. Galbūt 
geriau už kitus žinodami tik
rąją išsaugoto, sugrąžinto 
gyvenimo kainą, jie vienin
gai kartojo žodžius “Mes už 
taiką! Mes — už gyvenimą”!

Pradėdamas mitingą, Res
publikinės klinikinės ligoni
nės vyriausiasis gydytojas, 
Lietuvos TSR liaudies gydy
tojas V. Žygas priminė susi
rinkusiems praėjusių karų 
baisumus, jų paliktas, sun
kiai gyjančias žaizdas žemėje 
ir žmonių širdyse.

— Viso pasaulio gydyto
jai, — kalbėjo’jis, — pačios 
humaniškiausios profesijos 
žmonės — reikalauja iš val
stybių vadovų padaryti vis
ką, kad naujam, baisiam 
branduoliniam karui būtų už

ALGIRDAS VERBA

j STEBUKLAS
Už savo drąsą glostyt rasą, 
Beldimą į akmens vartus 
Ir išvogtus žolių vardus, 
Ar tik galvos aš neprarasiu?

Ar mano rankos vagą rašo?
Lyg juodvarnis plėšri vaga
Mane nežemiška jėga 
Pastvėrus — neša neša neša.

Čia tie piliakalniai aukšti 
Vienom kepurėm supilti.
Gal aš iš motinos per klaidą —
Čia kardas gimdė, kardas laidojo.

o
Iš kaulų krosnys čia sukrautos.
Už dramblio kaulą baltesni 
Takai, kuriais tu ateini —
Juos plūkė ne žmogus, o krUujas.

O saulė paskui mus skubės, 
Surišdama į vardo naštą.
Ir auga laikas lyg duobė — 
Kiek pridedi — tiek mąžta mąžta.

Bet liko mums visiems po naktį, 
Stebuklui jos turės užtekti: 
I$art>, pasėti ir nupjaut, ' 
ir duonos kepalui pašaut.

ANTANAS DRILINGA
ŽVAIGŽDE \
Mes ieškome rytdienos, ir mes ją

surasim
Savo minčių tiesoj ir savo darbų

į realybėj,
Mes ieškome rytdienos, ir mes ją rasim 
Griuvėsiuose savo pralaimėjimų ir 

klaidų,
Mes ieškome rytdienos, ir mes Ją 

surasim,
Kas dieną pabusdami vis kitokioj 

švleso j,
Kurią spinduliuoja
Dar nesurasta žvaigždė.

kirstas kelias. Ir mes susirin
kome kartu su visa milijoni
ne tarybinių gydytojų šeima 
pasmerkti grėsmingą karo 
kurstytojų politiką, vieningai 
pritarti III tarptautinio kon
greso “Pasaulio gydytojai už 
kelio užkirtimą branduoli
niam karui” kreipimuisi.

Kreipimosi tekstą perskai
tė ligoninės rentgeno diag
nostinio skyriaus vedėjas P. 
Dobrovolskis.

Ryžtingai imperialistinę 
karo kurstytojų politiką pa
smerkė mitinge kalbėjęs Ii-' 
goninės vyriausiojo gydytojo 
pavaduotojas terapeutas C. 
Pavlovičius. Su kario miline 
jis kovėsi prieš fašistus gro
bikus, savo akimis matė, 
kaip buvo žodomi taikūs gy
ventojai, kaip pelenais virto 
miestai, kultūrų lobiai. Tai 
neturi pasikartoti, — sakė 
jis, — reikia sutelkti visas 
jėgas ir kovoti, kad žemėje 
įsiviešpatautų tvirta taika.

Vienas paskui kitą ėjo prie 
mitingo prezidiumo gydyto
jai, ir baltuose popieriaus 
lapuose rikiavosi jų parašai. 
Už taiką! Už gyvenimą! Už 
vaikystės džiaugsmą! Už ra
mią ir saugią senatvę! Už 
Tėvynės laimę. Už planetos 
ateitį! . . ėjo pasirašyti tera
peutai ir okulistai, reumato- 
logai ų* alergologai, medicini
nės genetikos ir širdies ligų 
specialistai .

Vida Petrauskaitė

Tarybų Lietuvos naujienos Iš kelionių po Lietuvą ■
PRANAS KARLONAS

KELIAUJANČIŲJŲ 
PATOGUMUI

Pakeitė maršrutus auto
mobiliai, kursuojantys tarp 
Žaliakalnio pramoninio rajo
no ir didžiausio Kauno prie
miesčio — Vilijampolės. Čia 
eksploatacijai perduotas til
tas per Nerį, kuris beveik du 
kartus sutrumpino kelią tarp 
šių miesto dalių.

Naujasis tiltas sumontuo
tas iš gelžbetonio konstruk
cijų. Juo automobiliai gali 
va^iuotršėšiomis eilėmis. Pa
stačius tiltą, sumažėjo eismo 
intensyvumas centre ir sena
miestyje^ dar keliose gatvėse 
mašinų judėjimas organizuo
tas viena kryptimi.

Šį rudenį taip pat atidary
tas platus asfaltuotas kelias 
Jieznas-Merkinė.
K . . . Mašina važiuoja plačia 
asfalto juosta. Po automobi
lio ratais lieka vandens kliū
tys — per jas “šoka” vienas 
už kitą grakštesni tiltai ir 
tilteliai. O kur dar gelžbeto
niniai viadukai, skirtingo ly
gio sankryžos, kiti inžineri
niai statiniai. Statant magis
tralę, buvo atlikti dideli že
mės darbai, tačiau gražioji 
Dainavos krašto gamta dėl 
to nenukentėjo. Net pavie
niai ąžuoliukai, liepų ir beržų 
miškeliai, atsidūrę magistra
lės tiesėjų kelyje, rūpestin
gai išsaugoti. Vaizdingiau
siuose pakelės kampeliuose, 
šalia pušynų, ežerėlių įreng
tos jaukios poilsiavietės, 
automobilių stovėjimo aikš
telės, autopaviljonai.
PUOŠIASI
MAŽEIKIŲ MIESTAS

Didžiulė akmens skulptū
ra, vaizduojanti moterį, vai
ką ir knygą, iškilo Mažei
kiuose. Jos autorius — 
skulptorius R. Kazlauskas. 
Kitame tos pačios Laisvės 
gatvės skvere pastatyta 
skulptoriaus M. Šlektavi- 
čiaus dekoratyvinė plastinė 
kompozicija. K. Musteikis 
sukūrė Mažeikiams šlifuoto 
granito skulptūrą, simboli
zuojančią spartų šio naftinin
kų miesto augimą. Naujus 
darbus baigia kiti skulpto
riai, dalyvavę šią vasarą Ma
žeikiuose surengtoje kūrybi
nėje stovykloje.

Miesto meninį gyvenimą 
aktyvins ir čia susibūrusi 
jaunų dailininkų grupė. Spe
cialistai su Dailės instituto 
diplomais atvyko dirbti į 
naujai įsteigtą muzikos mo
kyklos dailės skyrių, į meni
nio apipavidalinimo dirbtu
ves, prie rajoninių kultūros 
namų. Pasipildė ir rajono ar
chitektų grupė.
PASKATINIMUI — 
TURISTINĖ KELIONĖ

Gražių rezultatų praėjusią 
žiemą pasiekė Pasvalio rajo
no Naradavos sodininkystės 
tarybinio ūkio melžėja Nijolė 
Murnikienė ir Vilkaviškio ra
jono Šapalų daržininkystės 
tarybinio ūkio veršelių pri
žiūrėtojas Vytas Norkevi
čius. Abu darbo pirmūnai 
lapkričio mėnesį su turistine 
grupe buvo išvykę į kelionę 
po Vokietijos Demokratinę 
Respubliką.

Šį rudenį Lietuvos profsą
jungų taryba 120 respublikos 
darbo pirmūnų, kurių daugu
ma — gyvulių augintojai, 
paskyrė nemokamus turisti
nius kelialapius po socialisti
nes šalis. Tarybų Lietuvos 
gyvulininkystės darbuotojai 
pabuvos VDR ir Čekoslova
kijoje. Jie susipažins su šių 
šalių darbo žmonių gyveni
mu. Istorinėmis ir architek
tūrinėmis įžymybėmis, susi
tiks su profesijos draugais, 
pasidalys darbo patyrimu.
PARODA IŠKELIAVO
I KAIMĄ

Iš Vilniaus į Pasvalio rajo
ną išsiųsta tapybos darbų 
paroda. Lietuvos TSR daili

ninkų sąjungos kaimo šefavi- 
mo komisija, kuriai vadovau
ja dailininkas P. Rauduvė, 
sudarė specialią žymių tapy
tojų kūrybos kolekciją. Ji 
bus eksponuojama kolūkių 
kultūros namuose, kitose 
kaimo gyvenviečių salėse, 
mokyklose. Žemdirbiai ir 
jaunimas turi galimybę susi
pažinti su S. Jusionio, J. 
Žebenkienės, B. Uoginto, J. 
Čeponio, R. Bičiūno, kitų 
tapybos meistrų kūryba — 
peizažais, portretais, natiur
mortais.

Lygiagrečiai su dailininkų 
sąjunga daug kilnojamųjų 
parodų kaime kasmet suren
gia ir Lietuvos TSR dailės 
muziejus.
KNYGYNAI -
ARČIAU SKAITYTOJŲ

Rukainiuose naujame apy
linkės tarybos pastate įkur
tuves atšventė knygynas. 
Tai — trečioji knygų preky
bos įmonė Vilniaus rajono 
gyvenvietėje.

Tarybų Lietuvoje dabar 
yra daugiau kaip 200 knygy
nų, iš jų pusė — kaime. 
Padedant apylinkių tary
boms bei ūkiams, nauji kai
mo knygynai atidaryti Šir
vintų, Šilutės, Skuodo, Ute
nos rajonuose.

Knygų prekybos tinklas 
plečiamas ir miestuose. Šie
met erdvūs knygynai atvėrė 
duris Kretingoje, naujajame 
Šeškinės mikrorajone Vilniu
je. Atidarytas Vilniaus anti
kvariato filialas. Restauruo
tame pastate senojoje Rotu
šės aikštėje ruošiasi įkurtu
vėms ir Kauno antikvariatas.
GAUSUS BŪRYS 
SAVIVEIKLININKŲ

Daugelis Alytaus medvil
nės kombinato darbininkų į 
antrąją pamainą žingsniuoja 
drauge su savo mažyliais. Jų 
keliai išsiskiria tik prie ga
myklos vartų. Vaikai pasuka 
į freskomis pasipuošusius 
kombinato kultūros rūmus, 
kur įsikūręs moksleivių lėlių 
teatras.

Medvilnės kombinato dar
bininkai noriai leidžia savo 
vaikus į rūmų būrelių užsiė
mimus. Mažiesiems lavinti 
savo pomėgius tikrai yra 
kur. Be lėlių teatro, čia labai 
populiarūs klasikinių, liau
dies šokių kolektyvai, daug 
berniukų ir mergaičių lanko 
technikos, meninės kūrybos 
ir kitus būrelius. Iš viso rū
muose dirba dvylika sekcijų, 
kuriose užsiiminėja beveik* 
septyni šimtai vaikų.

V. Petkevičienė

Krosnis
Ant jos
Iš panagių mes šaltį čiulpėm. 
Svirplelis — 
Krosnies siela užburia, 
Kurios mama 
Šarmais neišplikino, 
Dar kartais groja 
Mano atminty 
Vaikystei — 
Krosnies seserėlei varganai. 
Galbūt todėl
Aš kartais ir ilgiuos 
Gyvos ugnies 
Ir pelenuos 
Žėruojančių žarijų. 
Ir pokalbių tylių 
Su židinio dvasia.

Žinojo tėvas
Žinojo tėvas — 
Nereikia iš anksto žinoti: 
Kaip myli moterys, 
Kaip verkia mirusio, 
Kaip laukia grįžtančio. 
Žinojo tėvas: 
Nereikia žodžiais 
iŠ anksto mokyti 
Gimtinės meilės, 
Dainų graudžiųjų, 
Šventos teisybės...
Gyveno tėvas: 
Mylėjo motiną, 
Mylėjo žemę, 
Sodino obelis. 
Vaikus augino..« 
Ir to pakako.

Juozas Nekrošius

TĄSA IŠ PRAEITO NUMERIO 
4. Pasilieka visam 

gyvenimui. . .
Nuoširdumas žmogui daž

nai pakenkia, tačiau neretai 
ir padeda. Šįkart jis atsigrę
žė gerąja savo puse ir Dirsių 
šeimoje buvau priimtas kaip 
savas, senas pažįstamas, ge
ras draugas. Manau, kad čia 
neblogai padėjo paskubom 
surimuotos eilutės, kurias 
pritaikęs progą perskaičiau, 
nujausdamas, kad į šitaip 
atidarytą širdį šie žmonės 
neprispjaus. Taigi skaičiau:

Aš—senas dzūkas,
Aš žinau,
Kaip grikiai žydi, 
Kaip išrauti grybą. 
Bet štai į Rusnę atvykau 
Ir Rusnės vėjas 
Skambina man Grygą.
Aš—senas dzūkas, 
Iš Daugų
Man šviečia saulė 
Stikluose gimtinės, 
Bet ir be Kuršmarės 
Bangų
Palikčiau toks,
Tarytum be Tėvynės.
— Hm, — pakreipė galvą 

namų šeimininkas, — hm, — 
dar pakartojo ir pridėjo: — 
Kaip čia geriau pasakius? 
Jau Rusnėje mirė mano mo
tina, o palaidojome ją Dau
guose. Kiek vėliau Rusnėje 
numirė tėvas. Ir jis sugrįžo 
motinos keliu — į Daugų 
kapines. Nors Lietuva — 
ten, Lietuva — čia, bet 
regite, kokie dalykai! Ten — 
Daugų kapinės, čia — Šilu
tės ir Rusnės, bet jiems 
atrodė, kad Dauguose bus 
geriau.

Supratau, kad prasideda 
pasakojimas apie save. Mal- 
vydas Dirsė susirado pokelį 
“Kastyčio”, godžiai užsitraur 
kė dūmą.

Aš pritilau ir suklusau, 
mintyse ragindamas: taigi, 
taigi, pasakok, mielas dzūke 
iš Daugų, kaip čia atsiradai. 
Pasakok apie savo gyvenimą 
šiame krašte. Ir neužmiršk, 
žmogau, pasakyti, vienas tu 
čia iš tų, smėliu apibarstytų 
kraštų, ar yra daugiau? Ir 
dar neužmiršk pasakyti — ar 
netraukia tavęs gimtosios 
vietos ir ar niekuomet nebu
vai užsimojęs sugrįžti? Klau
simų yra ir daugiau, tačiau 
M. Dirsė jau pasakoja:

— Gyvenam Rusnėje nuo 
1954 metų. Skaičiuok — jau 
30 metų! Du sūnus atsivežėm 
ant rankų, o duktė — Da
lia — gimė jau čia. Trisde
šimt metų! Negi tiek 
daug? — atsiduso žmogus, 
bet tuoj mostelėjo ranka, — 
et, nebuvo noro jų skaičiuoti, 
reikėjo gyventi, auginti vai
kus, mokyti, rūpintis ir rū
pintis. Dabar — prie namų 
gėlės, sodas, šiltadaržis, ga
raže automobilis. O namas? 
Apie 40,000 rublių vertės! 
Ačiū die, įsikurta tvirtai. 
Tvarte karvė, telyčia, žvy
gauja trejetas kiaulių, lesinė- 
ja vištos. Dabar ir darbai lyg 
ramesni — dirbu sandėlyje, 
o žmona šiemet į pensiją 
išėjo. Bet argi pensija — 
poilsis, jeigu gyveni ūkiškai, 
jeigu nori turėti? — pakėlė 
balsą mano pašnekovas ir lyg 
rodė: — Melžk, ganyk kar
vę, penėk kiaules, daržus 
ravėk, sodink, kask bulves, 
tvarkyk sodą. Perkūnas! . . 
Pradėjus skaičiuoti, net nesi
tiki, kad tiek suspėja žmo
gaus rankos. O suspėja! Ir 
būtent šitos rankos pririša 
prie žemės, kurioje dirbi. 
Taigi, nuo 1954 metų, kaip 
Rusnėje. Supranti, žmogau? 
Beveik trisdešimt metų! . .

Malvydas Dirsė kalba, ta
čiau map jau aišku, kad šis 
dzūkas priklauso Rusnei. 
Kaip viskas paprasta, a! O 
gal tik taip atrodo? Kaimie
čių — dzūkų ir aukštaičių, 
žemaičių ir suvalkiečiiį — 
keliai iš gimtųjų namų prasi

dėjo seniai, tačiau ne iš 
kaimo į kaimą, o iš kaimo į 
miestą. Prie to priprasta. 
Tai — masiškas reiškinys, ir 
jis savo galingais sparnais 
pridengė tuos palyginus ne
gausius atvejus, kai kaimie
čiai geresnio gyvenimo ieš
kojo kitose Lietuvos kaimiš
kose vietovėse. Manoma, 
kad daugiausia šiais keliais 
išėjo dzūkų, kuriū gyveni
mas nedėkingose žemdirbys
tei sąlygose buvo sunkiau
sias ir vargingiausias.

Kažin, kiek jų yra užsiliku
sių tokioje išeivijoje? Ar tik 
ne daugiausia apie šį kraštą, 
kur Klaipėda, Šilutė, Pagė
giai, kur taip vadinamas 
Klaipėdos kraštas? Tačiau jie 
ne tik čia — yra jų apie 
Biržus, Rokiškį ir kitur.

Taigi, Malvydas Dirsė įsi
kūrė ir į gimtuosius Daugus 
pasižiūri retokai. Jis — Rus
nėje, kiti — kitur. Mums 
dabar svarbu suvokti, kad 
jie ĮSIKŪRĖ, kad jų namai 
STOVI ir STOVĖS ClA.

Bet ar visi nugalėjo savo 
gimto krašto traukos jėgą? 
Tai gal didesnė jėga, negu 
pagalvojama? Juk neįveikė 
jos Malvydo tėvai ir sugrįžo, 
nors tai buvo paskutinė jų 
kelionė mūsų žeme . . .

— O! Broliuk! — sumosa
vo rankomis M. Dirsė, — 
daug, labai daug išvažiavo 
atgal ir iš Rusnės. Bet kiti, 
kaip matote, suaugome ir 
sutvirtėjome ir todėl pasilie
kame čia ne tik gyventi, bet 
ir mirti.

Ligi šiol dienos nesiliauju 
galvojęs apie gimtinės reikš-* 
mę žmogaus gyvenime. Ar ji 
iš tikrųjų tokia reikšminga, 
kaip dažnai rašom? O gal tai 
tik menkas papuošalas, nie
kam nereikalingas dvasios 
vandenėlis?

Gimtinė!- Kiek tu žmogui 
reikalinga? Mes juk atsiski- 
riame ir nuo motinų. Ak, ir 
ko tik mes negalime!

5. Mano suradimai
Naktį lijo. Lietus šniokštė 

su vėju ir už lango pumpsė- 
dami krito obuoliai. Įsiklau
sius į tokį šniokštimą džiau
giesi, kad štai suradai pasto
gę, kuri tave svetingai prii
ma ir po kuria gyvena tokie 
puikūs žmonės. Bet dar gal
vojau: o kaip tokiu metu 
atrodo Kuršių marios?

Jau buvau išvaikščiojęs 
Rusnės miestelį. Netoks di
delis. Jis greitai parodė sa
ve, ir mieliausia buvo maty
ti, kaip plačia vaga atplaukia 
Nemunas ir — antai! — 
susitinka su Pakalnės ir 
Skirvytės upėmis. Vanduo 
buvo žemas, ypač žiūrint nuo 
pylimų. Tai savotiški mieste
lio saugai ir Rusnę jie gina 
ne tik nuo patvinusio Nemu
no, bet ir Kuršių marių.

Senojo tilto per Nemuną 
vietą rodė galinės atramos. 
Susmigusios į žemę jos sun
kiu betonu primena, kad 
tiltai ne tik statomi, bet ir 
griaunami, ir kad pastatyti 
daugkart sunkiau. O štai čia 
pat ir buvusios perkėlos vie
ta. Didelis, sunkus keltas lė
tai slankiojo tai į vieną, tai į 
kitą Nemuno krantą. Keik
davo žmonės ir vandenį, ir 
kelto nerangumą. Namai bū
davo tik per slenkstį — 
galėjai žiūrėti į jų langus, 
tačiau slenkstis — pats Ne
munas. Ir daug geležies, 
betono, daug prakaito išlieti 
ir košės suvalgyti reikėjo, 
kad pagreitėtų kelias į na
mus Rusnėje — kelias per 
naują tiltą.

Tą vakarą neišplaukė do
rės į Kuršių marias, jos lūku
riavo giedros ir ramaus oro. 
Iš žuvų rūkyklos kilo skysto
kas dūmas. Sušalęs šaldytu
ve vanduo žibėjo didžiuliais 
ledo luitais, o stiprus šaltu
kas graibė už nosies ir ausų, 
jog nesinorėjo tikėti, kad 

ten, už sienų, žydi žolynai ir 
noksta vaisiai.

O kokie karšiai, a! O ko
kios lydekos! Kad jas kur! 
Kiek kitokios žuvies! Kuršių 
marių turtas, išrūkytas ar 
sušaldytas, rodė į žvejų triū
są ir aš prisiminiau žodžius 
apie Juozą Zinevičių.'

— Tai žvejas, kokio , nei 
Kintuose, nei kitur nesurasi. 
Tiesiog užuodžia, kur reikia 
mesti tinklą. Irgi dzūkas, bet 
žveju buvo ir ten, Dzūkijoje, 
— gyrė savo žemietį Malvy
das Dirsė.

Paskui pasisveikinau su 
Genute Gečiene nuo Butri
monių ir Malvina Baškaitiene 

{nuo Merkinės.
— Dzūkų ca kap grybų, — 

nusišypsojau.
— Kad visus surinkus, 

dzie dzie, gera krūva būtų,— 
atsiliepė moters balsas.

Štai bene ir visi mano tos 
dienos įspūdžiai ir suradimai 
pačiame Rusnės miestelyje.

[Bus daugiau]

Kraujavimas 
iš nosies

Dažniausiai kraujas iš no
sies pradeda bėgti nuo trau
mos: sutrenkus nosį, pažei
dus nosies gleivinę, patekus į 
ją kokiam aštriam daiktui. 
Taip pat didelė sloga, kosėji
mas, čiaudėjimas, staigus at
mosferos slėgimo pasikeiti
mas gali traumuoti nosies 
vidaus gleivinę, ir ji pradeda 
kraujuoti.

Neretai kraujavimas iš no
sies prasideda, kai yra žaiz
delė nosies pertvaroje arba 
nosiaryklėje.

Kraujavimas iš nosies gali 
atsirasti sergant infekcinė
mis ligomis, inkstais, kepeni
mis, esant širdies kraujagys
lių sistemos negalavimams, 
sergant hipertonine liga.

Jei kraujas iš nosies bėga 
dažnai, būtina kreiptis į gy
dytoją ir laiku pradėti gydy
tis.

Pradėjus kraujui bėgti iš 
nosies būtina atsisėsti ant 
kėdės, atsisegti apykaklę, 
atleisti diržą, juosmenę. Jei
gu žmogus guli, jį reikia 
pasodinti.

Jokiu būdu negalima at
versti galvos atgal. Tai nesu
stabdys kraujavimo, bet gali 
sukelti vėmimą, nes žmogus 
nenoromis pradeda ryti bė-. 
gantį kraują.

Galvą geriau laikyti tiesiai. 
Jei kraujuoja nesmarkiai, už
tenka stipriai užspausti pirš
tais nosį ties pertvara. Stip
riai kraujuojant patariama į 
nosies vidų įkišti sausą arba 
sumirkytą 3 proc. vandenilio 
peroksidu vatos tamponą. 
Ant nosies galima uždėti šal
tu vandeniu sudrėkintą nosi
nę arba rankšluostį. Jeigu po 
20-30 minučių kraujavimas 
nepraeis, kvieskite greitąją 
pagalbą. “Tarybinė moteris”

Už naujų konstrukcijų įdie
gimą tiltų ir viadukų projek
tuose instituto „Lietkelpro- 
jektas" tiltų skyriaus vyriau
siajam projekto inžinieriui 
Kęstučiui Vasiliauskui bei ins
tituto direktoriui Jonui Ra
dzevičiui, tiltų skyriaus vir
šininkui Vytautui Kvedarui ir 
tiltų skyriaus vyriausiajam 
specialistui Dariui žiekui pa
skirta Lietuvos TSR 1982 me
tų valstybinė premija.

Z. Siaučiulio nuotraukoje: 
inžinierius K. Vasiliauskas.

I
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Kaip kas kolaboravo 
su naciais Lietuvoje

Statys LAURINAITIS 
Istorijos mokslų kandidatas

Tąsa ii praeito numerio

Tuo pat matu išleistas antifašistinės „Lietuvos išlaisvinimo 
sąjungos“ atsišaukimas „Kam sudaroma Plechavičiaus rinktinė'4 
demaskavo: !

„Nebepajėgdami patys sugaudyti lietuvių jaunimo ir šuva* 
ryti jj j vokiečių kariuomenę, į pražūtį ir mirtį fronte, oku- 

. pantai steigia Plechavičiaus rinktinę, kad gaudytų lietuvišką 
jaunimą lietuvių rankomis*.

Kokia bus ta „rinktinė", iškalbingai bylojo ir jos vadeivos, 
drrbo žmonių žudiko ir fašistinio perversmininko Plechavičiaus, 

, štabo viršininko vokiečio ir vokiečių Šnipo pulkininko Urbono 
figūros.

1944 m. kovo 11 d. „Ateitis" paskelbė, kad kretingiškis 
grafas Aleksandras Tiškevičius paprašęs priimti jj j Vietinę 
rinktinę. Jis pasižadėjęs eiti bet kurias jam pavestas parei
gas... Gen Plechavičius patenkinęs grafo Tiškevičiaus prašymą 
ir paskyręs jj j savo štabą karininku ypatingiems reikalams, 
nes, girdi, „jis yra senosios rusų armijos karininkas".

Štai kas atsistojo „rinktinės" priešakyje. Paskelbus apie jos 
sudarymą, buržuaziniai nacionalistai neslėpė savo džiaugsmo. 
Jų laikraštis „Naujoji Lietuva" rašė: >

„Generolo Plechavičiaus pasiryžimas nuėmė mums sunkią 
'naštą nuo širdžių".

Palangos bažnyčios kunigas J. liekis tomis dienomis pamoks
lavo:

„Plechavičius kaip duona, kaip žemė dabar mums reika
lingas... Dėkokime viešpačiui iki žemės lenkdamiesi, kad 
mums prisiuntė tokj vyrą, saugantį mūsų namus, mūsų turtą... 
Melskimės už jj, idant netrūktų jam drąsos ir ištvermės, nai
kinant mūsų priešus. Melskimės į Aukščiausiąjį Dangaus Val
dytoją, idant suteiktų mūsų užtarytojui ir gynėjui ilgą amžių 
ir turtingą gyvenimą".

Plechavičius puikiai suprato, kad dalyvauja naujoje hitleri
ninkų avantiūroje įtraukti Lietuvos darbo žmones į karą 
hitlerinės Vokietijos pusėje. Tą pat puikiai žinojo bei tokiai 
avantiūrai buvo pasiruošę Tr kiti rinktinės vadeivos.

Kai tik Plechavičiui pavyko sudaryti „rinktinę", jis 1944 m. 
balandžio 29 d. paskelbė mobilizaciją. Jos proga pasakytoje 
kalboje jis jau neminėjo apie „Vietinę rinktinę", apie jos 
veikimą Lietuvos teritorijoje. Jis tiesiai pareiškė, kad būtina 
organizuoti fronto dalinius ir pagalbinius fronto dalinius, kurie

• kovos vokiečiij kariuomenės sudėtyje.
„.. .Mes žygiuosime kartu šalia savo draugų vokiečių, — 

skelbė Plechavičius. — Šioje likiminėje kovoje stosim petys 
j petį su didžiosios vokiečių kariuomenės kariais ir kovosim 
likiminę kovą"

*
Rinktinės štabo viršininkas Urbonas tikslino savo šefą, kad

* „grumiantis su bolševikinėmis jėgomis, negalima griežtai nu
sistatyti veikimo ploto".

Plechavičiaus avantiūra sutiko didelį Lietuvos darbo žmonių 
pasipriešinimą. Jie atsiliepė į Gegužės Pirmosios proga pas
kelbtą Lietuvos- Komunistų partijos Centro Komiteto ir res
publikos vyriausybės kreipimąsi:

„Plėškite kaukę nuo lietuvių tautos išgamų kubiliūnininkų, 
padedančių hitleriniams okupantams varyti mūsų brolius pra
žūčiai į frontą ir hitlerinę vergovę".

Vos suformuoti „Vietinės rinktinės" daliniai bematant su
sikompromitavo liaudies akivaizdoje.

Kovos su partizanais priedanga plechavičiukai plėšė darbo 
valstiečius, žudė žmones, degino kaimus ir bailiai bėgo nuo 
liaudies keršytojų. 1944 m. balandžio mėn. „rinktinės" gal
važudžiai užpuolė Gumbo ir Kernavės kaimus (dabar Šalči
ninkų rajone), suvarė į daržinę gyventojus, daugiausia senius 
bei vaikus, ir gyvus sudegino.

Susidūrę su tikrove praregėjo ir daug pačių „rinktinės" 
dalyvių. Plechavičiaus avantiūra ėmė žlugti. Hitlerininkai nu
tarė nebepasikliauti rinktine ir ėmė ją likviduoti.

Taip dėl buržuazinių nacionalistų avantiūros dalis Lietu
vos jaunimo buvo įviliota į pinkles ‘ir tapo fašistų aukomis.

Nuėjus nuo arenos Plechavičiui, hitlerininkai ir lietuviškie
ji kvislingai surado kitą maronetę — pulkininką Bironą, kuris 
žaidė jau visiškai atviromis kortomis, atsistojęs vadinamojo mo
bilizacinio štabo priešakyje.

1944 m. gegužės 24 d. jis pranešė:
„Susitaręs su vokiečių karine vadovybe skelbiu:

1) Visi buvę Vietinės Rinktinės karininkai ir kareiviai priva
lo iki š. m. birželio 15 d. visus pvo turimus ginklus ir unifor
mas pristatyti vietos komendantūroms"...

„4) Karininkai ir kareiviai, kurie pareikš laisvą norą, galės ir 
toliau pasilikti lietuviškuose policijos daliniuose ir vietos ko
mendantūrose. šiai tarnybai juos atgal priima vietos komen
dantai, kurie vėliau apie tai praneša apskrities SS ir policijos 
vadui, o taip pat Mobilizacinio štabo viršininkui".

Pareiškime spaudai šis kvislingas išdėstė:
-..Tenka laukti, kad visi tie, kurie paklausė ankstesnių kvie
timų ir ėmėsi ginklo, prie to paties ginklo grįš ir dabar. Pa
vojai kiekvieną dieną ne mažėja, bet didėja... reikalinga gink
luota jėga, kuri ranka rankon su vokiečių kariu ir su kitų 
Europos tautų telktinėmis pajėgomis galėtų tinkamai pasiprie
šinti..." į

1944 m. birželio 10 d. buvo paskelbtas Kubiliūno potvarkis 
dėl šaukimo karo tarnybon. Kvislingas jame grasino:

„Kas mėgins pats vengti arba kitus sulaikyti nuo karo tar- 
nygos atlikimo, bus baudžiamas mirtimi... Asmenys, kurie bus 
gavę paraginimą registruotis arba atvykti į patikrinimą, arba 
šaukimą stoti j karo tarnybą, arba, einant šiuo potvarkiu, pra
dės eiti karo tarnybą, priklauso vokiečių karinei jurisdikcijai".

Komentuodama Kubiliūno potvarkį apie šaukimą karo tar
nybon „Ateitis" rašė:

„Tai yra pagrindinės reikšmės potvarkis, nusfatąs mūsų 
ginkluotųjų pajėgų sutelkimą... Sprendžiamasis momentas jau 

atėjo... Kiekvienas iš mūsų dabar įtemptai klausosi, kada 

pasigirs dundėjimas rytuose..."
Okupantų spauda diena iš dienos ragino Lietuvos jauni

mą stoti j hitlerinę Reicho darbo tarnybą, kurioje, girdi „jau
nuolis taip išauklėjamas, kad jis vėliau taps vertingu tautinės 

bendruomenės nariu", o taip pat j priešlėktuvinę gynybą.

“LAISVĖ”

1944 m. birželio 24 d. k vi si inginis savivaldininkas iŠ Aukš
tesniojo ir pedagoginio mokslo departamento Malinauskas 
kreipėsi į Lietuvos moksleivius, švaistydamasis patriotinėmis 
frazėmis ir ragindamas stoti į hitlerinę priešlėktuvinę gyny
bą.

Lietuvos KP CK ir respublikos vyriausybė demaskavo nau
jus kvislingų kėslus, j

„.. Vokiškieji žmogžudžiai, — kalbėjo per Maskvos radiją 
švietimo liaudies komisaras J. Žiugžda, — iškėlė savo kru
vinas letenas ant Lietuvos jaunimo. Okupantai paleido mo
kyklų mokinius „atostogų”... Okupantų sušauktame direktorių 
suvažiavime tikrai paskelbtas nutarimas panaudoti vyresniųjų 

klasių moksleivius kariniams tikslams".
Birželio 27 d. „Ateitis” išspausdino redakcinį straipsnį 

„Dvylikta išmušė", kuriame kvislingai desperatiškai priekaiš
tavo tautai dėl to, kad ji nesidavė okupantų ir jų talkininkų 
įviliojama j hitlerinę karinę avantiūrą. Girdi, „kai šiuos klau
simus anksčiau kėlėme, buvo penkios minutės prieš dvylika. 
Per tą laiką, kurį be naudos praleidome nevaisinguose gin- 

M
čiuose, istorijos laikrodis spėjo pasisukti pirmyn — ir šian
dien jau rodo po dvylikos".

Nors kvislingų valanda jau buvo išmušusi, jie ir toliau be. 
viltiškai šūkavo. K

Liepos 3 d. buvo paskelbtas Kubiliūno atsišaukimas j Lietu
vos jaunimą, kuriame jis dar kartą grasindamas ragina talkin. 
fi hitlerinei kariaunai.

Liepos 4 d. „Ateitis" skelbė vedamąjį „Drausmingai j ko
vą", kuriame šūkavo, kad vienintelė tautos išeitis, girdi, 
esanti kova greta vermachto.

Liepos 5 d. buvo paskelbtas atsišaukimas j Lietuvos vyrus, 
kuriame Kubiliūnas, dar kartą beviltiškai apeliuodamas į pa. 
friotinius jausmus ir piešdamas tariamo bolševikų pavojaus 
vaizdą, ragino, „suprasti padėties rimtumą ir į paskelbtą mo
bilizaciją nedelsiant ir nesvyruojant atsiliepti".

Liepos 6 d. vermachfui skirtame, nekrologu dvelkiančiame 
straipsnyje „Didžioji mūs viltis" „Ateitis" rašė:

„... Mūsų tauta turi dar glaudžiau bendradarbiauti su Ver
machtu, visokeriopai, kiek galėdama, jam padėti".

Liepos 8 d. Kubiliūnas ragino šiltai sutikti tarybinių karių 
vejamą hitlerinę kariauną, vadindamas fašistinius grobikus 
„mūsų laisvės ir gyvybės saugotojais", „parodyti lietuvišką 
vaišingumą kiekvienam sutiktam vermachto vyrui".

Tą pačią dieną Kubiliūnas dar paskelbė įsakymą apskričių 
viršininkams, reikalaudamas iš pastarųjų visomis priemonėmis 
talkininkauti komendantams, kurie vykdo mobilizaciją ir rem
ti batalionus kovoje prieš tarybinius partizainus.

Liepos 8 d., kai net Hitlerio kariaunos Štabas pripažino, 
kad „priešo puolamieji daliniai slenka Vilniaus link", kvis
lingai per savo garsiakalbį „Ateitį" dar skelbė: „Šiandien mes 
taip pat visas viltis dedame į vermachto šauniuosius vyrus... 
Mes turime pergalingąjį vermachtą ir tikime juo".

Tuo tarpu „pergalingojo vermachto" junginiai tirpte tir
po nuo tarybinių karių smūgių Kvislingų kracho valanda ar
tėjo. Kitus ragindami priešintis Raudonajai Armijai, jie pa
tys jau krovė j lagaminus priplėštą / auksą ir lašinius; ir lūku
riavo geležinkelių stotyse, maldaudami šeimininkų išgabenti 

į Vakarus, padėti išnešti kailį nuo užtarnauto atpildo.
Paskutiniai hitlerininkų bandymai, kvislingams padedant, 

įvykdyti mobilizaciją jų okupuotos Žemaitijos dalyje buvo 
rugsėjo mėnesį. Gestapininkas J. Gerulis gavo įsakymą su
rengti „populiarių lietuvių, žinomų visuomenininkų pasitari
mą, kuris „autoritetingai" paskatintų lietuvius stoti j SS dalinius. 
Pasitarimas turėjo įvykti 1944 m. rugsėjo mėn. 5 d. Kaltinėnų 
klebonijoje. Tačiau dėl automobilio avarijos kai kurie pasita
rsimo dalyviai, jų tarpe ir Gerulis, pateko į ligoninę.

Rugsėjo 20—21 d. Berlyne įvyko iš Lietuvos pasprukusių 
kvklįngų Germano, Ivanausko, Matulionio, Paukščio, Rama

nausko ir Vitkaus, generolų J. Musteikio, J. Nagiaus bei S. 
Raštikio ir kitų pasitarimas. Kaip pripažįsta S. Raštikis, šiame 
pasitarime buvo bandyta dar kartą įtraukti lietuvius į SS dali
nius.

Tačiau Tarybų Lietuvos išvadavimas padarė galą šioms 

buržuazinių nacionalistų išdavikiškoms avantiūroms. Trejus 
metus drauge su hitleriniais okupantais siautėję lietuviškieji 
buržuaziniai nacionalistai, kaip ir jų šeimininkai, patyrė visiš
ką krachą. Kovojanti ir nugalinti liaudis juos išmetė j istorijos 

šiukšlyną.

Visiems laikams!

VLADAS BALTUŠKEVlClUS

Stebuklų kraštas
...Aš jūsų niekad nepamiršiu —> 
Jūs dovanojot man pėdas, 
lygias tarsi ‘žvaigždžių erdvė 
tr be šešėlio...

Ledinė sniego dykuma.,.
O šiaure!
Žvaigždynai, sniegas ir kančia.. *

Stebuklų kraštas! ~
Dar nekaltybės nesumynė —
taip gryna, giedra ir šviesu —

Stebuklų kraštas! —
Prasmenga skradžiai mėnuo,
nes gėdos ženklu pažymėtas

kaip žemė..„

Stebuklų kraštas! —
Mirtis, nesutrūniįanti, gyva —
kaip žvaigždės, sniegas ir

kančia...

Stebuklų kraštas! —
Strėlė ir antgalis, ir lankas, 
ir laikinio lenta...

Ledinė sniego dykuma.
O šiaure!
Žvaigždynai, sniegas ir kančia.*.

Lietuvos eksportas
Prekių eksportas — tai 

savotiškas veidrodis, paro
dantis šalies ekonomikos, 
techninės pažangos lygį. Lai
kantis šios taisyklės, galima 
tvirtinti: Tarybų Lietuvos 
ekonomikoje pastaraisiais 
metais įvyko esminsiai pro
gresyvūs poslinkiai. Dabar 
per sąjungines užsienio pre
kybos organizacijas savo 
produkciją eksportuoja dau
giau kaip 180 respublikos 
įmonių. Pusę eksportinių 
prekių sudaro mašinos ir 
techniniai gaminiai, beveik 
ketvirtadalį — radioelektro- 
ninės pramonės produkcija. 
Lietuviškas prekes perka 95 
šalių užsienio prekybos orga
nizacijos ir firmos. Šia proga 
prisiminkime, kad prieškari- 

, nė agrarinė Lietuva pasauli
nei rinkai tegalėjo tiekti tik 
žemės ūkio produkciją ir kai 
kurias žaliavas.

Pažvelkime į praėjusių — 
1982 metų Lietuvos eksporto 
reikalus. Pirmiausia, ekspor
tas palyginti su 1981 metais 
padidėjo 24 procentais. Pa
grindiniai respublikos įmonių 
produkcijos pirkėjai buvo so
cialistinės šalys. Joms tiekia
mos staklės, prietaisai, ra
dioelektronikos gaminiai, 
lengvosios ir maisto pramo
nės produkcija ir dešimtys 
kitų prekių. Kitaip sakant, 
socialistinės sandraugos ša
lyse gerai žinomi visi lietu
viški eksportiniai gaminiai, 
kurių sąrašas jau viršijo 220.

Gerą vardą Lietuvos įmo
nių prekės pelnė ir išsivys
čiusiose kapitalistinėse šąly- 
se. Pavyzdžiui, pernai pagal 
Austrijos, Belgijos, Danijos, 
Italijos, Prancūzijos, Vokie
tijos Federatyvinės Respu
blikos, Suomijos, Japonijos 
užsakymus Nemuno krašte 
buvo gaminamos metalo ap
dorojimo staklės, įrankiai. 
Mažagabaritiniai televizoriai 
“Šilelis” parduodami Anglijo
je, VFR, Belgijoje, Italijoje 
ir kitose šalyse. Į Angliją, 
Daniją, Olandiją, Švediją, 
Suomiją tiekiama baldų ir 
medžio apdirbimo pramonės 
produkcija. Į daugelį užsie
nio valstybių keliauja ir Lie
tuvos elektronikos produkci
ja — elektros varikliai, ma
tavimo prietaisai, skaitikliai. 
0 bendrai mašinų gamybos 
ir metalo apdirbimo pramo
nės produkcija sudaro 40 
procentų viso respublikos 
eksporto į kapitalistines val
stybes.

Lietuviškas prekes perka 
ir dešimtys besivystančių 
Azijos, Afrikos, Lotynų 
Amerikos šalių. /

Tarybų Lietuvos /įmonės 
savo produkciją tiekia. dau
geliui užsienio kraštų, kur su 
technine Tarybų Sąjungos 
pagalba statomi stambūs ob
jektai. Tai atominė elektros 
stotis Bulgarijoje, rūdos so- 
drinimo kombinatas Mongo
lijoje, televizorių gamykla 
Kuboje ir daug kitų įmonių 
Afganistane,0 Gvinėjoje, Indi
joje, Irake, Pakistane, Etio
pijoje.

Nuo 1982 metų Lietuvoje 
vyksta respublikinis konkur
sas “Geriausio Lietuvos TSR 
eksportuotojo” vardui pelny
ti. Jo nugalėtojais tampa tos 
įmonės, kurios per visus me
tus didina eksportinių prekių 
gamybą, išleidžia vis naujus 
gaminius. Pirmaisiais šio 
konkurso laureatais pripažin
ti Klaipėdos “Syriaus” sausų
jų elementų gamykla, Mažei
kių komproesorių gamykla, 
“Jiesios” eksperimentinė me
ninės keramikos gamykla, 
Šiaulių “Ventos” gamybinis 
baldų susivienijimas.

Lietuva tapo solidžia eks
portinės produkcijos gamin
toja: tarybinių respublikų 
tarpe ji užima septintąją 
vietą. Dinamiškas pramonės 

I ir žemės ūkio gamybos augi
mas užtikrina jai galimybę 
toliau didinti eksportą.

Juozas Budrys
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SĖKMINGAI BAIGTAS 150 PARŲ ĮSUKES SKRIDIMAS
MOKSLININKAMS, KONSTRUKTORIAMS, IN

ŽINIERIAMS, TECHNIKAMS IR DARBININ
KAMS, VISIEMS KOLEKTYVAMS IR ORGANI
ZACIJOMS, PARENGUSIEMS IR REALIZAVU
SIEMS ILGĄ ORBITINIO MOKSLINIO TYRIMO 
KOMPLEKSO „SALIUT-7“ — „SOJUZ" KOS
MINĮ SKRIDIMĄ, KOSMONAUTAMS VLADI
MIRUI LIACHOVUI, ALEKSANDRUI ALEKSAN
DROVUI

Kosmonautai Vladimiras Liachovas (kairėje) ir Aleksandras 
Aleksandrovas po nusileidimo.

TASS-o nuotrauka, priimta Eltos fototelegrafu

Kosmonautai draugai Vla
dimiras Liachovas ir Alek
sandras Aleksandrovas sėk
mingai įvykdė 150 parų trt$ 
kusio skridimo • orbitiniame 
mokslinio tyrimo komplekse 
„Saliut-7" — „Sojuz" progra
ma ir 1983 metų lapkričio 23 
dieną 22 valandą 58 minu
tės Maskvos laiku grįžo į 
Žemę.

Laivo „Sojuz T-9" nulei
džiamasis aparatas nusileido 
numatytame Tarybų Sąjungos 
teritorijos rajone už 160 kilo
metrų i rytus nuo Džezkaz- 
gano miesto. Kosmonautai 
po nusileidimo jaučiasi gerai,

Ilgo skridimo metu įgula 
atliko daun mokslinių-tech- 
nniih medicininių-biologinių 
tyrimų ir eksperimentų.

Nemaža vietos įgulos dar-, 
bų programoje buvo skirta 
geof'.zin’ams tyrimams, pade
dantiems spręsti uždavinius 
mokslo ir šalies liaudies ūkio 
interesais. Surinkta daug sta
tistinės medžiagos apie Že
mės gamtos išteklius, atmos
feros būklę, sezoninius žemės 
ūkio naudmenų kitimus, Pa
saulinio vandenyno biologinį 
proiuktvvuma.

Atlikti nauji tyrimai pagal 
kosminės medžiegotyros pro
gramą. Jtaisinyje „Kristai" 
gauti geresnių charakteristi
kų puslaidininkinių medžia
gų pavyzdžiai, o aparatūra 
„Pion" atlikta serija eksperi
mentų, Įgalinusių tirti orbiti
nio skridimo sąlygomis fizi
nių procesų ypatumus.

Prietaisu „Elektrotopograf" 
tiesiogiai stotyje buvo tiriama 
atviro kosmoso paveiktų 
konstrukcinių medžiagų būk
lė. Biotechnologiniame itaisi- 
nvje „Taurija" nesvarumo są- 
Ivgomis atlikti jt’n gryno bal- 
tynviro preparato gavimo 
eksperimentai, turintys svar
bia praktine reikšme.

Stotyje ,,Saliut-7" buvo tę
siami b’olog'niai eksperimen
tai. kurių tikslas — tobulinti 
aukštesniųjų augalų kulti va-, 
vimo kosni'mo skridimo są
lygomis technologiją. Pro- 
filektmlų med;c;n;nių prie
monių kompleksas leido pa
laikyti dideli Vladimiro Lia- 
chovo ir Aleksand’O Aleksan
drovo darbingumą ir gera 
sveikatos būklę.

Atlikta daug techninių ek
sperimentų. kuriais buvo sie
kiame tobu’mti orbitinių kom
pleksų valdvmo metodus, iš- 
b^ndvti nauji persnektvvių 
kosminių aparatų nrietaisai ir 
įrengimai.

Visus kosmonautų darbui 
reikalingus įrengimus, apara
tūrą ir naudojamas medžia
gas pristatė į stotį laivas pa
lydovas „Kosmosas-1443" ir 
automatiniai krovininiai lai
vai „Progres-17" ir „Progres- 
18". Krovinius, jų tarpe me
džiagas su stotyje įgulos ut- 
liktų, tyrimų rezultatais, par
gabeno i Žemę laivo palydo- 

■Ą-o „Kosmosas-1443" grąžina
masis aparatas,- taip pat pilo
tuojamas laivas „Sojuz T-9".

Svarbi įgulos skridimo pro
gramos dalis buvo sudėtingi 
montavimo darbai stoties ,,Sa
liut-7" išoriniame paviršiuje. 
Du kartus išėję į atvirą kos
mosą ir iš viso išbuvę jame 
5 valandas 45 minutes, drau
gai Liachovas ir Aleksandro
vas sumontavo papildomas 
saulės baterijas stoties pavir
šiuje. Šių darbų tikslas buvo 
padidinti ios elektros tiekimo 
sistemos pajėgumus ir toliau 
tobulinti montavimo ir surin
kimo operacijų atviroje kos
minėje erdvėje metodus. Šio 
unikalaus eksperimento atli
kimas atveria naujas perspek- 
tvvas vystyti pilotuojamus il
galaikius orbitinius komplek
sus ir didinti jų naudojimo 
efektyvumą.

Ilgos ekspedicijos metu bu
vo reguliariai daromi įgulos 
medicininiai tyrimai. Gauta 
naujų žinių, kurios patvirtina, 
jog galima yra aktyvi žmo
gaus veikla nesvarumo sąly
gomis, iškaitant atvirą kosmo
są, ir kurios bus panaudotos 
nustatant optimalius Kosmo
nautų darbo ir poilsio pilotuos 
lamose stotyse režimus.

Sėkmingai įvykdyti eilines 
ekspedicijos skridimo stotyje 
,,Saliut-7" programą įgalino 
darnus ir tikslus daugelio 
moksl’nių, konstravimo ir ga
mybini kolektyvų, įgulos, 
kosmodromo, Kosmonautų 
rengimo centro, Skridimo val
dymo centro, vadovavimo ir 
matavimų komplekso, paieš

kų ir gelbėjimo komplekso 
darbas.

150 parų trukusio kosminio 
skridimo metu gauti tyrimų 
ir eksperimentu rezultatai bus 
naudojami daugelyje mūsų 
šalies mokslo, technikos ir 
liaudies ūkio sričių.

Eilin:s ilgas pilotuojamas 
skridimas yra naujas didelis 
Tėvynės mokslo ir technikos 
laimėjimas įsisavinant kosmi
nę erdvę taikiems tikslams, 
deramai padeda spręsti tre
čiųjų vienuolikt.o'o penkme
čio metų uždavinius.

rkmergė

Dviaukščių mūrų Sangrūda, 
balkonų geležinės gėlės, 

juoda katė ant sniego, 
aptrupėjusias kiemukų arkos — 

sušaudytųjų nimbai; 
tarsi kibirkštį tamsoj išskėlęs 

dar gimnazisto — tėvo žvilgsnį 
prarastam laike, ištark 

bent mano vardą — 
trupant ledui, po langais 
skaidri verdenė, 

čiurlenanti tarp susigrūdusių namų, 
j širdį plūsta 

prisiminimų ašaromis, 
jų požemine verte, 

čiurlenanti 
su šokančia srovėj 
varniuko juoda plunksna. ..

Judita Vaičiūnaitė
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su Draugu
J. YLA

Lapkričio 10 d. palaidojom 
Kostą Kilikevičių, buvusį 
Liaudies Balso administrato
rių nuo 1946 metų iki liga 
ligoninėj paguldė 1975 me
tais birželio mėnesį. Kadangi 
jo dešinėji pusė buvo parali- 
žuota ir atimta kalba, tai jis 
ligoninėj išbuvo visą tą laiko
tarpį, 8 ir pusę metų!

Velionis buvo kilęs iš Lie
tuvos iš naujakurio valstiečio 
šeimos, keturioliktas ar pen
kioliktas iš 17 vaikų. Šian
dien tik trys jų gyvi: dvi 
seserys Lietuvoje ir brolis 
Kazys Montrealy.

Kostui pavyko praeiti 4 
klases Rygiškių Jono gimna
zijoj Marijampolėj. Galvojo 
apie tolimesnį mokslą, bet 
vietoj to, jis atsidūrė Kana
doj, brolio Pijušo kviečia
mas. Į Montrealą pribuvo 
1927 metais liepos 1 dieną.

Kanadoje, kaip didžiumai 
imigrantų tais laikais, teko 
pasitrankyti darbo ieškant. 
Dirbo miške blogiausiose są
lygose, fabrike už 15 centų į 
valandą. Tad tuojaus įsijun
gė į darbininkų judėjimą. Už 
dalyvavimą demonstracijose 
buvo tris kartus suimtas ir 
trumpam laikui įkalintas.

Jis greitai įsijungė į pažan
gų Kanados lietuvių judėji
mą. Buvo Lietuvių Literatū
ros Draugijos organizato
rius, važinėjo po Kanadą 
organizuodamas kuopas. 
Veik visose lietuvių pažan
giose organizacijose dalyva
vo vadovaujančiuose orga
nuose.

Kilus Antram Pasauliniam

TORONTO, ONTARIO, CANADA

MIRUS

Kostui Kilikevičiui, 
nusipelnusiam, garbės veikėjo vardą, nes 

velionis savanoriu stojo į Kanados kariuomenę 
padėt išgelbėti pasaulį nuo fašizmo, nepaisydamas 
savo gyvybės.

Nuoširdžiai reiškiame gilią užuojautą velionio 
žmonai, broliui, podukrai, anūkui, ir įdėjos drau-t 
gams,

VALYS ir VERUTĖ BUNKAI 
St. Petersburg, Florida

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS

Kostui Kilikevičiui
Reiškiame gilią 

dukrai Veronikai, 
visiems giminėms. 
Kanados žemelė.

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS

K. Kilikevičiui
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Florence, 

dukrai Veronikai, anūkui Bobby, broliui Kaziui ir 
visiems giminėms.

J. A. Morkiai
B. R. Palamar
F. Balnys •
F. E. Laurusevičiai
A. R. Antanavičiai
A. A. Gudžiauskai
J. A. Žiuliai
J. R. Kuktarai
M. E. Šimkūnai
A. Guobienė
A. Zihal
M.Pūrienė

^V/Grinevičienė
P. Bendžaitienė
V. Masienė
J. B. Morkūnai

Kostas Kilikevičius 
karui, jis savanoriu įsirašė į 
armiją, buvo išsiųstas į 
Europą,4 dalyvavo mūšiuose 
Olandijoj ir Belgijoj, buvo 
sužeistas, teko pagulėti ligo
ninėj.

Kai tik po karo sugrįžo 
namo, tuoj buvo pakviestas 
prie Liaudies Balso. Admi
nistratorium dirbo apie 30 
metų, kol liga paguldė ir 
atsidūrė ligoninėj.
| Buvo labai skaudu ne tik 
šeimai, bet ir draugams, 
kadangi jau su juo nebuvo 
galima pasikalbėti. Atrodė, 
kad jis žmones pažįsta, bet 
negali nieko pasakyti. Dide
lis vargas buvo žmonai, kuri 
jį kas vakarą lankė ir apžiū
rėjo, pamaitino.

Jis buvo jauniausias iš 
Liaudies Balso darbininkų. 
Bet liga nežiūrėjo to.

Tebūna lengva Kanados 
žemelė, dėl kurios žmonių jis 
daug energijos paaukojo.

J. Yla

užuojautą jo žmonai Florence, 
anūkui Bobby, broliui Kaziui ir 
O tau, Kostai, lai būna lengva

J. URBANAVIČIUS
Dukra LILLY

Montreal, Que., Canada

Ch. A. Narusevičiai 
J. M. Mileriai '4 
P. M. Daugėlai 
P. J. Jančiai
A. Jurgutaitis 
J. Galio 
Damašius
B. Janauskienė 
Mr. & Mrs. Clements 
V/Rimdeikis 
A. Poškienė
I. Rukienė
V. Rūkas k
Sal. Daukšytė-Jadrych 
S. J. Kuisiai
J. A. Ylai

S. E. Paberaliai

Torontiečių kronika
MOTERYS
PRALENKIA VYRUS

Toronto Lietuvių Moterų 
klubas savo veiklumu pralen
kia vyrus. Tiesa, jų dabar 
daugiau yra,— daugelio jų 
vyrai mirę, — bet jos rodo 
daugiau energijos, negu vy
rai.

Toronto Lietuvių klubas 
buvo surengęs bazarą. Mote
rys beveik vienos viską atli
ko. Klubui pelnas apie $800.

Lapkričio 20 d. jos buvo 
suruošusios pobūvį “Laisvės” 
paramai. Buvo prodyti lietu
viški filmai, išleisti laimėji
mai. Draugės B. Janauskie- 
nė ir A. Ylienė paaiškino, 
kaip svarbu paremti “Lais
vę”. Pažymėtina, kad mote
rys padovanojo pantus lai
mėjimams. 0 po programos 
jos pavaišino visus kavute ir 
skanėsiais, kuriuos jos ir 
paaukojo. Tokiu būdu buvo 
sukeitė virš $100.

Kas savaitę vyksta Sūnų ir 
Dukterų klubo Bingo (trečia
dieniais). Moterys ne tik 
paruošia užkandžius, bet ir 
suaukoja skanėsius, sūrius.

Jos taipgi skaitlingiau lan
ko susirinkimus.

v Dar pažymėti reikia, kad 
daugelis jų nevairuoja auto
mašinų. Jos nesibaugina pa
sinaudoti miesto susisieki
mu.

Faktas, kad daugelis jų 
našlės, rodo, jog darbas, kai 
buvo jaunesnės, ir namų 
ruoša nepankenė jų sveika
tai. Kai kurios jau peržengė 
80-ąjį gimtadienį.

Už jų tokią gražią veiklą 
reikia joms atiduoti kreditą, 
palinkėti joms geros sveika
tos. Report.

* * ♦
Palaidojom K. Kilikevičių
Šio mėnesio 10 dieną palai

dojom Kostą Kilikevičių, ku
ris mirė veteranų ligoninėj, 
išgulėjęs virš 8 metų. Drau
gas buyb veiklūs mūsų orga
nizacijose, apie 30 metų buvo 
Liaudies Balso administrato
rium.

Nuliūdime liko žmona Flo
rence, dukra Veronika, anū
kas Bobby, brolis Kazys 
Montrealy ir dvi seserys 
Lietuvoje.

Laidotuvėse dalyvavo, be 
torontiečių, J. Urbanavičius, 
Kazys Kilikevičius, Kilikevi
čienės sesuo A. Lesevičienė 
ir Matiukų sūnus iš Mon- 
trealo. F. E. Laurusevičiai iš 
New Lowell.

Paskutinio atsisveikinimo 
žodį pasakė J. Yla (išlydint) 
ir J. Urbanavičius kapuose.

* * *
Ligoniai

Pastaruoju metu susirgo 
Petras Alksninis, paguldytas 
Branson ligoninėj.

J. Leskevičius pergyveno 
lengvą “stroke”, randasi 
Western ligoninėj.

Reporteris linki jiems grei
tai susveikti.

* * *
Gimtadieniai

Anei Poškienei jos sūnaus' 
Dr. Simons ir šeima surengė 
75 metų sukakties minėjimą 
namuose. Apart giminių, bu
vo ir visa eilė Poškienės 
draugų ir draugių.

J. Morkis, Sūnų ir Dukte
rų klubo reikalų vedėjas, įsi
rašė į senjorų eiles, sulaukęs 
65 metų amžiaus.

A. Gudžiauskienė atšventė 
savo 75 metų sukaktį, R. j 
Kuktarienė 80 metų sukaktį.

Jubiliantams ilgiausių me
tų.

♦ * ♦
Suruoš Naujų metų sutikimą į

Sūnų ir Dukterų klubas 
savo susirinkime nutarė ir 

' I

šiemet pasveikinti naujuo- 
isius metus sausio 1 dieną, 
dienos metu. Nariams įėji
mas nemokamai, nariams — 
$5.00. Bus muzika šokiams, 
kavutės, užkandžių. Pra
džia —12 valanda dieną.

A. Y.

“LAISVE"

GIRIOS UPELIŲ POEMA
Norite pasiklausyti tyrų, 

akmenėlius plaunančių, su 
paukščiais giesmininkais be
sikalbančių, žalias žolių ka
sas šukuojančių upelių, iš- 
puolančių iš eglynų ir pušy
nų, beržynėlių pakraščių ir 
samanomis užaugusių liek
nų? Nereikia keliauti į Gūdų 
girią ar Minčiagirę, Žemaiti
jos miškus, Antano Bara
nausko apdainuoton anykštė
nų žemėn. Bereikia tik ištar
ti Lietuvos upelių vardus.

Ratnyčia, Punelė, Bilsiny- 
čia, Verknė, Rėvuona, Kark
lė, Minija — upių tėvo Ne
muno balsingosios dukros. 
Merkio sūnūs Graužupys, 
Beržupys, Skroblius. Taip ir 
regi per gražiausius gojus 
upelius betekančius. O mer
gaitiški, dzūkiški upelių pa
vadinimai: i Šalčia; Beržūna, 
Visinčia, Versela, Ūla, Grū
da, Musteika. Visos tos upe
lės tarsi šešiolikmetės žyd
raakės, ištikimos pirmajai 
meilei — šilų žemei. Kur 
veidą gali lyg skaidriausiame 
Veįnecijos stiklo veidrodyje 
išvysti, vandenų tyrumu va
landas stebėtis, jei ne Žeime
noje, Peršokšnpje, Lakajoje.

Gražiausia muzika aidi Že
maitijos ir pamario upelių 
vardai: Akmena, Šešuvis, 
Salantas, Virvytė, Varduva, 
Lūšė. Kiekvienas su savo 
gluosniais, juodalksniais, 
gervuogėmis ir apyniais 
užaugusiais krantais. Kiek
vienas su savo duobėmis, 
rėvomis, akmenuotomis 
brastomis ir velėklėmis, kur 
paukšėjo senelių klevo ir 
uosio kultuvės, švarioje žolė
je džiūvo baltesnių už mėne
sienas drobių rietimai.

Nuo nepamenamų laikų 
upeliai ir upės grožiu ir 
nauda tarnavo ir tarnauja 
žmonėms. Prie Dubysos 
brastų medžiokliai — žemai
čiai tykojo stumbrų ir taurų, 
danielių1 ir elnių.’*

Senatiltė Minčiagirėje ir 
Ūla ties Žiūraip plukdė šim
tametes girios pušis. Minija 
ir Šventoji; Venta ir Verseka 
suko medinius vandeninių 
malūnų ratus. Upių ir upelių 
pakrantėse iškilo, ant tvirtų 
pamatų atsirėmė tokių ramių 
lietuviškų kaimų, kaip Zer- 
vynos (prie Ūlos), Milioniš- 
kės (prie Merkio), Latežerio 
(prie Ratnyčios) trobos.

Ūlos intakuose dzūkai varė 
į gruntą smalingus polius — 
“jėzdus”. Prie užtvankų — 
užtvarų statydavo bučius ir 
traukdavo pūdinius žuvų lai
mikius.

Kokių tik turtų upeliai 
žmonėms neatseikėdavo. 
Prisiminkime Kamają už 
Adutiškio, kur “kelmai kil
nodavosi” nuo vėžių. Visko 
neišpasakosi, visko nesumi
nėsi, kokios smagios naktys 
gaubdavo Veiviržą — Mini
jos intaką ir Jarą — Aukštai
tijos upelį. Ten kadagių ša
kas vėžiautojai merkdavo ir 
plačiažnyplius, nemažesnius 
už vyžą iš po akmenų išve
lėdavo!

Upeliai — sidabriniai že
mės siūlai, renkantys nuo
stabųjį girių ir laukų karo
lių — mėlynųjų ežerų — 
vėrinį. Kur bekeliautum, 
kiekvienas upeliukas pasi
kvies didžiųjų vandenų glė
bin, atvers nuostabiausių 
ežerų platumas.

Baluošas, Pakasas, Ūko- 
jas, Alksnas, Linkmenas, 
Asalnai, Lūšiai, Dringis, Žel
menys, Kretuonas — Rytų 
Lietuvos perlai, žibantys se- 
nagirėse. Ir čia mus atveda 
sraunioji Buka, Žeimena, 
Švoginė, Kretuonelė, daugy
bė kitų upeliukų. Ne tik 
atveria vartus ežerų pasau
lin, bet sustojus luotui, paro
do takus prie Ginučių pilia
kalnio ir senovinio Ginučių 
malūno, į didingąjį Ledakal- 
nį — kalvų tėvą, į žvejų 
sostinę J- Meironis, medinių
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svirnų, pirtelių, trobų, ūki
nių pastatų su “meškalubė- 
mis” kaimus — Strazdus, 
Suminus, poetiškuosius Ga- 
veikėnus, kur gyvena links
masis malūnininkas senukas 
Povilas Baušys, ir šiandien 
mokantys medinius ratus, 
sukančius girnas, išdrožti.

Kokie vaizdingi, legendo
mis apipinti Anykščių šilelio 
upeliukai. Pakalnėmis atvin
giuoja Marčiupys. Čia, girdi, 
nuskendusi busimoji marčia, 
kai jaunieji per upelį važia
vo. Piktupys, Išplėštravis, 
Vingerkštynė, Pašaltupys, 
Gaugarys, Virinta. Visa tai 
sako, kad šie upeliukai nera
maus būdo, pavasarį krištoli
nes taures bekilojantys, 
lakštingalų giesmę Švento- 
jon nunešantys, šalti kaip 
ledas. Kokiais gūdžiais, slė
piningais skardžiais, pro eg
lių arkas ir bromas, po išvil- 
tusių medžių tiltais garma, 
per akmenų sąvartynus ir 
gumbuotas šakarys šnokščia 
Šlavė! Riedulių upelė!

Kaip nepaminėti Šventojon 
skubančio Variaus — upelio 
su rausvu “variniu” vande
niu. Manoma, kad šis keistas 
gamtos tvarinys vardą gavęs 
nuo jame ištirpusių geležies 
ir rpangano junginių. Variaus 
krantai — amžių metraštis. 
Upelio skardžiuose — devo
no ir neogeno smėlių atodan
gos, labai vertingos mokslui, 
paslėpusios gilioje senovėje 
augusių medžių žiedadulkes.

Upeliai — padavimų legen
dų skrynios, poetiškos liau
dies kalbos, jos sukurto var
dyno saugotojai.

Hidrologai pamėgino su
skaičiuoti. Lietuvos upelius 
ir upes. Pasirodo, Nemuno 
žemėje skamba apie 29,100 
“sidabro stygų”. Upelių — 
ne trumpesnių kaip 10 km — 
pas mus iki 8 tūkstančių 
prisirinko.

* • ’ Džiugū, ka<Tgamtos apsau
gos darbuotojai susirūpino 
respublikos upelių likimu. 
Apie 30 įdomiausių ir vertin
giausių nedidelių upių basei
nų įrašyta hidrologinių 
draustinių sąrašuosna. Ruo
šimąsi paskelbti ichtiologi
niais draustiniais upėtakių, 
lašišų, šlakių upeliai. Mano
ma, kad atsiras saugotinų 
vietų, kur vandenys raguo
tas kerplėšas skalaus, saugo
dami vėžių “kolonijas”, jų 
požeminius namus.

Štai ir visa sakmė apie 
sidabriniai tyras vandenų al
mės. Vietas, kur ievos auga 
ir vaivorykštės pradžią ima, 
ištiesdamos laumių tiltus 
virš pievų ir miškų.

Leonardas Gnidzinskas

Nuotraukoje: Draustinio direktorius Antanas Krasaus
kas.

Nuotraukoje: Kamanų pelkė rudenį. A. Dilio nuotraukos
Kamanų botaniniam draustiniui netoli Akmenės priklau

so Kamanų pelkė ir miškas aplink. Tai unikalus 50 
kvadratinių kilometrų ploto gamtos kampelis. Ši pelkė 
pasižymi reta augalija, hidrokompleksais, durpių klodais, 
savita fauna. Kai kurios gyvūnų rūšys, kaip mažasis erelis 
rėksnys, juodkrūtinis bėgikas, įrašyti į Lietuvos TSR 
raudonąją knygą. Draustinyje užregistruota apie šimtas 
paukščių rūšių. Juos globoja draustinio moksliniai bendra
darbiai, girininkai* Šiai jaunai mokslinei įstaigai vadovauja 
Vilniaus V. Kapsuko universiteto auklėtinis Antanas 
Krasauskas.

GAVIMUI “LAISVEI” NAUJŲ SKAITYTOJŲ IR 
ATNAUJINIMUI UŽSIBAIGUSIŲ 

PRENUMERATŲ

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

Kviečiame i 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.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 
GEN. SEKRETORIUS 
SUSIRŪPINĘS

Jungtinės Tautos. — Lap
kričio 22 d. JT gen. sekreto
rius Javier Perez de Cuellar 
buvo pasikvietęs JAV ir Ta
rybų Sąjungos ambasadorius 
prie JT ir jiems įteikė savo 
pareiškimą, kuriame jis pa
rodo savo susirūpinimą dėl 
nutrūkusių nusiginklavimo 
pasitarimų. Jis jiedviem pa
sakė, kad, jeigu JAV ir 
TSRS nepasieks susitarimų 
dabartinėse derybose dėl 
branduolinio nusiginklavimo, 
atsiras rimtas pavojus bran
duolinei konfrontacijai.

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

$20,000 FONDAS

Apart jeigu už prenumeratas ir skelbimus, 
turime ieškoti kitokių šaltinių biudžeto sukėlimui, 
kad “Laisvė” gyvuotų. Per šj 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

Madrid. — Lapkričio 27 d. 
1 vai. nakties čia netoli nuo 
Barajas aeroporto nukrito, 
sudužo ir užsidegė Kolumbi
jos lėktuvas Boeing 747, 
skridęs maršrutu Pąryžius- 
Bogota. Iš 194 keleivių ir 
įgulos išliko tik 11, iš kurių 
keturi vėliau mirė. Žuvusių
jų tarpe yra keturi Lotynų 
Amerikos rašytojai, kurie 
vyko į Bogotą dalyvauti kul
tūrinėje konferencijoje. Ti
riama nelaimės priežastis.

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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Detroit, Michigan
Mirė

Lapkričio 18 d. Heritage 
ligoninėje Taylor, Michigan 
mirė Detroito Lietuvių klubo 
narė Minnie (Mikalina) Kašė
ta, 91 metų amžiaus, gyve
nusi 19061 Wood St., Mel
vindale, Michigan. Susirgo 
širdies negalavimu, ligoninė
je išbuvo dvi savaites. Buvo 
pašarvota Voran laidotuvių 
namuose, Allen Park, Michi
gan, palaidota lapkričio 21 d. 
Woodmere kapinėse prie sa- 
vowyro Alfons, mirusio 1952 
m. ir prie savo sesutės Heleri 
Kulkis. Dideliame nuliūdime 
paliko dvi dukras: Ann Jones 
ir Helen Siebert; du sūnus: 
William ir Joseph Kašėta, 
bei jų šeimas; devynis anū
kus ir dešimtį proanūkų. 
Velionė daug metų priklausė 
prie Detroito Lietuvių klubo.

Nelaimė
Kalbant su viršminėtos ve

lionės dukra Ann Jones, pa
tyrėme kad apie prieš du 
metus, jai nupjauta kairėji 
koja prie kelies. Turėjo blo- 
gą-kraujo cirkuliaciją; pada
rė kojos operaciją; vėliau ir 
negalėjo išgydiL turėjo koją 
nupjaut. Ann Jones tik 67 
metų amžiaus. Gaila tokią 
nelaimę girdėt. ,

Ann Jones ir jos motina 
buvo Detroito Lietuvių klubo 
narės, nepraleisdavo susirin
kimų nei parengimų. Pasige
dome jų. Tik dabar sužinojo
me apie Ann Jones nelaimę.

Važiavo ant šieno . . .
Dvi jaunos Detroito Lietu

vių klubo ir bowleriu narės, 
Judy Rye ir Beverly Rye 
Olin, sugalvojo ir surengė 
pasivažinėjimą ant šieno. 
Tas įvyko lapkričio 5 d., 7:30 
vai. vakare Camp Dear- 
bornė. Susirinko virš dvide
šimts jaunų čia gimusių žmo
nių, ir visi ant šieno važiavo, 
bet šį kartą buvo kiek skir
tingas važiavimas, nes šieno 
vežimą traukė traktorius, .ne 
arkliai. Pavažinėję po lau
kus, visi sugrįžo į Camp 
Dearborn ir kūreno laužą. 
Visi susivežė valgių ir gėri
mų ir pusė nakties baliavojo.

Investatoriai
Vyrai investatoriai susirin

ko į Bill Kennedy namus ir 
atlaikė savo mėnesinį susi
rinkimą lapkričio 5 d. Po 
susirinkimo namų šeiminin
kė Emily Kennedy patiekė 
skanią vakarienę.

Moterys investatorės susi
rinko į Magic Pan valgyklą 
lapkričio 12 d. po pietų ir čia 
atlaikė savo susirinkimą. Be 
kitų reikaftb išrinko naują 
valdybą ateinantiems me
tams: pirmininkė Albena 
Nausėda Lyben; vicepirmi
ninkė
Merrick; sekretorė Ruth Gu
gas; iždininkė Antonette 
Garelis.

Aplankė muziejų
Apie dvidešimts čia gimu

sių lietuvių susirinko lapkri
čio 3 d. ir aplankė muziejų: 
Greenfield Village, kuris yra 

Ruth Zigmanth

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio ir Onos Nečiunskų
Mūsų mylimas tėvas Kazys gimė 1890 m. 

gruodžio 7 d., mirė 1977 m. rugsėjo 18 d. Mūsų 
brangioji mamytė Ona gimė 1890 metais, mirė 1954 
m. gruodžio 7 d.

Su dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename 
abu tėvelius. Mes, jų dukros, buvome tikrai 
laimingos turėdamos tokius tėvelius. ,

ADELA ir ALDONA-
'J dukros ir Šeimos

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Agota Kimtienė 
mirė 1948 m. gruodžio 6

Daug metų jau prabėgo nuo jos mirties, bet 
mūsų mielos Mamytės niekad nepamiršime.

EMILIJA-dukra
Ekiglishtown, N. J.

panašus į Rumšiškes, Tar. 
Lietuvoj. Dalyvavo: Anto- 
nette ir Kęstutis Garelis, 
Ruth ir Servit Gugas, Aldo
na ir Vito Petrulis, Emily ir 
Bill Kennedy, Alice ir Albert 
Stacdy, (Stasiukėnai) bei, jų 
giminės, Josephine Milus, 
Aida Liminsky ir Isabel Bra
zas, Emma Rye, Nellie Onu- 
sevich ir Estelle Smith.

Greenfield Village nepa
prastai įspūdingas,užima di
delį plotą žemės. Malonu 
girdėt, kad buvusio Aido 
Choro, Detroito Lietuvių 
klubo, LDS ir bowleriu na
riai draugauja ir dažnai suei
na visokių įvykių progomis.

Užrašė “Laisvę”
Buvusis Hamtramcko ir 

Detroito klubo narys, Cass 
Skarupskas, atnaujino “Vil
nies” prenumeratą savo dė
dei ir užrašė “Laisvę”. Jo 
dėdė yra Kazys Skarupskas, 
gyv. Kėdainių rajone, Benai- 
čių kaime, Tar. Lietuvoj. 
Pats Cass Skarupskas nusi
skundė, kad per pastaruo
sius kelius metus jo širdis 
šlubuoja, ir spalio mėn. jo 
daktaras jį pasiuntė į St. 
Luke’s Heart Institute of 
Midwest America, Kansas 
City, Missouri. Ši ligoninė 
nepaprasta, nes su tam tik
rais prietaisas, jam 
gyslas, kad kraujas 
liuotų į širdį. Dabar 
jaučiąsis kaip naujai
Jam buvo linksma, kad ligo
ninėje reikėjo būt tik ketu
rias dienas. Kai pabudo, prie 
jo storėjo jo dukrelė Olga ir 
žentas Ed. Jis patarė, kas 
turi tokią ligą, kaip jis, kad 
kreiptųsi į tą ligoninę.

Perkeltas susirinkimas
Detroito Lietuvių klubo 

susirinkimai įvyksta kiekvie
ną mėnesį ketvirtąjį sekma
dienį. Kadangi gruodžio mė
nesį susirinkimas turi įvykt 
ketvirtą sekmadienį, o tai 
bus gruodžio 25-oji d. — 
Kalėdos, tai Klubo susirinki
mas atkeltas į trečią sekma
dienį — gruodžio 18 d. Susi
rinkimas bus svarbus, nes 
įvyks valdybos rinkimai atei
nantiems metams. Visi daly
vaukite. Stefanija

išvalė 
cirku- 
sakosi 
gimęs.

St. Petersburg, Fla.
PADĖKA

Susirgęs patekau į ligoninę 
keletą dienų sveikatai patik
rinti. Dabar esu namuose, 
bet teks gydytis toliau. Ti
kiuosi, kad susveiksiu.

Širdingai dėkoju visiems 
draugams-ėms, kurie inane 
ligoninėje lankė, prisiuntė 
laiškučius, telefonu skambi- 
no-linkėjo laimingai pasveik
ti.

Šia proga prisimenu bran
gų laikraštį “Laisvę” kuri 
lanko mano namus, kaip mie
las svetys. Tad prisidedu $50 
auka į vajaus spaudą per 
vajininką Paul Alekną. Ir lin
kiu kad “Laisvę” gyvuotų 
dar ilgus metus!

Frank Bunkus

ELIS, GRAŽUS DARBAS

“LAISVĖ”

Lapkričio 13 d. išaušo gra
žus saulėtas, bet šaltokas 
sekmadienio rytas. Prieš 10 
vai. Nelė Ventienė, Nastė 
Buknienė ir aš nuvykome į 
“Laisvės” salę, paruošti vai
šes “Laisvės” metiniam ban
ketui. Neužilgo atvyko Alda
na Katinis. Trys aidietės ir 
jos šeimininkavo paruošė 
banketui maisto.

Šiais metais “Laisvės” ban
keto didelį dalį išlaidų paden-\ 
gė Aido choras ir dalį prisi
dėjo Sofija Stasiukaitienė. įi 
taipgi dirbo bilietus pardavi
nėdama.

Kitos aidietes ’ Nellie 
Shumbris, Tęsė Stočkienė, 
Adelė Lupsevičienė patarna
vo prie stalų ir atliko kitus 
darbus.

Aicįo choro mokytoja Mil
dred Stensler visą popietę 
buvo užsiėmusi su įvairiau
siais darbais.

Karolis Benderis ir John 
Katinis svečius vaišino gėri
mais.

Šiame “Laisvės” metinia
me koncerte ir baliuje buvo 
didelė draugystės šventė. 
Svetelių privažiavo pilna 
Laisvės salė. Buvo malonu 
matyti svečių atvažiavusių iš 
toliau. Washingtono, D. C. 
TSRS Konsulą Washingtone 
ambasados pirmąjį sekreto
rių V. Sakalauską su šeima— 
žmona Jūrate, dukrele Jurga 
ir sūnum Marium.

Iš New Yorko valstijos 
sostinės Albany atvyko Al
dona ir Andy Andersonai. 
Dar toliau nuo Albany, iš 
Schenectady, pirmą kartą į 
Laisvės salę atvyko jauna 
pora Edward Baranauskas 
su žmona Genute; iš Middle
town, N. Y. atvažiavo daini
ninkės Aldona De Vetsco 
Klimaitė, Amelia Young Jes- 
kevičiūtė, Elena Jeskevi- 
čiūtė ir L.D.S. centro komi
teto sekretorė Amilija Yus- 
kovic su vyru Walteriu. Su 
jais atvažiavo buvusi LDS 

ST. PETERSBURG, FLA.

Lapkričio 15 d. Lietuvių klube įvyko 
gedulio pietūs prisiminimui

Nelies Petronienės- 
Usevičiūtės

kuri mirė sausio 16 dieną. Mes čia susirinkę 
reiškiame širdingą užuojautą velionės giminaitei 
Emilijai Žitkus, ir kitoms giminėms bei jos 
draugams.

D. Mikalajūnienė

Adele Pakalniškienė V. McDonald
V. LaValle J. Gresh
Petronėlė Lukienė St. Daraška
Julius Greblikas H. Janulis
Valys—Vera Bunkai A. Klimavičienė
Julija Andrulienė F. Vaitkus
Pranas Mockapetris E. Tamošiūnas
Stanyslovas Dubendris S. Nagy
P. ir A. Aleknai Kay Wallace
M. ir A. Raskauskai J. Dob row
Vera Zurienė H. Dobrow
Al. Zuris E. Valley
M. Gružinskienė E. Drobienė
H. Siaurienė J. Smalianskas
F. ir V. Budrioniai L. Tvaska
J. Vaitkus Ch. Tvaska
B. Vaitkienė St. Kuzmickas
W. ir E. Dūdai V. Kuzmickienė
H. ir F. Habala M. Miller
Viktoras Repeka Mr. X
M. Repekienė V. Kirvela
K. Dibulskis W. Alaveckis
E. Kairaitienė į Virginia Watt
D. Szarek H. Šarkiūnienė
M. Rutkauskienė M. Wilkauskiene
A. Budrienė J. ir T. Lukai

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Theresa Darvaly
Reiškiame širdingą užuojautą velionės šeimai ir 

jos draugams bei pažįstamiems.

3

centro sekretorė Anne Yaks- 
tis iš Bronx, N. Y. Taipgi iš 
Mt. Vernon, N. Y. atsilankė 
Altą Chusid (Butkutė), kuri 
dalyvauja su mumis visuose 
mūsų parengimuose.

Katrina Petrikienė lapkri
čio 6 d. atšventė savo 90-ies 
metų gimtadienį. “Laisvės” 
kolektyvas širdingai ją svei
kino, gimtadienio proga. 
Linkime draugei Katrinai 
syeikatos ir energijos kokią 
turėjo per visą ilgą gyveni
mą. Džiugu kad galėjo atva
žiuoti į “Laisvės” metinį kon
certą iš Elka Park, N. Y. Be 
sūnaus Arturo ir marčios 
pagalbos Natalie nebūtų ga
lėjusi iš taip toli atvažiuoti.

Taipgi buvo malonu matyti 
ir pasikalbėti su draugais, 
dabartiniu laiku gyvenan
čiais St. Petersburg, Flori
da, Elena ir Nikis Samanek. 
Pirmiau jie gyveno Grėat 
Necke ir visada dalyvaudavo 
mūsų parengimuose. Galima 
priskaityti tolimesniais sve
čiais atvykusiais iš Leisure 
Village, Lakehurst, New 
Jersey, Aido choro mokytoją 
Mildred Stensler, kuri atsi
vežė savo mamą Oną Janušo- 
nienę-Jamison, solistą Vikto
rą Becker, aidietes Tęsę 
Stočkienę, Adelę Lupsevičie- 
nę ir Feliksą Lupsevičių.

“Laisvės” bankete turėjo
me garbės pasveikinti Mildos 
mamytę Oną Janušonienę, 
sulaukusią gražaus am
žiaus — 90 metų. Onos duk
ra Mildred visus pavaišino 
šampanu, o publika jai padai
navo ilgiausių metų. Taipgi 
turėjome svečių iš Bridge
port, Conn, apylinkės Conn. 
Clem Strauss. Jennie ir John 
Rigely.

Pasikalbėjau su buvusia il
gamete aidiete ir kitų orga
nizacijų veiklia drauge Ko
stancija Rušinskiene; ji pasa
kė, kad jokiu būdu nebūtų 
galėjusios atvažiuoti trauki
niais iš Coney Island, jei ne

L.L.D. 45-TOS KUOPOS
VALDYBA ir NARIAI 

draugės Julia Šimkienės 
duktė, kuri atvežė automobi
lių mus keturias .ačiū jai — 
tarė Kostancija.

Turime garbę, kad mūsų 
parengimuose visada daly
vauja Tarybų Lietuvos žur
nalistai dirbantys prie Jung
tinių Tautų, Sigitas ir Irena 
Krivickai su dukra Jurga ir 
sūnum Jonuku. Taipgi daly
vavo rusų laikraščio “Rusky 
Golos” redaktorius Pavel Ve
trov.

“Laisvės” ir Aido choro 
koncertų nepraleisdavo Ele
na Brazauskienė ir keletas 
kitų draugų iš Hartford, 
Conn. Teko sužinoti, kad 
Elena prieš kelias dienas 
turėjo pasiduoti į ligoninę 
operacijai. Linkime Elenutei 
pergyventi operaciją ir greit 
pasveikti.

Taipgi šiame “Laisvės” 
koncerte negalėjo dalyvauti 
dainininkas-solistas Albertas 
Dupsha-Daukšys iš Worces
ter, Mass. Tą dieną Alberto 
artymieji jam surengė gim
tadienio paminėjimo puotą. 
Mes laisviečiai sveikiname 
Albertą su jo gimtadieniu.

“Laisvės” direktoriai ir vi
sas kolektyvas reiškiame šir
dingą padėką programos at
likėjams ir darbininkams, 
kurie atliko didelį darbą.

Taipgi didelis ačiū publikai 
už skaitlingą atsilankymą ir 
suteiktą materialinę ir mora
linę pagalbą “Laisvės” laik
raščiui. P. Venta

A. Babarskienė 
sveikina laisviečius

Onutė Babarskienė daug 
metų gyveno Richmond Hill, 
N. Y. Ji priklausė Aido 
chore, Lietuvių Moterų Klu
be, Literatūros Draugijoje. 
Ji buvo aktyvi ir darbšti tų 
organizacijų narė, daug dir
bo parengimuose gamindama 
maistą.

Prieš metus ji išvyko gy
venti į Kalamazoo, Mich. 
Apsigyvenusi ten ji nepa
miršta laisviečių.

Užsimokėjo prenumeratą 
$12, Naujųjų Metų pasveiki
nimą $10 ir $50 “Laisvės” 
paramai.

Širdingai dėkojame Onutei 
už aukas ir sveikinimus. P.V.

St. Petersburg, Fla.
Laikraščių vajaus laiku 

tenka apsilankyti pas skaity
tojus. Deja, kai kurie dėl 
blogos sveikatos jau nebegali 
lankytis į organizacijų rengi
nius Klube.

Jau ilgas laikas kaip ne- 
sveikuoja Della Mikalajūnie
nė. Ji labai pasigęsta lietu
viškos veiklos ir dainų Klu
be. Apgailėtina koks sunkus- 
nuobodus gyvenimas likus 
vienai be artimųjų . . .

Nors Dellos silpna sveika
ta, bet ji skaito “Laisvę”, 
“Vilnį” ir anglišką spaudą, ir 
rūpinasi! pasaulio problemo
mis. Trpkšta, kad pažangieji 
laikraščiai gyvuotų dar ilgus 
metus. Supranta, kaip sunku 
šiais laikais laikraščiams 
verstis. Tad ji aukojo “Lais
vei” ir “Vilniai” po $125.

Linkiu Dellai stiprybės ir 
sveikatos!

Paul Alekna
Vajininkas

San Salvador. — JAV am
basadorius Salvadore Thom
as R. Pickering čia pareiškė, 
kad Salvadoro vyriausybės 
nenoras suvaldyti dešiniųjų 
ekstremistų baudžiamuosius 
būrius gali prisidėti prie 
JAV pagalbos sumažinimo. 
Tai pirmas sykis, kai JAV 
ambasadorius išėjo prieš le
galizuotus žudikus, kurie jau 
ilgas laikas, kaip šaudo ir 
kankina salvadoriečius, įta
riamus pritariant kairiesiems 
sukilėliams.
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Maloniai praleistos dvi savaitės
Praleidau dvi savaites pas 

chicagiečius. Julia Urmonie- 
nė aprodė dalį miesto ir 
buvome pas jos dukrą, kurie 
gražiai įsikūrę, išaugino gra
žią šeimą — keturis vaikus, 
visi baigė mokslus. Dukra ir 
žentas gerai pavaišino ir par
vežė į namus. Buvo gaila 
skirtis su maloniais žmonė
mis.

Dalyvavau “Vilnies” ban
kete. Žmonių buvo ne per- 
daugiausia, bet vajus buvo 
sėkmingas, nes vilniečiai ži
no kad be jų paramos “Vil
nis” negyvuos.

Vajaus pareigose darbavo
si daugiausia Nellie De- 
Schaaf, nuolatinė “Vilnies” 
darbuotoja ir maloni, drau
giška moteris. Kiti irgi gra
žiai prisidėjo surengti vajaus 
iškilmes. Buvo skanūs nuola
tinių šeimininkių paruošti 
pietūs.

Tris dienas paviešėjau ir 
pas draugus Joną ir Onutę 
Jokubkus. Pamačiau kaip 
draugai Jokubkai daug dir
ba. Kasdien jie kėlėsi penktą 
valandą ryto. Jie dirba per 
dieną, rūpinasi kad “Vilnis” 
būtų laiku paruošta. Gerai 
kad netoli gyvena, ir Jonas 
pėsčias gali nueiti į darbą, 
tai sutaupo laiko ir pinigo. 
Jokubkienė daug dirba na
muose, dažnai priima sve
čius. Kaip reikia visus aprū
pinti, tai mažai kur begali ir

LDS NARIAMS PRANEŠIMAS
LDS pirmosios kuopos valdyba nutarė gruodžio 18 d., 1 

v. p. p., susirinkti, o po susirinkimo bus prieš žiemos 
šventes pasivaišinimas. Kviečiame kuopos narius ir svečius 
atsivesti vaikus ir anūkus, nes tą dieną vaikai galės laimėti 
dovanėlių.

Parengimas įvyks Laisvės salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. Kviečia Valdyba

BRIEFS
Huge majorities seek an 

immediate end to the arms 
race and the era of military 
confrontation between the 
United States and the Soviet 
Union, but Congress conti
nues to approve increased 
spending on weapons whose 
possible use is the end of 
civilized life.

* * *
Ronald Reagan’s $200,000 

annual salary and $90,000 
expense allowance make him 
the world’s highest paid gov
ernment leader.

* * ♦
They say scientists have 

hatched a “super-egg” that 
could help reduce the risk of 
heart disease.

After more than 10 years 
of research, a poultry sci
ence researchers at the Uni
versity of British Columbia 
in Vancouver, Canada, Dr. 
Darrell Bragg and Dr. Alan 
Leslie have developed a feed 
that causes hens to lay eggs 
that are lower in saturated 
fats.

* * *
Stuart Shinbein from 

Brooklyn, N. Y. writes in 
New York Post:

. . . “Opting for change in 
1980, we elected an aging 
warrior promising a turna
round in national purpose 
and fortunes.

How does one rate high 
unemployment, massive 
bankruptcies, the largest 
proposed peacetime tax in
crease and budget deficit, in 
terms of Reagan promises?

He runs an Administration 
unable to speak with one 
coherent voice. Now we find 
the President pathetically 
reversing all that helped get 
him elected.

I wonder if 1984 is to be a 
George Orwellian year, as 
the fed-up electorate shuns 
Democrats and Republicans 
alike.”

išeiti.
Dalyvavau moterų klubo 

mitinge. Susirinko gana di
delis skaičius, nors kai ku
rioms reikia atvažiuoti dviem 
ar net trimis autobusais. 
Klubo pirmininkė Antanata 
Vaitkienė ir sekretorė Julia 
Marazienė gražiai atliko pa
reigas.

Po mitingo klubietės pa
ruošė skanius pietus. Buvo 
malonu jų mitinge dalyvauti.

• • •
Teko aplankyti vieną klu- 

bietę Onutę Jakubauskienę. 
Ji jau 93 metų, bet neaplei
džia mitingų bei parengimų, 
o turi važiuoti dviem ar trim 
autobusais. Jos namas skęs
ta gėlėse. Kas pas ją užeina, 
visus pavaišina. Visokių 
rankdarbių prisidariusi dar 
apdovanojo ir mane. Labai 
maloni ir draugiška moteris.

• • •
Aplankiau tautiškas kapi

nes. Gražiai užlaikomos ir 
juose ilsisi beveik visi lietu
viai.

Labai esu dėkinga drau
gams Urmonienei, Jonui ir 
Onutei Jokubkams už manęs 
globojimą. Aš jaučiausi kaip 
savo namuose, draugiškai ir 
šiltai priimta ir daug pažin
ties su chicagiečiais įsigijau. 
Niekad nepamiršiu viešnagės 
pas juos. Dar kartą ačiū mie
lėm draugam.

Ann Babarskas

From Anthony < Bimba’s 
Diary:

August 5, 1943 A-
The Red Army liberated 

Oriol. The British 8th Army 
captured Catania. Two great 
victories.

Last night met Use, had 
supper and went to see 
“Stage Door Canteen.” Good 
movie. May see her again.

Red Army captured Belgo- 
rad yesterday.

Met V. once more. We 
don’t seem to make anything 
out of it.

Tauras on vacation. Roy 
works on the first page.

August 10, 1943
The Red Army is by-pass

ing and surrounding Khar
kov.

President Roosevelt and 
his large staff of confiden- 
tials returned from a “fish
ing” trip from Canada. He 
was away for nine days.

August 31, 1943
Sasna leaving for the 

Pittsburgh conference.
September 3, 1943/
Great Red Army Successes 

in the Kursk region.
September 4, 1943
First report on the Pitts

burgh conference. 300 dele
gates present.

September 6, 1943
Went golfing.
September 8,1943
Today at 12:30 P.M. Italy 

surrendered unconditionally.
Use

t




