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KRISLAI
Pildosi dar su kaupu 
Viskas žymiai pabrango 
Dar labiau turtėja 
Mitterrandas 

neapsisprendžia 
Ramybės ir taikos 

dar nesimato
Dar turite progą

A. BIMBA
Kaip ir buvo pažangiųjų 

amerikiečių, su komunistais 
priešakyje, spėta bei prana
šauta, prez. Reagano Admi
nistracijos politika ir biudže
tas mažinti lėšas socialiniams 
projektams, o smarkiai di
dinti branduoliniam ginklavi
muisi, pablogins santykius 
su Tarybų Sąjunga, plačiai 
atkels vartus į ginklavimosi 
varžybas, į tarptautinį įtem
pimą, kirs smūgį pasaulinei 
taikai ir labai padidins naujo 
karo pavojų. Šiandien toji 
pranašystė pildosi dar smar
kiau, negu buvo pranašauta. 
Apie vykdymą SALT II nie
kas nė nebeprisimena, Tary
bų Sąjungos prezidento Leo
nido Brežnevo pasiūlymas — 
tuojau jam ir prez. Reaganui 
susirinkti dėl SALT III su
tarties, kaip viskas rodo, 
guli Baltuosiuose Rūmuose ir 
t. t.

Kaip su padėtimi šalyje 
prie naujos vadovybės kas 
liečia darbininkiją, ypač var
guomenę, ta pati labai liūdna 
istorija: Kainos žymiai paki
lo, pragyvenimas pabrango, 
pasunkėjo. Ta pati Adminis
tracija praneša ir pripažįsta, 
kad didžiosios monopolisti
nės korporacijos uždirbo tie
siog rekordinius pelnus, bet 
ypač didmiesčiuose biednuo- 
menės skurdas žymiai padi
dėjo. Pablogėjo ir kiti reika
lai: Prie naujos vadovybės 
labai pagausėjo ir apiplėši
mai, prievartavimai, žudy
mai, per televiziją bei radiją 
beveik tik apie tą ir beiš
girstame.

□
Iš Prancūzijos pranešimai 

rodo kad, bent kol kas, 
naujasis prezidentas socialis
tas Francois Mitterrand neį
sileidžia Komunistų į vyriau
sybę, nenori sudaryti kairių
jų jėgų koalicinės liaudies 
vyriausybės ir kraštui per 
ateinančius porą trejetą me
tų vadovauti. Jis, matyt, 
pasiryžęs ir pasimojęs jį val
dyti su kapitalistinių jėgų 
pagalba. Parodys ateitis, pa
matysime, kaip tose pastan
gose seksis jam. Kaip žinia, 
kaip ir visos kitos kapitalisti
nės šalys, Prancūzija gyvena 
sunkią ekonominę krizę.

Kaip atrodo, tai dar vis 
nematyt ramybės ir pasto
vios taikos Vidurio Rytuose. 
Arabų šalys dar vis atsisako 
pripažinti Izraelį savistove 
nepriklausoma valstybe su 
tęisę kaip tokiai gyvuoti. Be 
to, Izraelio valdžia sako, kad 
jos pačiai gyvybei sudaro 

I pavojų palestiniečių stovyk
los ir militariniai įsiveržimai 
į Beirutą, ten pridarydamas 
apsčiai nuostolių. Taip ir 
tęsiasi. Kada nors tokiai ne
sveikai padėčiai turėtų būti 
galas.

Šiuo laiku į pasaulį sklinda 
iš Lenkijos šiek tiek džiuges
nės žinios. Yra duomenų, 
kad ten reikalai ramesni, lyg 
ir geriau susitvarko. Daug

Vakarų Berlyno vokiečiai demonstruoja, protestuodami 
prieš NATO sprendimą dislokuoti amerikiečių raketas 
Vakarų Europoje. Plakate sakoma: “Salin Briusselio 
NATO raketų nutarimas”. Vokiečių darbininkų unijos 
kalbėtojai reikalavo, kad neatidėliotinai būtų sušaukta 
konferencija dėl nusiginklavimo apribojimo Vakarų Euro
poje.

Aerofloto lėktuvo byla 
tarptautinėje plotmėje

Ottawa. — Tarptautinės 
civilinės aviacijos organizaci
jos prezidentas A. Cottain, 
kuriam buvo įteiktas memo
randumas dėl JAV teroro

Atšilo Vatikano 
santykiai su Kinija

Vatikanas. — Birželio 6 d. 
Vatikanas paskyrė savo arki
vyskupą Kinijoje. Tai pirmas 
toks paskyrimas nuo 1955 m. 
Monsinjoras Tang Yiming, 
73 m. amžiaus, reziduos 
Kantone. Tenai šiuo metu 
yra ir kitas vyskupas, pa
skirtas pačių kinų katalikų 
draugijos. Bet jo nepripažįs
ta Vatikanas.

Šis naujas paskyrimas dip
lomatiniuose sluoksniuose 
aiškinamas kaip santykių pa
gerėjimo tarp Vatikano ir 
Kinijos, kurios valdžia, pana
šiai, kaip ir katalikų vadovy
bė, kritikuoja Vatikano ry
šius su Formoza.

Roma. — Paaiškėjo, kad 
15 aukštų kariuomenės pa
reigūnų, įskaitant ir gynybos 
štabo viršininką bei Italijos 
saugumo tarnybos viršinin
kus, yra slaptame masonų 
ložės sąraše. Kai kurie gene
rolai dėl to skandalo išėjo į 
dimisiją.

kas, žinoma, priklausys nuo 
to, ar JAV ir kitos kapitalis
tinės šalys liausis besikišu- 
sios į jos vidinius reikalus. 
Juk jų toks kišimasis sukėlė 
tokią suirutę ir neramybę 
pirmoje vietoje.

Iš “Laisvės” Administraci
jos teko sužinoti, kad rug
pjūčio 12 d. ekskursijoje į 
Tarybų Lietuvą dar yra ke- 
liatas tuščių vietų. Labai 
noriu paraginti čia gimusiuo- 
sius ir augusiuosius lietuvius 
šia puikia proga pasinaudoti, 
nuvykti ir savo akimis pama
tyti tą klestintį, nepaprastai 
gražų savo tėvelių bei sene
lių gimtąjį kraštą. Užtikrinu, 
jog tą padarę nesigailėsi
te .. .

akcijos prieš Aerofloto lėktu
vą Washingtone gegužės 12 
d., pareiškė, kad reikalas 
bus kuo rimčiausiai apsvar
stytas. Jis taip pat pranešė, 
kad Tarybų Sąjungos civili
nės aviacijos ministerijai bus 
pateikta visa informacija, ko
kių žygių ta tarptautinė or
ganizacija imsis.

Tarybų Sąjungos pateikta
me memorandume pabrėžia
ma, kad JAV pareigūnai 
vykdė neleistinas manipulia
cijas su lėktuvo navigacijos 
ir kitais įrengimais, kurie 
yra labai svarbūs skridimo 
saugumui. Amerika kaltina
ma prasižengus 1944 m. Chi- 
cagos ir 1971 m. Montrealio 
konvencijoms, kurios yra jos 
pačios pasirašytos ir privalo
mos tarptautinėje aviacijoje. 
Šias sutartis yra pasirašiu
sios 147 valstybės.

HAIG Į KINIJĄ
Washington. — Nieko gero 

pasaulinės taikos labui nelau
kiama iš valstybės sekreto
riaus Haig apsilankymo Pe- 
kinge, kur jis, sakoma, su 
Kinijos vadovais bandys 
siekti susitarimo koalicijoje 
prieš Tarybų Sąjungą.

Iš Pekingo sekr. Haig 
vyksta į Manilą, Filipinuose, 
kur bus ASEAN (Pietryčių 
Azijos tautų) sąjungos kon
ferencija, o vėliau į Welling- 
toną N. Zelandijoje, kur po
sėdžiaus kita JAV karinio 
alijanso organizacija ANZUS 
(joje dalyvauja Australija, 
N. Zelandija ir JAV).

Maniloje sekr. Haig susi
tiks ir su naujuoju Japonijos 
užsienių reikalų ministru Su- 
nao Sonoda. Prieš tai sekr. 
Haig norėjo apsilankyti Ja
ponijoje, bet turėjo savo pla
nus atšaukti šalyje kilus pro
testams dėl santykių su 
Amerika. Tokyo mieste prie 
JAV ambasados nuolatos 
vyksta demonstracijos, ku
riose japonai reikalauja nu
traukti saugumo sutartį tarp 
Japonijos ir JAV, leidžiančią 
Japonijos uostuose lankytis 
JAV laivams su atominiais 
ginklais.

PRANCŪZIJOS
DIPLOMATAS 

LIETUVOJE
Vilnius. — Gegužės pabai

goje su oficialiu vizitu viešė
jo Prancūzijos gen. konsulas 
Leningrade Paskalis Fieski 
su žmona. Jį priėmė miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas A. Vileikis. Pokalbyje 
dalyvavo Lietuvos TSR už
sienio reikalų ministerijos 
skyriaus viršininkas A. Zor- 
gevičius.

Svečias susitiko su Vil
niaus valstybinio universite
to prorektorium profesorium 
J. Grigoniu, Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos 
prezidiumo pirmininku R. 
Petrausku.

Prancūzijos generalinis 
konsulas susipažino su sosti
nės įžymybėmis ir kultūriniu 
gyvenimu, lankėsi Lietuvos 
TSR liaudies ūkio pasiekimų 
parodoje.

Teheran. — Ajatola Kho
meini, norėdamas sudrausti 
besiginčijančias puses savo 
valstybėje, per radiją pareiš
kė — ginčai turi būti užbaig
ti, nes jie kenkia Islamo 
respublikai. Irane viešai gin
čijasi prezidentas Bani Sadr 
ir jo šalininkai su kitomis 
politinėmis frakcijomis.

New York. - AFL-CIO 
centrinė Darbo Taryba ir 
New Yorko Congress of Se
nior Citizens birželio 18 d. 
šaukia masinį mitingą, kuria
me bus pasisakoma prieš 
Social Security ir kitų socia
linių programų apkarpymus 
prez. Reagano biudžete. Mi
tingas prasideda 11 vai. 
United Auto Workers būsti
nėje, 13 Astor Place, netoli 
Broadway ir 8 St.

Angliakasiai 
sugrįžo į darbą

Washington. — Po streiko, 
užtrukusio 72 dienas, 160 
tūkstančių Amerikos anglia
kasių sugrįžo prie darbo, 
ratifikavę naująją darbo su
tartį santykiu du prie vieno, 
taigi, tuo pačiu, kuriuo jie 
buvo atmetę ankstyvesniąją 
sutartį.

Patenkinti, kad pagaliami pasiekta susitarimo dėl darbo tarp angliakasių unijos ir 
Association of Bituminous Contractors, angliakasiai dar patraukia po dūmą, prieš 
leisdamiesi j šachtą. Streikas užtruko dešimtį savaičių ir numušė anglies gamybą iš 17 
iki 7 milijonų tonų per savaitę.

Priešingi Reagano 
Soc. See. planui

New York. — Dienraštis 
Daily News pravedė apklau
sinėjimą, kurio rezultate 
paaiškėjo, kad trys ketvirta
daliai apklaustųjų yra prie
šingi prez. Reagano Social 
Security planui, taikomam 
išeinantiems į pensiją nuo 62 
m. amžiaus. Pagal valdžios 
pasiūlymą to amžiaus pensi
ninkams būtų duodama 55 
proc. pensijos vietoje dabar
tinių 80 proc. Pilna pensija, 
kaip žinia, duodama nuo 65 
m. amžiaus.

To paties apklausinėjimo 
metu žmonės pasisakė už 
prez. Reagano pasiūlytą pa
keitimą dėl leidžiamos už
dirbti sumos, kad nenuken
tėtų pensija. Pagal dabartinį 
įstatymą pensininkai po 72 
m. amžiaus gauna vienu dol.
mažiau už kiekvienus 2 dol., 
kuriuos jie uždirba virš 
$5,500.

Prezidentas siūlo palaips
niui tuos suvaržymus nuimti.

Popiežius sugrįžo 
prie pareigu

Roma. — Tris savaites 
praleidęs ligoninėje po to, 
kai pasikėsintojo paleistos 
kulkos jį sužeidė į rankas ir 
vidurius, popiežius Jonas 
Paulius II išėjo iš ligoninės ir 
sugrįžo prie savo darbo.

Per Sekmines, šv. Petro 
bazilikoje 20 tūkst. tikinčiųjų 
jis pasakė pamokslą, o pas
kui iš savo\rūmų lango sutei
kė apaštališkąjį palaiminimą 
80 tūkst. miniai, susirinku
siai šv. Petro aikštėje, ten 
pat, kur buvo paleisti į jį 
šūviai gegužės 13 d. Anks
čiau popiežius kreipdavosi į 
tikinčiuosius ligoninėje juos- 
ton įrašyta kalba.

Gydytojai sako, kad maž
daug po mėnesio popiežius 
dar turės sugrįžti į ligoninę, 
kur jam bus padaryta kita 
sudėtinga vidurių operacija. 
Amerikietės moterys, su
žeistos pasikėsinimo prieš 
popiežių metu, taip pat jau 
išsirašė iš ligoninės Romoje. 
Tuo tarpu Italijos policija 
dar tebetardo popiežių šovu
sį 23 metų jaunuolį Mehmet 
Ali Aga.

IZRAELIS PROVOKUOJA KARA

Į ThtNrw Yort T1rh«a/Jum I, IMI

Nors Izraelis nepaskelbė, kaip jo lėktuvai skrido bombar
duoti Irako atominio reaktoriaus, bet manoma, kad tą 1400
mylių jie padarė pažeisdami Saudi Arabijos teritoriją, kaip 
šiame žemėlapyje rodoma. Mat, toji dalis per kurią skrido 
kalnuotos dykumos, joks radaras nepastebėjo.

Washington. — Jau ir to
kia Izraelio globėja, kaip 
JAV, pasmerkė Izraelio bir
želio 7 d. įvykdytą prieš 
Iraką žygį, subombarduojant 
tos šalies atominį reaktorių.

Taip pat labai griežtai pa
sisakė ir kitas Izraelio drau
gas — Egipto prez. Anwar 
Sadat, kuris dar prieš porą 
dienų glebėsčiavosi su Izrae
lio premjeru Beginu. Cairo 
radijas net nutraukė savo 
reguliarią programą ir pra- 

'nešė apie šį užpuolimą.
Kitose arabų šalių sosti

nėse dėl tos agresijos kilo 
didelis sujudimas. Manoma, 
kad arabų šalys imsis kokių 
nors drastiškų priemonių 
prieš Izraelį ir jo globėjus.

Izraelis aiškina, jog tasai 
reaktorius Irakui nesąs rei
kalingas energijai gaminti, 
nes Irakas turįs pakankamai 
naftos. Esą tasai reaktorius 
buvęs pastatytas tik tam, 
kad galėtų būti nukreiptas 
prieš Izraelį.

Reaktorius buvo pastaty
tas Prancūzijoje, kur buvo 
dirbama didelėje paslaptyje, 
kad nesužinotų Izraelis. Ta
čiau Izraelio šnipai, vistiek jį 
buvo susekę ir įvykdę sabo
tažo aktą 1979 m. Beveik 
viskas buvo išsprogdinta. 
Dabar tasai reaktorius tapo 
atstatytas ir įrengtas Bagda
do priemiestyje Tamouz.

Izraelis to reaktoriaus 

bombardavimui panaudojo 
Amerikos F-4 Phantom reak
tyvinius lėktuvus, kurie ori
ginaliai buvo parduoti su są
lyga, kad, jie bus naudojami 
tik ne gynybos reikalams, o 
ne agresijai prieš kitus kraš
tus. Amerikos Kongresas 
ruošiasi tą reikalą tyrinėti.

Detroit. — Daugiau kaip 
trys tūkstančiai delegatų an
trojoje Amalgamated Clo
thing and Textiles Workers 
unijos konstitucinėje kon
vencijoje pereitą savaitę 
karštai pritarė kalbėtojams, 
kritikavusiems prez. Reaga
no biudžetą. Tarp kalbėtojų 
buvo Pątsy Mink iš Ameri
cans for Democratic Action, 
National Urban League di
rektorius Vernon Jordan, 
sen. Edward Kennedy, AFL- 
CIO prez. Lane Kirkland ir 
kt.

“ĄŽUOLIUKAI”- 
TARPTAUTINIO 
KONKURSO 
NUGALĖTOJAS

Vilnius. — Čia su aukso ir 
sidabro medaliais sugrįžo iš 
Bulgarijos “Ąžuoliukas”, vy
rų choras, Varnos tarptauti
niame chorų konkurse atsto
vavęs Lietuvai.

Tradiciniame Varnos kon
kurse, kur šiemet rungėsi 
Bulgarijos, Vengrijos Čeko
slovakijos, Lenkijos, Jugo
slavijos, Airijos, Federalinės 
Vokietijos, Filipinų ir dauge
lio kitų šalių chorai, V. Miš
kinio vadovaujamas “Ąžuo
liukas” iškovojo pirmąją vie
tą — aukso medalį. Kitos 
trys pirmosios vietos atiteko 
patiems bulgarams.

Lietuviai laimėjo lygių bal
sų, vaikų, mišrių ir kameri
nių kolektyvų kategorijoje. 
Vertinimo komisija “Ąžuoliu
kui” paskyrė 97 taškus iš 
galimų 100. Apie jo dainavi
mą taip sakoma: “nors ir 
jaunuoliško amžiaus, jie nu
stebino garso gaiva, stipru
mu, gera kokybe, tiksliu 
privalomų kūrinių pateiki
mu, plačia dinamika, bran
džiu muzikavimu, savo pro
grama”.

Sidabro medalį “Ąžuoliu
kas” pelnė už pasirodymą 
kamerinių chorų grupėje. 
Pirmąją premiją nusiskynė 
bulgarai, o antrosios premi
jos teko “Ąžuoliukui” ir pla
čiai žinomam Filipinų kame
riniam mii 
dregal singers”.

riam chorui “Ma-
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Komplikacijos Lenkijoje
Liepos mėnesį Lenkijoje įvyks tos šalies Jungtinės 

Darbininkų partijos (PPR) suvažiavimas. PPR, kaip mes 
žinome, faktinai yra Lenkijos Komunistų partija, ir jos 
vadovybėj šalis jau ketvirtas dešimtmetis stato socializmą.

Lenkijos kelias į socializmą niekad nebuvo lengvas. Jokia 
kita šalis Europoje, išskyrus pačią Tarybų Sąjungą, tiek 
nenukentėjo nuo nacinio okupanto kruvinos letenos, kiek 
Lenkija. Ir, nežiūrint to, rezistencinis judėjimas prieš 
okupantą, pasipriešinimas prieš vokiškuosius fašistus, iki 
pat galo liko lyg dvilypis, susidedąs iš kairaus ir dešinio 
sparnų, net iš dviejų ginkluotų pasipriešinimo judėjimų: 
Armija ludowa (kairi) ir Armija krajowa (dešini).

Kuomet Tarybų Sąjunga ir pačių lenkų patriotinės jėgos 
pagaliau ištrenkė kruvinąjį okupantą, šalyje susidarė 
koalicija nuo kairės iki centro, ir tam tikra prasme tos 
koalicijos ideologinės liekanos reiškia savo įtaką iki šiai 
dienai. Pavyzdžiui, Lenkijos žemės ūkis pamatiniai nebuvo 
kolektyvizuotas, smulkioji prekyba liko privatinėse ranko
se, klerikalijos įtaka liko labai stipri. Tai vis buvo 
objektyvių sąlygų pasėkos, su kuriomis marksistai turėjo 
skaitytis.

Kiekvienos šalies marksistai, aišku, visuomet turi skaity
tis su savo šalies specifika. Artinantis PPR suvažiavimui, 
ten dabar vyksta karštos diskusijos. Taip, pavyzdžiui, 
provinciniame mieste Katowice grupė komunistų sudarė 
forumą, kuris kritikuoja PPR vadovybę kaip nepakankamai 
atsparią revizionizmui. Iš kitos pusės, to paties miesto 
PPR išrinktųjų delegatų didžiuma kritikuoja forumą. 
Diskusijos vyksta spaudoje, mitinguose, susirinkimuose, 
fabrikuose. Keliamas balsas už tai, kad taip vadinamas 
demokratinis atnaujinimas turi prasidėti pačioje partijoje.

Ne mums patarti Lenkijos liaudžiai: vystyti mechanisti- 
nes teorijas, pagal marksizmo tekstus — iš tolo, ar tai iš 
New Yorko ar Berlyno — lengva. Taikyti tas teorijas prie 
kasdiemmų.skttvųj.T-r.^jau kas kita. Tą gali daryti tik 
vietiniai. Mes linkime Lenkijos liaudžiai, PPR vadovybėj, 
rasti iš šių visų komplikacijų tiesiausią ir tinkamiausią 
kelią.

O kaip su biblioteka?
Praeitame mūsų laikraščio numeryje žinioje “T. Lietuvo

je Naujos knygos” tarp kitko sakoma:
‘‘Išėjo iš spaudos pirmasis Juozo Baltušio Raštų tomas. 

Jame spausdinami apsakymai iš ankstyvesniųjų liaudies 
rašytojo rinkinių: ‘Savaitė prasideda gerai’, ‘Baltieji dobi- 
liukai’,‘Valiusei reikia Alekso’,‘Nežvyruotu vieškeliu’ . . . .”

Toje pačioje žinutėje kalbama apie jaunų rašytojų D. 
Mušinskio ir S. T. Kondroto kūrybą, apie klasikų Vienuolio 
ir Cvirkos rinktinius raštus, apie vertimus iš O. Milašiaus 
poezijos, apie Belgijoje gyvenančio lietuvio rašytojo 
Eduardo Cinzo kūryba ....

Ta žinutė — tik mažas žiupsnelis to gausybės rago žinių, 
kurios mus nuolat pasiekia iš Lietuvos apie tenykštę 
literatūrą. Skaitai ir galvoji: o kaip tas visas literatūrinis 
lobis galėtų pasiekti Amerikos lietuvius?

Buvo laikai, kuomet Amerikos lietuviai turėjo bibliote
kas. Tai buvo seniai, kuomet mū«ų imigracija buvo jauna, 
besimokanti, trokštanti spausdinto žodžio. Dabar kai kas 
gali pasakyti: pervėlu.

Bet mums atrodo, kad ne, ir tai todėl šis neįprastas 
klausimas keliamas šiame vedamajame straipsnyje. Mums 
atrodo, kad dabartinė Lietuvos literatūra turėtų pasiekti 
ne tik kultūrinį elitą, bet ir eilinius žmones. O tai galima 
tik per bibliotekas. Tai ne tokia jau svajonė. Bent 
pradedant dviem didžiosiom kolonijom, New Yorko ir 
Chicagos, tokias bibliotekas būtų galima įsteigti.

Knygas gauti nebūtų taip jau sunku: esame tikri, kad 
leidyklos jas atsiųstų, o tūkstančius mes jų turime čia pat, 
bet jos nenaudojamos: jos guli privatinių asmenų lentyno
se, redakcijų spintose, įstaigų kampeliuose. Tik reikia jas 
surinkti, reikia sudaryti kartotekas, skaitymui išdavimo 
sistemą, reikia surasti savanorius, kurie šiam darbui 
pašvęstų laiko.

Tokios bibliotekos, kokios kuklios jos bebūtų, atliktų 
kilnų darbą. Įsivaizduokime senyvą pensininką, skaitantį 
Baltušio ‘‘Valiusei reikia Alekso”! Įsivaizduokime senus 
imigrantus skaitančius Avyžiaus romanus apie naująjį 
Lietuvos kaimą! Juk per literatūrą ir tik per literatūrą gali 
pakvipti senosios gimtinės laukų kvapas, jos gyvenimo 
pulso tvaksėjimas.

Mums taipgi atrodo, kad tokių bibliotekų kūrimas ne 
būtinai vienos politinės srovės uždavinys. Visi, kurie 
domisi dabartine Lietuvos kultūra, galėtų prie to bendro 
užmojo prisidėti.

PEIKIA PREZ. REAGANO 
TAKSŲ PLANĄ

Washington. — Kongreso 
rūmų spykeris Thomas P. 
O’Neill, kalbėdamas ABC TV 
programoje, pareiškė, kad 
prez. Reagano taksų planas 
Kongrese nepraeis, nes de
mokratai už jį nebalsuos. Jis 

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

kaltino prezidentą, kad tasai 
visiškai nesuprantąs Ameri
kos dirbančiosios klasės žmo
nių, jam nerūpi jų reikalai ir 
jis apsuptas patarėjų, kurie 
yra iš aukštesniosios klasės, 
patys turtais pertekę ir vien 
tik galvoja apie tai, kaip 
padėti turtingiesiems, o ne 
darbo žmonėms.

TELEGRAMA IS LIETUVOS

■*

Birželio 6 dieną mirė Lie
tuvos TSR liaudies artistas, 
kompozitorius Juozas Karo
sas.

Juozas Karosas gimė 1890 
metų liepos 16 dieną Anykš
čių rajono Spraguičio kaime 
valstiečių šeimoje. Lemiamą 
įtaką pasirenkant muziko 
profesionalo kelią jam pada
rė kompozitorius Juozas 
Gruodis, pakvietęs jaunuolį 
mokytis muzikos.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais pasitraukęs į Rusijos 
gilumą, Karosas Maskvoje 
dainavo choro kapeloje, su 
koncertais apkeliavo daugelį 
Rusijos miestų, dėstė muzi
ką, organizavo chorus.

1921 metais Juozas Karo
sas įstojo į Rygos konserva
toriją, mokėsi vargonavimo, 
dirigavimo ir kompozicijos, o 
nuo 1930 metų Kaune diriga
vo chorams, buvo pirmasis 
Kauno radiofono simfoninio 
orkestro dirigentas. 1937 
metais paskiriamas Klaipė
dos muzikos mokyklos direk- 
toriųpii. Klaipėdą okupavus 
hitlerininkams, muzikos mo
kykla būvd perkelta į Šiau
lius, ir Karosas toliau jai 
vadovavo.

Išvadavus Tarybų Lietuvą 
iš vokiškųjų okupantų, Karo
sas vėl dirbo Klaipėdoje mu
zikos mokyklos direktorium 
ir pedagogu, vėliau valstybi
nėje konservatorijoje iki 
mirties dėstė chorinį diriga
vimą.

Tarybų Lietuvos chorinei 
kultūrai Juozo Karoso dideli 
nuopelnai. Jis buvo beveik 
visų respublikinių dainų 
švenčių vyriausiasis dirigen
tas, tų švenčių repertuare 
nuolat skambėjo jo dainos. 
Pagrindinę ir didžiausią kū
rybos dalį sudaro kūriniai, 
sukurti Tarybų valdžios me
tais.

Juozas Karosas buvo visų 
svarbiausių kompozitorių są
jungos renginių, koncertų, 
susitikimų su klausytojais 
aktyvus dalyvis. Jaunosios 
kartos auklėjimui didelės 
reikšmės turi jo knyga 
“Nueitas kelias”.

Juozui Karosui buvo su
teiktas LTSR nusipelniusio 
meno veikėjo ir LTSR liau
dies artisto garbės vardas. 
Jis apdovanotas TSRS ordi
nais ir medaliais, LTSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo garbės raštais.

Prasmingas Juozo Karoso 
gyvenimas, įvairialypė muzi
kinė veikla ir kūryba yra 
neatsiejama Tarybų Lietu
vos muzikinės kultūros dalis, 
sakoma spaudoje paskelbta
me nekrologe. Jo taurūs dar
bai ir vardas išliks mūsų ir 
ateinančių kartų atmintyje.

Juozo Karoso laidotuvės 
įvyko birželio 9 dieną Vilniu
je, Antakalnio kapinėse.

POEZIJOS ŠVENTĖ 
LIETUVOJE

Paskutinį gegužės sekma
dienį Vilniuje, paveikslų ga
lerijoje, įvyko iškilmingas 
Poezijos Pavasario uždary
mas. Ši tradicinė poezijos 
šventė Lietuvoje šiemet su-

“LAISVĖ”

rengta jau septynioliktąjį 
kartą. Keturias dienas Vil
niuje, Kaune, Pasvalio, Pa
kruojo ir Ukmergės rajonuo
se skambėjo lietuvių poetų ir 
jų svečių iš Moldavijos bei 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos eilėraščiai apie 
Tėvynę, žemę, motiną, mei
lę, kurių klausėsi tūkstančiai 
darbininkų, kolūkiečių, inte
ligentijos atstovų, mokslei
vių studentų.

Poezijos pavasario baigia
mąjį vakarą pradėjo poetas 
Eugenijus Matuzevičius. Po 
to eilėraščius skaitė Alfonsas 
Maldonis, Jonas Graičiūnas, 
Judita Vaičiūnaitė, Vacys 
Reimeris bei lietuvių poetų 
svečiai.

Ypač karštai klausytojai 
sutiko šio poezijos pavasario 
laureatą Antaną Miškinį ir 
Respublikos liaudies poetą 
Justiną Marcinkevičių. My
kolas Karčiauskas šiam va
karui pasirinko eilėraštį “Jau 
tu esi”, skirta pusmilijona- 
jam vilniečiui.

Įteikti .Sostinės įmonių ir 
įstaigų apdovanojimai. Už 
geriausius Rusu Tarybinių 
poetų vertimus prizas įteik
tas poetui Algimantui Balta
kiui. Poezijos pavasario skai
tovų laureate tapo aktorė 
Gražina Urbonaitė.

Poezijos mėgėjams koncer
tavo Lietuvos TSR liaudies 
artistas Vaclovas Daunoras, 
Lietuvos TSR nusipelniusi 
artistė Giedrė Kaukaitė, var
goninkas Gediminas Kvyk
lys.

“ĄŽUOLIUKO” SĖKMĖ
Net du prizus iš Bulgarijos 

mieste Varnoje vykusio cho
rų festivalio parsivežė Vil
niaus “Ąžuoliuko” vyrų cho
ras, vadovaujamas Vytauto 
Miškinio. Lygių balsų chorų 
grupėje “Ąžuoliukas” tapo 
konkurso nugalėtoju, o ka
merinių chorų grupėje atsto
vai iš Lietuvos užėmė antrą
ją vietą.

Konkurse dalyvavo chorai 
iš Vengrijos, Lenkijos, Airi
jos, Vokietijos Federatyvi
nės Respublikos — viso iš 
dešimt šalių.

MOTORLAIVIS
“JUSTAS PALECKIS”

Lietuvos prekybos laivyną 
papildė naujas didelio tonažo 
motorlaivis, pavadintas įžy
maus valstybės ir visuome
nės veikėjo, socialistinio dar
bo didvyrio Justo Paleckio 
vardu. Naują jūrų galiūną 
pastatė Ukrainos miesto 
Chersono laivų statytojai.

Motorlaivis gali gabenti 
daugiau 14 tūkstančių tonų 
krovinių tolimiausiais atstu
mais, bet kokiomis meteoro
loginėmis sąlygomis. Jis ap
rūpintas modernia navigaci
jos aparatūra, jūreivių įgulos 
nariams sudarytos geros 
darbo ir poilsio sąlygos.

Prityrusio kapitono komu
nisto Stasio Jonkaus vado
vaujama įgula ruošiasi pir
majam reisui.

SĄJUNGINIO
FESTIVALIO LAUREATAI

Tarybų Lietuvos liaudies 
buities muziejaus Rumšiškė
se, liaudies muzikos teatro 
trupė, vadovaujama Povilo 
Mataičio, sėkmingai pasirodė 
sąjunginiame liaudies meno 
festivalyje Kijeve. Lietuviš
kojo folkloro propaguotojams 
suteikti laureatų vardai. 
Festivalio dalyvius ir svečius 
jie supažindindo su senąja 
lietuvių liaudies muzika, su
tartinėmis, šokiais.

Festivalyje dalyvavo dau
giau dvidešimt kolektyvų, 
kurių trims pripažinti laurea
tų vardai. V. Petkevičienė

SKAITYKITE 
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TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiume
Ui laimėjimus, pasiektus vyk

dant tarybinio mokslo ir tech
nikos vystymo bei tyrimų rezul
tatų diegimo liaudies ūkyje de
šimtojo penkmečio užduotis, 
TSRS Aukščiausiosios' Tarybos 
Prezidiumo įsaku dėl mokslo dar
buotojų apdovanojimo TSRS or
dinais ir medaliais apdovanojo

Lietuvos TSR

DARBO RAUDONOSIOS 
VĖLIAVOS ORDINU

Požėlų Jurą — Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos viceprezi
dentų.

TAUTU DRAUGYSTĖS
ORDINU

Statulcvlčių Vytautą —
vos TSR Moksli} Akademijos 
prezidiumo fizikos, technikos ir 
matematikos mokslų skyriaus 
akademiką-sek rotorių.

Vilniaus “Tiesa”

JONAS JUSKAITIS

Nežinomas kareivis IŠ LAIŠKŲ
Neik į karą — aš verkiau.
Kulkos vis artėjo
Juodu spiečiumi smarkiau — 
Karas pats atėjo.

Laukiau laukiau... Neramu. .
Visos gėlės metų 
Apdalino saldumu 
Bitės vargo medų.

Ir — sudraskė tavo bruožus. 
O užmiršt, kad miršti, 
Aš ruošiuos, o pasiruošus 
Negaliu užmiršti.

Tyli naktys. Žvaigždės verda 
Saulė nusileido.
Buvo mūšis. Kraujas vardą 
Nuprausė nuo veido.

Dingo su Juodais krankliais 
Baltos rankos, vėjai 
Skaudžiai pūtė per kankles. 
Ką man tart norėjai

Vienas mirdamas? Mintis 
Kelia — nepaklausi 
Niekada... nebent mirtis 
Sušnibždės į ausį.

Veido bruožus kaip išverkti 
Iš akių? Prie alksnio 
Salta žemei atsimerkti 
Žibute — ir lanksto

Vieną. .. Palytėt bijau — 
Širdgėloj tiek rūpi, 
Jog nuvystų gal tuojau 
Ji nuo mano lūpų...

US Post-Cincinnati.
master General William F. 
Bolger, čia kalbėdamas Na
tional Postai forume pareiš
kė, kad galima dalykas, jog 
pirmosios klasės laiškų per
siuntimo kaina nuo 18 centų 
ateinanmčiais metais pakil
sianti iki 23 centų.

ifigjB
RpW-B

Šiauliuose veikia Fotogra
fijos muziejus — pirmas toks 
muziejus šalyje. Erdviose 
patalpose atidaryta nuolatinė 
ekspozicija, kurios lankytojai 
susipažįsta su įvairiausių lai
kų ir paskirties fotoapara
tais, šio amžiaus pradžioje 
naudotais objektyvais ir kita 
fototechnika. Salėje — apie 
700 eksponatų, o iš viso mu
ziejuje jų yra keli tūkstan
čiai.

Be nuolatinės ekspozicijos 
čia įrengtas fotosalonas, ku
riame pastoviai rengiamos 
personalinės ir teminės foto- 
parodos.

Nuotraukoje: Neįprastas 
“kvieslys” prie įėjimo į mu
ziejų. A. Dilio nuotr.
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‘How many trillion of bucks do you reckon It took s to get here old chap?”

Gerbiamas drauge 
Antanai Bimba

Pirmiausiais žodžiais noriu 
prisijungti prie visų draugų, 
kurie sveikina Jus su Tarybų 
Sąjungos vyriausybės apdo
vanojimų T. S. R. S. Tautų 
draugystės ordinu. Šven
čiant “Laisvės” 70-tį Jūs ga
lite jaustis išdidus. Čia Ame
rikoje leisti laikraštį “Lais
vę” yra sunkus ir garbingas 
darbas. Aš gyvenu Ameriko
je tik 3 m. ir pilnai suprantu 
kaip kartais yra sunku atlikti 
savo pareigą. Aš padedu 
žmonėms užsiprenumeruoti 
mūsų “Laisvę” Amerikoje 
savo mieste ir Lietuvoje sa
vo visiems draugams ir arti
miesiems.

■ Perskaičiusi “Laisvėje” ne- 
pažįstamojčulietuvio laišką — 
kreipimąsi ^padėti užsiprenu
meruoti “Laisvę”, buvau la
bai sujaudinta. Jeigu dar 
niekas neužprenumeravo, tai 
prašau užprenumeruoti nuo 
manęs: Regina Trakimavi
čius, 21 Ames St., Worces
ter, Mass. 01610.

Dovana į Lietuvą: 232050 
i Vilnius, Perkūno 10 bt. 58, 
Matiukas Antanas K.

Tegul skaito pilietis mūsų 
“Laisvę”. O mes lauksime 
korespondencijos “Laisvėje” 
apie mūsų nuostabią T. Lie
tuvą.

Jums, gerbiamasis redak
toriau Antanai Bimba linkiu 
geros sveikatos, sėkmės gy
venime ir darbuose.

Su pagarba Jums,
Regina Trakimavičius

Worcester, Mass.

Mieli draugai 
Antanas ir Ilzė!

Jau visą amžių Jums nesu 
rašęs. Bet šiuo metu, per
skaitę mūsų spaudoje pra
nešimus apie “Laisvės” jubi
liejų, negalima nerašyti, ne
pasveikinti Jus su dideliu 
darbu, įdėtų į Jūsų laikraščio 
leidimą, kurį mes kartais čia 
irgi paskaitome. Malonu 
mums, kad mes irgi, kad ir 
trumpą laiką, šiek tiek prisi- 
dėjom prie šio darbo. Prašo
me šia proga nuoširdžiai pa
sveikinti ir kitus “Laisvės” 
bendradarbius, pirmoj eilėj 
Ievą Mizarienę, Povilą Ventą 
ir jo žmoną ir kitus, kurie 
mus dar prisimena. Su pasi
gėrėjimu stebimės Jūsų visų 
pasiryžimu ir energija, tę
siant Jūsų svarbų darbą to
kiais sudėtingais laikais.

Aš pats taip pat esu pa
skendęs darbuose. Kaip ir 
anksčiau, profesoriauju uni
versitete, vadovauju Moksli
nės informacijos katedrai, 
ruošiu mūsų respublikai jau
nus specialistus, kultūros 
fronto darbuotojus. Kartais 
parašau vieną kitą mokslinį 
darbą, straipsnį spaudoje. 
Jūs tur būt girdėjot apie 
mano didelės monografijos,

I. tomo

bėje išaugo iki 700, 
ai, jaunieji dėstyto-

“Knygojs istorijos 
išleidimą. Ji buvo išpirkta 
per keletą dienų ir gavo labai 
geras r 
užsieny 
leidžia laikas, sėdžiu prie tos 
knygos II tomo, bet to laiko 
labai neiaug. Daug brangaus 
laiko atima posėdžiai, stu
dentai, kurių skaičius mūsų 
specialy 
aspirant 
jai, kuriems irgi reikia padė
ti, ir pqpierizmas, kurio vis 
didėja.
Per pas 
buvau įvairiuose kongresuo
se ir konferencijose Londo
ne, Briu:
voje, nęt Nigerijoje. Kartu 
su Irena 
slavijoje

ecenzijas Lietuvoj ir
Šiuo metu, kiek

Keliauju jau mažai, 
aruosius kelis metus

selyje, Oslo, Varšu-

sykį ilsėjomės Jugo- 
Hvaro saloje Adri

jos jūroįe, o čia pas mus 
TSRS turėjome pernai labai 
įdomią kėlionę po Volgą laivu 
nuo Astrachanės iki Lenin
grado. Matėm daug miestų ir 
gamtos.

Namuc:
mų, šeinįa nepaprastai išau
go, turime 5 anūkus, kurių 
vyriausia 
ningrade
jos dukrž.i dabar 9 mėnesiai. 
Tarp jų y 
(sūnaus
vyresnioji Gabrielė, kuriai 6 
metai.

.i

se daug pasikeiti-

jau studijuoja Le- 
o jauniausiai Mari- 

ra dar du berniukai 
vaikai) ir Marijos

Pąs mus prasidėjo gražus 
saulėtas pavasaris, bet dar 

Sveikiname Jus su 
s Gegužės 1 šven-

ikatos ir jokių nau-

šalta.
artėjančid:
temis, liikime Jums visų 
pirma sve 
jų avarijų

Atvažiuokite kada nors dar 
kartą į Lietuva kuri puošiasi 
ir gražėja.

Su nuoširdšiausiais linkėji
mais,

Levas ir Irena 
Vladimirovai

ntėm Jums namų 
žrašė: “Insufficient 
nors buvo viskas 
Dabar bandom

P. S. Šis laiškas, pakelia
vęs 2 mėri., sugrįžo pas mus 
atgal. Siu 
adresu. U 
address”, 
teisingai.
siųsti “Laiįsvės” adresu.

Be to, sveikiname nuošir
džiausiai 
nojimu, a 
laikraščiuc

Bučiuoj

$u aukštu apdova- 
įpie ką perskaitėm 
ose.
ame.

Levas ir Irena

the honor to con

occasion from th<T 
newspaper “Uus

in the labor move-
1 the Baltic immi-

I have 
vey the bpst wishes at this - > 
important occasion from th? 
Estonian 
Um”.

Anthony Bimba has been 
the leader 
ment for a 
grants in the United States. 
And his iireless fight for 
peace and progress shall 
carry the 
for years to come.

We wish 
to carry on

flag of Socialism

Dir

him good health 
his good work.

E. Nuuma
ector of “Uus Urn”
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Afganistanas gyvuoja
Prieš trejus metus, vado

vaujami Liaudies demokrati
nės partijos, afganai įvykdė 
revoliuciją. Šalis buvo išva
duota iš feodalinės priespau
dos. Pergalė buvo apvaini
kuota ilgalaike liaudies kova.

Liaudies demokratinė par
tija iš karto ėmėsi didelių 
darbų, kad būtų likviduotos 
feodalinė ir ikifeodalinė san
klodos visose gyvenimo sri
tyse. Pravedama demokrati- 
nė-agrarinė reforma valstie
čių lūkesčiams patenkinti. 
Daug daroma pakelti visą 
liaudies ūkį, nacionalinę kul
tūrą. Afganistane dar nebu
vo tokių laikų, kad būtų taip 
gerbiamos visų tautų, tauty
bių, genčių ir etninių grupių 
teisės, nacionaliniai, kultūri
niai ir religiniai ypatumai. 
Savo kalboje TSKP XXVI 
suvažiavime Afganistano 
liaudies demokratinės parti
jos Centro Komiteto genera
linis sekretorius, Afganista
no Demokratinės Respubli
kos Revoliucinės tarybos pir
mininkas ir Ministrų Tary
bos pirmininkas Babrakas 
Karmalis pabrėžė, kad šalies 
valdžia užtikrina visų darbo 
žmonių aktyvų ir sąmoningą 
dalyvavimą sprendžiant re
voliucinius uždavinius.

Didelę paramą, kuriant 
naują gyvenimą, Afganista
nui teikia Tarybų Sąjunga, 
kitos socialistinės valstybės. 
Tarybų Sąjungos ir Afganis
tano draugystės ir bendra
darbiavimo sutartis turi jau 
šešių dešimtmečių patirtį. 
Tarybų šalis Afganistanui 
padėjo pastatyti daugiau 
kaip šimtą didelių pramonės 
ir žemės ūkio įmonių, kurios 
gamina labai reikalingą pro
dukciją tiek šalies vidaus 
poreikiams, tiek eksportui 
tenkinti, leidžia sparčiai vys
tytis šalies liaudies ūkiui, 
augti nacionaliniams kad
rams. Draugiškas Tar. S-gos 
bendradarbiavimas su Afga
nistanu prieš trejus metus 
įgavo kokybiškai naują 
pobūdį. Ypač jis sustiprėjo 
pastaraisiais metais, kai Af
ganistano liaudies iškovoji
mams iškilo lemtinga padė
tis. Tamsiausios reakcijos jė
gos, padedant vietos kontr
revoliucionieriams, ginan
tiems feodalinės praeities pa
dėtį, ir baigiant Amerikos 
imperialistais, jų paranki
niais, kokiu buvo Aminas ir į 
jį panašūs, Pekino hegemo- 
nistais, kitomis Vakarų im-

perialistinėmis jėgomis. Im
perializmas ėmėsi nepaskelb
to karo prieš Afganistano 
revoliuciją. Suprantama, kad 
tokia padėtis tapo pavojinga 
ir lemtinga ne tik Afganista
no liaudies revoliuciniams iš
kovojimams, bet ir Tar. S- 
gos pietinės sienos saugu
mui. Afganistanui prašant, 
Tarybų Sąjunga suteikė jam 
karinę pagalbą. Priešų planai 
buvo sužlugdyti. Vidaus 
reakcija su Aminu priešaky
je gavo mirtiną smūgį. 1979 
metų gruodžio 27 dieną tapo 
Balandžio revoliucijos naujo
jo etapo pradžia, atitinkanti 
jos nacionalinį — demokrati
nį pobūdį. Babrako Karmalio 
vadovaujama Liaudies demo
kratinė partija ir vyriausybė 
išvedė šalį iš labai sudėtin
gos situacijos.

TSKP CK Generalinis sek
retorius, TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas L. Brežnevas parti
jos XXVI suvažiavime pa
brėžė: “Kai dėl Tarybų Są
jungos kariuomenės kontin
gento, tai mes būsime pasi
rengę jį išvesti, suderinę tai 
su Afganistano vyriausybe. 
Kad šitai įvyktų, turi būti 
visiškai nutrauktas kontrre
voliucinių gaujų siuntimas į 
Afganistaną. Visa tai būtina 
įtvirtinti susitarimais tarp 
Afganistano ir jo kaimynų. 
Reikalingos patikimos garan
tijos, kad naujos intervenci
jos nebus. Tokia yra princi
pinė Tarybų Sąjungos pozici
ja, ir mes jos tvirtai laikysi
mės”.

Kaip žinoma, Amerikos ir 
Pekino vadovai kol kas nieko 
pozytivaus šia linkme neda
ro. Naujoji Washingtono ad
ministracija atvirai pareiškė 
remsianti Afganistano liau
dies priešus — banditų gau
jas. Washingtonas pastaruo
ju metu į savo žaidimą bando 
kuo plačiau įtraukti Pakista
ną, tamsiais keliais tam to
liau skatina Pekiną. Žodžiu, 
sunkiomis ir sudėtingomos 
sąlygomis Afganistanas ku
ria savo šalies ateitį.

Afganistano darbo žmonės, 
vadovaujami Liaudies demo
kratinės partijos ir jų intere
sus įgyvendinančius vyriau
sybės, broliškai remami Ta
rybų Sąjungos ir kitų socia
listinės sandraugos šalių, 
žengia tvirtus žingsnius pasi
rinktu keliu, duoda reikiamą 
atkirtį revoliucijos priešų už
mačioms.

Apolinaras Sinkevičius

SPALVOTO STIKLO SAKMES
Paminklu žuvusiems, bet 

nenugalėtiems pavadino Lie
tuvos TSR liaudies dailinin
kas K. Morkūnas savo naują 
vitražą, kurį sukūrė Kauno 
devintojo forto memoriali
niam ansambliui. Šiame forte 
1941-1944 metais hitleriniai 
okupantai sunaikino 70,000 
žmonių. Žuvusių atminimui 
statomas memorialas — 
skulptūrinė kompozicija, mu
ziejus. Pirmojoje muziejaus 
salėje atvykusius žmones ir 
pasitiks K. Morkūno vitra
žas — kaip dramatinė sakmė 
apie fašizmo žiaurumus, apie 
nepakartojamą Tarybinės 
liaudies heroizmą Didžiajame 
Tėvynės kare.

Šią temą dailininkas plėto
ja ^dviejų šimtų kvadratinių 
metrų plote, mėlynų ir rau
donų spalvų kontrastiniais 
sąskambiais. Gigantiškas vit
ražas, kurio įvairiaspalviams 
figūriniams luitams reikėjo 
specialiai išlieti daugiau kaip 
30 tonų stiklo, buvo kuria
mas Lietuvos kino studijos 
paviljone. Dabar jis jau per
vežtas į devintąjį fortą ir 
montuojamas nuolatinėje sa
vo buvimo vietoje.

Profesoriaus K. Morkūno 
vitražus galima pamatyti 
Maskvos Dailės fondo salo

ne, kituose šalies sostinės, 
taip pat respublikos visuo
meninių pastatų interjeruo
se, kurortuose. Kaip pa
minklo Tarybinei Armijai iš
vaduotojai fragmentas, jo 
vitražas sustabdo pakelei
vius Kryžkalnyje — stambių 
tarprespublikinių magistra
lių sankryžoje.

Jo darbai puošia tarybinius 
paviljonus pasaulinėse paro
dose Montrealyje ir Osakoje.

Neseniai K. Morkūnas su 
kitais dailininkais gavo nau
jas dirbtuves gražiame Vil
niaus kampelyje.

— Pačiu laiku persikė
liau, — sako K. Morkūnas.— 
Juk esu pažadėjęs sukurti 
sieninės tapybos darbą Vil
niaus universiteto poilsio na
mams Palangoje. Apimtis 
nelabai didelė — 36 kvadra
tiniai metrai. Tapysiu čia 
atskirais stendais, o paskui 
ištisinę sieną montuosime 
vietoje.

Sieninė tapyba — tai ne 
atsisveikinimas su vitražu, o 
tik mažas atokvėpis, noras 
išbandyti savo jėgas visai 
kitoje monumentaliosios dai
lės srityje. Naujose dirbtu
vėse, užtikrina dailininkas, 
bus sukurta dar daug naujų 
vitražų. V. Petrauskaitė

Prancūzija: po prezidento rinkimų

Prancūzijos 21-uoju prezi
dentu tapo socialistų lyderis 
Francois Mitterandas.

Naujajam respublikos pre
zidentui 64 metai. Jis gimė 
geležinkelio tarnautojo šei
moje, baigė Paryžiaus uni
versiteto teisės ir filologijos 
fakultetus, politechnikos mo
kyklą. Antrojo pasaulinio ka
ro metais dalyvavo pasiprie
šinimo hitleriniams okupan
tams judėjime, buvo sužeis
tas. F. Mitterandas — žy
mus politinis veikėjas. Jis ne 
kartą buvo išrinktas naciona
linio susirinkimo deputatu, 
buvo senatorius. 1947-1957 
metais užėmė ministrų pos
tus, nuo 1971 metų — Pran
cūzijos socialistų partijos pir
masis sekretorius, (preziden
to rinkimų išvakarėse jis 
atsisakė šių įgaliojimų). 
Anksčiau F. Mitterandas jau 
du kartus buvo kandidatas 
prezidento rinkimuose —- 
1965 ir 1974 metais.

Sutinkamai su Prancūzijo
je galiojančia rinkimų siste
ma prezidento rinkimuose 
buvo balsuojama dviem tu
rais. Pirmajame buvo išaiš
kinti du kandidatai, gavę 
daugiausia balsų. Jais tapo 
F. Mitterandas ir V. Giscard 
d’Estaing. Lemiamame ant
rajame ture nugalėjo F. Mit
terandas, surinkęs maždaug 
52 procentus balsų.

Nors Prancūzijoje rinkimų 
rezultatai susilaukė įvairių 
vertinimų, komentarų ir at
siliepimų, visi apžvalgininkai 
beveik vieningai konstatuoja 
dvi aplinkybes. Pirmoji — 
rinkiminei kampanijai ir ry
šium su tuo prasidėjusiai 
įnirtingai politinei kovai la
bai didelį poveikį padarė 
socialinė ekonominė padėtis 
šalyje. Prancūzijoje šiuo me
tu neregėtai didelis nedar
bas. Profsąjungų duomeni
mis, darbo neturi maždaug 
du milijonai žmonių. Nesulai
komai, iki 15 procentų per 
metus, brangsta pragyveni
mas, dėl to blogėja darbo 
žmonių gyvenimo sąlygos.

Mažėja gamyba, nuskursta

| smulkūs ir vidutiniai ūkiai. 
' Visa tai sukėlė didelį nepasi
tenkinimą vyriausybės eko
nomine politika ir negalėjo 
neatsiliepti buvusio prezi
dento populiarumui.

Antroji aplinkybė — ta, 
kad socialistų lyderis už savo 
sėkmę, neabejotinai turi būti 
dėkingas daugiausia kairio
sioms jėgoms, jų tarpe — 

j komunistams.
Mes paraginome mūsų rin

kėjus balsuoti už F. Mitte- 
randą ir manome, kad pasie
kėme pergalę, pareiškė 
Prancūzijos komunistų parti
jos generalinis sekretorius 
G. Marchais. Kadangi, pasak 
jo, F. Mitterandas nebūtų 
nugalėjęs be Komunistų par
tijos, jis turi suprasti, kad 
negalės vykdyti pažangios 
politikos nedalyvaujant Ko
munistų partijai. PKP, pa
brėžė G. Marchais, pasiruo
šusi suvaidinti savo vaidmenį 
įgyvendinant šalies laukia
mas permainas, pasiryžusi 
imtis atsakomybės — įeiti į 
vyriausybę ir dalyvauti kito
se nacionalinio gyvenimo sfe
rose.

Apie stambiojo Prancūzi
jos kapitalo reakciją į tai, 
kad šalies prezidentu išrink
tas socialistas, galima spręsti 
iš panikos, kilusios Paryžiaus 
biržoje. Prancūzijos įmonių 
akcijų kursas ten iškart nu
krito daugiau kaip 8 punk
tais. Pastebimai krito Pran
cūzijos franko kursas. Šio 
nervingumo priežastis — 
būgštavimas, kad naujasis 
prezidentas įvykdys rinkimi
nės kampanijos metu iškeltą 
bankų ir daugelio didžiausių 
pramonės šakų ir kompanijų 
nacionalizavimo programą.

Kas toliau? Šį klausimą 
dabar užduoda visi prancū
zai, nuo politinių lyderių iki 
“žmogaus iš gatvės”. Pirmą 
kartą šalies istorijoje susida
rė situacija, kai valstybės 
vadovo neremia parlamento 
dauguma. Todėl F. Mitteran
das ketina paleisti nacionali
nį susirinkimą ir surengti 
birželio mėnesį pirmalaikius 
rinkimus. V. Sereika

Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje labai populiari 
meninė gimnastika. Sąjunginėse ir tarptautinėse varžybose 
sėkmingai dalyvauja šios mokyklos devintokė Dalia Kut- 
kaitė, kuriai suteiktas sporto meistrės vardas.

Nuotraukoje: Mokyklos gimnastės treniruotės metu.
V. Gulevičiaus nuotr.

Lietuvos TSR 
nacionalinis parkas

Lietuvos TSR nacionalinis 
parkas gyvuoja aštunti me
tai. Jis apima Ignalinos, 
Švenčionių bei Utenos rajo
nus — iš viso 30-ties tūks
tančių hektarų teritoriją.

Nacionalinis parkas, kaip 
sakoma, yra gamtos apsau
gos mokykla pačioje gamto
je. Čia kolūkiai dirba žemę, 
žmonės augina gyvulius, 
vykdo savo veiklą miškinin
kai. Jie vadovaujasi specia
liai paruoštais žemėtvarkos, 
miškotvarkos projektais. Že
mių ir miškų šeimininkai 
skatinami taip ūkininkauti, 
kad nebūtų pažeista gamtos 
pusiausvyra, gamtosaugos 
reikalavimai.

Nacionalinis parkas — tai 
didžiulė ir natūrali laborato
rija Mokslininkams. Jie tyri
nėja nenutrūkstamus gamtos 
procesus, parko augaliją ir 
gyvūniją, kuri čia yra įvairi, 
reta ir naudinga mokslui.

Prie Lūšio ežero išaugo 
liaudies meistrų išdrožtos 
ąžuolinės skulptūros. Jos 
primena to krašto papročius, 
padavimus. Atgyja laiko 
suardyti senieji malūnai. 
Baigiamas įrengti bitininkys
tės muziejus Stripeikiuose.

Parke nusitiesė naujos ke
lių trasos, prie jų įrengtos 
automobilių stovėjimo aikš
telės, apžvalgos vietos, sto
vyklavietės. Tvarkomi miško 
parkai. Šį nuostabų kampelį 
kasmet aplanko vis daugiau 
turistų.

Neseniai Tarybų Lietuvos 
Ministrų Taryba patvirtino 
Lietuvos TSR nacionalinio 
parko tolesnio tvarkymo 
1981-1985 metais priemones. 
Numatoma detalizuoti atski
ras nacionalinio parko išpla
navimo schemos vietas. Bus 
vykdomi Žeimenos baseino 
vandenų apsaugos, žemių 
sausinimo ir kultūrtechniniai 
darbai, įrengiami tvenkiniai 
drenažo vandeniui nusistoti. 
Numatoma toliau tvarkyti 
kelius, įrengti automobilių 
stovėjimo aikšteles, supro
jektuoti ir įrengti ekskursinį 
maršrutą miškininkystės ir 
žemės ūkio pasiekimams, 
ūkininkavimo atskirose par
ko zonose savitumams pro
paguoti. Toliau bus tvarkomi 
muziejiniai Suminu, Salų, 
Vaišnoriškių kaimai, sure
montuotas ir pritaikytas 
poilsio bei turizmo reikalams 
Minčios malūnas — kultūros 
paminklas. Kai kuriose su
tvarkytose etnografinėse so
dybose bus įrengtos ekspozi
cijos. Palūšėje numatoma pa
statyti 300 vietų valgyklą. 
Numatoma įgyvendinti labai 
retų paukščių apsaugos prie
mones, reguliuoti briedžių ir 
šernų skaičių parko miškuo
se.

Nacionalinis parkas, įgy
vendinus minėtas priemones, 
bus dar gražesnis, ir tai 
padės išsaugoti natūralią 
gamtos aplinką. V. Siudikas

SVARŪS
MOKSLININKIŲ 

DARBAI
Paskutiniųjų praėjusio penkmečio 

metų darbus susumavo 1981 m. 
vasario 10—19 dienomis Vilniuje 
vykusi Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos visuotinio susirinkimo ataskai
tinė-rinkiminė sesija. Jojo taip pat 
apžvelgtas visas akademijos nueitas 
kelias.

Mokslų Akademijos prezidentas 
J. Matulis pranešime „Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijai — 40 metų", 
vyriausiasis mokslinis sekretorius K. 
Meškauskas ataskaitoje apie akade
mijos atliktą darbą, diskusijų daly
viai kalbėjo apie didelj dėmesį, ku
rį partija, vyriausybė skiria' mokslui, 
jo vystymui.

Sutinkamai su partijos XXV suva
žiavimo nutarimais, moksliniai tyri
mai mūsų šalyje pakilo į naują, 
aukštesnę pakopą: jungtinėmis dau
gelio organizacijų jėgomis imta 
formuoti ir vykdyti kompleksines 
tikslines programas. Respublikos 
Mokslų Akademija dalyvauja spren
džiant 29 tokias problemas. Kai 
kurios jų susijusios su atominės 
energetikos respublikoje kūrimu, 
kosmoso tyrinėjimais, žmogaus ir 
biosferos santykiais, tikimybių teo
rijos laikymu valdymo procesuose ir 
kitais klausimais.

Stiprėja fundamentalių ir taikomų
jų tyrimų sąveika akademijoje. Jos 
teminiuose planuose metai po metų 
gausėja mokslinių-techninių darbų. 
Šiuo metu bendrame akademijos pla
ne jie sudaro daugiau 
centų, o kai kuriuose 
siekia 60 procentų, 
metu stambesni tapo liaudies ūkio 
užsakymai, svaresnės — ūkiskaitinių 
darbų temos, keliolika kartų išaugo 
jų lyginamasis svoris.

ir partinis komitetai drauge »u parti- 
jos Šiaulių miesto komitetu ir mies
to vykdomuoju komitetu patvirtino 
mokslinio-techninio bendradarbiavi
mo programą 1981—1985 metami.

Sąjunginė! organizacijos teigiamai 
įvertino akademijos patirtį patei
kiant bei diegiant išradimus, paten
tuojant juos užsienio šalyse. Antai 
Vokietijos Demokratinė Respublika 
įgijo Tarybų Lietuvos chemikų išra
dimo „Šarminis cinkavimo elektro
litas" licenziją. Kai kurie Lietuvos 
TSR mokslininkų darbai pernai pa
tentuoti Anglijoje, JAV, Kanadoje, 
VFR ir kitur. Ataskaitiniais metais 
išradimais pripažinta 111 darbų.

įvykdytas akademijos leidybinis 
planas. Iš spaudos iš viso išėjo 190 
leidinių, jų tarpe 60 monografijų.

Paskutiniųjų dešimtoj* penkmečio 
metų užduotys visuose institutuose 
baigtos vykdyti iki gruodžio 20 d. 
Darbų pagal liaudies ūkio užsaky
mus atlikta už du milijonus rublių 
daugiau, negu buvo numatyta.

TSKP CK projekte partijos XXVI 
suvažiavimui akcentuotas mokslo ir 
technikos vaidmuo sprendžiant 
svarbiausias tarybinės visuomenės 
tolesnės pažangos problemas, grei
čiau pertvarkant ekonomiką intensy
vaus vystymo pagrindais. Sesijoje 
buvo pareikšta, kad respublikos 
mokslininkai yra kupini ryžto va
dovautis šiais nurodymais, imtis nau
jų, dar sudėtingesnių uždavinių, sėk
mingai juos spręsti ir tuo didinti 
savo Indėlį j naujus respublikos, 
visos Šalies laimėjimus.

Visuotinio susirinkimo sesija iš
rinko akademijos bei mokslų skyrių 

patvirtino

kaip 40 pro- 
insfitutuose 

Paskutiniuoju

Sesijoje buvo pranešta, kad pra
ėjusiais metais institutuose iŠ viso 
buvo sprendžiama šeši šimtai moks
linių temų. Užbaigtų darbų skaičius 
du kartus didesnis negu 1979 me
tais.

Buvo plečiamas kūrybinis bendra
darbiavimas su respublikinėmis, są
junginėmis, taip pat socialistinių ša
lių organizacijomis. Artimi ryšiai sie
ja Tarybų Lietuvos mokslininkus su 
Baltarusijos TSR Mokslų Akademija, 
su kuria pasirašyta socialistinio 
lenktyniavimo sutartis.

Mokslininkai didino paramą mūsų 
respublikos liaudies ūkiui, Stiprino 
kontaktus su „Sigmos", „Lelijos" 
gamybiniais susivienijimais, Panevė
žio „Ekrano", Šiaulių „Vairo", Ma
žeikių kompresorių ir kitomis ga
myklomis. Akademijos prezidiumas

vadovus, prezidiumą, 
institutų direktorius.

Lietuvos TSR Mokslų 
prezidentu vėl išrinktas 
viceprezidentais — A. Žukauskas ir 
J. Požėla, prezidiumo vyriausiuoju 
moksliniu sekretoriumi — K. Meš
kauskas, fizikos, technikos ir mate
matikos mokslų skyriaus akademiku- 
sekretorlumi — V, Statulevičius, 
chemijos ir biologijos mokslų sky
riaus akademiku-sekretoriumi — L. 
Kairiūkštis, visuomenės mokslų sky
riaus akademiku-sekretoriumi — V. 
Niunka. Visi jie, taip pat K. Korsa
kas, A. Merkys ir Vilniaus valstybi
nio V. Kapsuko universiteto rekto
rius J. Kubilius išrinkti akademijos 
prezidiumo nariais.

Institutu 
Matematikos 
Statulevičius, Fizikos — J. Viščakas, 
Puslaidininkių fizikos — J. Požėla, 
Fizikinių-tęchninių energetikos prob
lemų — J. Vilemas, Chemijos ir che
minės technologijos — R. ViŠomirs- 
kis, Biochemijos — L. Rasteikienė, 
Zoologijos ir parazitologijos — P. Za
jančkauskas, Botanikos — A. Merkys, 
Ekonomikos — J. Maniuiis, Istori
jos — B. Vaitkevičius, Filosofijos, 
sociologijos ir teisės — J. Macevi
čius, Lietuvių kalbos ir literatūros —

Akademijos 
J, Matulis,

valstybi-

direktoriais patvirtinti:
ir kibernetikos — V.

Mokslas ir gyvenimas

Dar yra vietų rugpjūčio-August 12 
Ekskursijai į Lietuvą

Medalis, penketai ir krepšinis
Pionierių Juozą Keru!) dabar 

pažįsta didžiuma respublikos 
moksleivių. Kur nepažinsi Juk 
per Respublikinj pionierių są
skrydį Juozui prisegė medalį 
„Už skęstančiųjų gelbėjimą", j 
Juozuką visi vaikai žiūrėjo kaip 
į didvyrį. Tik pats didvyris to
kiu nesijautė. Net buvo nesma
gu, kad jį filmuoja, fotografuo
ja, kalbina, prašo autografų...

Kai Juozas Karulis atėjo mo
kytis j Vilniaus TSRS 50-mečio 
mokyklą-internatą, tiesą sakant, 
niekas nė nežinojo, kad ji* per
nai pavasarį iŠ ledinio vandens 
ištraukė skendusius vaikus, kad 
gaus medalį. Apie tai Juozas nie-

Karuliui bus prisegtas meda- 
Mokyfojai, auklėtojai, drau- 
pradėjo berniuką kamantinė-

laikraštį Ir

porąžytą.., 
aukštas ap-

kam nepasakojo, nesigyrė. Ir 
staiga lyg perkūnas iš giedro 
dangaus žinia — penktokui Juo
zui 
lisl 
gai 
ti:

— Kas? Kaip! Kadat 
O Juozas atnešė 

parodė:
— Va, čia viskas
Medalis ar kitokį

dovanojimas kitą kartą žmogų 
išpuikina. To neatsitiko su Juo
zuku. Jis liko toks pat nuošir
dus, paprastas, Judrus Ir links
mas. Neužrietė nosies Ir nenu
mojo ranka į savo pareiga*. At-

Minčių 
mozaika

Viršūnėms pasiekti žirafos 
kaklo neužtenka, reikia spar
nų.
Medis meta šešėlį tik apie 
save, žmogus dažnai ir apie 
kitus.
Dūmais galima apdumti akis, 
tik negalima apdumti proto.
Medžiai auga dideli ir be 
reklamos.
Kaliniais širdies nesušildysi.
Protingai galvai aureolė ne
reikalinga.
Kilometrais matuojama že
mė, gerais darbais — Žmo
gus.
Gausybe žodžių dažniu 
dangstome tuščiąsias vietas.
Debesys meta šešėlį žemei, 
niekšybė—džiaugsmui.
Geriau vidutinė galva, negu 
ryškiai blizganti aureolė.
Tyli ne visada tas, kuris 
neturi ką pasakyti.
Šaltis šaldo rankas, melas — 
•širdį.

• ‘L ♦ *-■'

Pakalnėn ristis pastangų ne
reikia.

Užsirišdamas akis, dienos 
naktimi nepakeisi.
Negalima tiesa vadinti to, 
kuo pats netiki.
Jeigu mintis tavęs nejaudi
na, ji ir kitų neuždegs.
Duobės kelyje pavojingiau
sios bepūvančiam ratui.
Svetimi sparnai paukščio ne
kelia.

Bronius Jauniškis

Nauji badautojai
Belfast. — Už dešimt my

lių nuo čia esančiame Maze 
kalėjime dar vienas airis ka
linys prisijungė prie kitų 
trijų drąugų, badaujančių 
protesto ženklan už tai, kad 
britų valdžia kaliniams ne
pripažįsta politinio kalinio 
statuso. ’Į'asai kalinys — tai 
23 m. amžiaus Tom Mcllwee, 
atliekantis bausmę už tai, 
kad 1976 jn. jo padėtoji bom
ba, per anksti sprogusi, už
mušė moterį. To sprogimo 
metu buvo sužeistas ir jis 
pats — nėteko vienos akies.

P taruoju laiku, kaip ži
nia, jau kęturi Airijos laisvės 
kovotojai bado mirtimi yra 
mirę Maze kalėjime.

virkščiai — pradėjo dar geriau 
mokyti*. (Antrajame frimeitre — 
visi penketai Ir tik viena* — ma. 
tematikos ketvertas!)

Nepasakysi, kad berniukas tu* 
ri daug laiko itiokytis, nes kiek
vieną dieną tanko krepšinio tre
niruotes. Mat krepšinis jam — 
visas gyvenimai. „Noriu būti 
toks, kaip Modestas Paulaus
kas. — kartą pasakė Juozas, 
ir niekas neišdrįso suabejoti šiais 
žodžiais. Neišdrįso, nes kasdien 
mato, su kokiu atkaklumu šis 
berniukas dirba: jeigu laikas j 
treniruotę, jis atsitrauks nuo tele
vizoriaus, nebaigs pietauti, įdo
miausioje violoje užvers knygą. 
Sakykime tiesiai: Juozas — va
lingas berniukas, ir ką gali žino
ti, galbūt po kokio dešimtmečio 
jis garsės, kaip kažkada garsėjo 
Modestas Paulauskas. O šiandien 
Juozas Išties geras krepšininkas.

Štai neier
nitui 4 mpkykla-internatu jo ko
manda la mėjo 32:11. Juozas 
pelnė net 

Kai peni 
Karulį gra 
jo, kad Ju< 
baloj as, ka 
liu. Užtat tnalė: naujasis jų drau- 
flat nuošir 
lūs, greito t orientacijos, aktyvus 
pionierius.

Sužinojęs, 
junginį pio 
voje, Juozi 
džiaugė. T 
ir nusiminė 
išsiskirti su

iai varžybose su Vii-

16 taškų!
ktokai išrinko Juozą 
odininku, jie nežino- 
ozas skęstančiųjų gel- 
d apdovanotas meda-

dus, apsiskaitęs, veik-

Vilnius, 
TSRS 50-mečio 
mokykla-inf 
Vaitiekaus

, kad važiuot j Są- 
nierių sąskrydį Mask- 
i*, žinoma, labai apsi
ūčiau kariu tiek liek 
: visai savaitei teki 
krepšinio kamuoliu.
Vytautas RAČICKAS 

Mūsų korespondentas

ernatas 
POŠKAUS nuotrauka
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DAŽNIAU SUGRĮŽKIME 
PRIE IŠTAKŲ

Esu įsitikinęs, kad, jei daugiau 
išeis tokio pobūdžio knygų, 
greičiau ir g liau suvoksime, jog 
kartais kultūros skaitymas j 
krašto ir šeivišką yra pernelyg 
sąlygiškas, kad siena, skirianti tas 
kultūras, yra labai trapi, perma
toma, kad viena kultūra, prisi
glausdama įvairiais būdais ir 
atvejais prie kitos, nejučiomis 
natūraliai susilieja.

Broniaus Raguočio knyga 
,,Prie ištakų” , iš pirmo žvilgs
nio, turėtų paneigti šj mano pra- 
d'nj teiginj, nes autorius, jau 
pusantraštėje pabrėžęs, kad tai 
— „Amer kos lietuvių demokra
tinės kultūros etiudai”, nuolatos 
vedžioja skaitytoją prie tų lie
tuviškų kultūros ištakų, kurios 
turi išeivišką specifiką. Tos iš
takos dažnu atveju Lietuvoje (o 
drauge ir išeivijoje) buvo labai 
menkai žinomos, netyrinėtos, pa. 
si$lėpus:o$ nuo viešų akių, to
dėl B. Raguoč’ui teko įveikti 
nemažus ieškojimų sunkumus, 
kad pirmasis taip išsamiai at
skleistų istorinę tiesą apie „pa
čius pirmuosius": pirmųjų spau
dinių autorių ir pirmojo laikraš
čio leidėją bei redaktorių, pir- 
mosios išeiviškos pjesės autorių 
ir pirmojo spektaklio režisierių.

Tačiau literatūra ir kultūros 
istorija besidomintys skaitytojai 
greit pastebės, kad šie B. Ra
guočio aptariami išeiviški faktai 
nėra izoliuoti užjūrio gyvenimo 
dirvoje, kad, kaip pažymi savo 
,,Keliuose pradžios žodžiuose" 
autorius, „neretu -atveju čia mes 
ats'duriame ne tik prie išeivijos, 
bet ir visos lietuvių tautos kul
tūros pažangiųjų tradicijų pra
džios". B. Raguočio tyrinėjami 
išeivių senosios kultūros daly
kai perauga emigracinę temat'kę, 
ir skaitytojas, skyrius po sky
riaus, etiudas po etiudo per- 
skaitydamas knygą, netruks su
vokt’, kaip reikalinga visos mū
sų kultūros tyrinėjimams atvers
ti nežinomus arba paviršutiniškai 
perskaitytus išeiviškos kultūros 
istorijos puslapius. Ir tada, esu 
♦ ikras, skaitytojai sutiks su ma
no pirmojo sakinio teiginiu, jog,! 
gausėjant panašioms, kaip B. Ra
guočio „Prie ištakų", knygoms, 
vis labiau aiškės krašto ir užjū
rio senąsias kultūras skiriančios 
sienos trapumas.

Ap$kr ‘ai daugelis užsienio lie
tuvių gyvenimo reiškinių pra
noko gimtojo krašto visuomeni- 
nio ir kultūrinio gyvenimo pro
cesų lygį — Amerikoje buvo 
daug tol'au pažengęs kapitaliz
mas, platesnis proletariato kovos 
ratas įtraukė į revoliucinę veiklą 
gausiau lietuv’ų, buvo leidžia
ma ne tik apskritai lietuviška 
spauda, bet ir legal’al ėjo so- 
cialistinė periodika, ko Lietuvo
je negalėjo būti. Todėl išeivijo
je daug kas buvo padaryta anks
čiau negu mūsų krašte.

Kai Lietuvoje buvo draudžia, 
mas gimtasis raštas, Lietuvių 
mokslo draugystė JAV leido J. 
Šliūpo, J. Andziulaičio-Kalnėno 
ir kitų raštus, į$ig:jo J. Basana
vičiaus ir kitų knygas. Ne vien 
siaurai išeiviškai visuomenei, o 
visai Lietuvai buvo skirti S. Dau
kanto, K. Donelaičio, J. Basana
vičiaus, P. Vaičaičio, V. Kudir
kos ir kitų mūsų literatūros kū
rėjų raštai, kuriuos išleido XIX 
a. pabaigoje — XX a. pradžioje 
JAV lietuviai. Tad B. Raguočio 
straipsnis „Lietuvių mokslo drau
gystė" (LMD, 1889—1896) jau 
savaime yra reikalingas lietuvių 
kultūros praeities tyrinėjimas. .aVYTUKYS“

ik uotraukoje: Horstas Taleikis. A. Sabaliausko nuotr.

Apie tūkstantį įvairių gintaro dirbinių — kaklo vėrinių, 
medaljonų, apyrankių ir kitokių papuošalų buvo demons
truojama neseniai Vilniaus dailės parodų rūmuose veikusio
je ekspozicijoje. Šių darbų autorius — vienas seniausių 
Tarybų Lietuvoje liaudies meistrų Horstas Taleikis.

Jau penktą dešimtmetį H. Taleikis kuria gintaro 
dirbinius. Jis išsaugo pirmykštę natūralią gintaro formą, 
suteikdamas jai originalią kompoziciją. H. Taleikio darbai 
žavi paprastumu, nuoširdumu, šviesos žaismu.

BIJO BŪTI NUŽUDYTAS

Petros, Tenn. — James 
Earl Ray, dr. Martin Luther 
King žudikas, kuris pereitą 
savaitę kalėjime buvo suba

O tokių rašinių, kur'uose pir
mą sykį ne tik plačiau aptaria
mi, bet ir tyrinėjami specifiškai 
iše viški ir drauge visos mūsų 
kultūros raidai svarbūs praei- 
ties reiškiniai, B. Raguočio kny
goje yra nemaža. Jie įdomūs 
ne tik savo pačia dar marškai ’ki 
šiol mūsų pažinta medžiaga, bet 
ir tuo, kaip toji medžiaga dės
toma: autorius dažnai tarytum 
įtraukia skaitytoją į savo ieškoji
mų ir suradimų procesą. Tokie 
yra straipsniai apie pirmuosius 
lietuviškus spaudinius, apie M. 
Tvarauską, apie pirmąjį JAV lie. 
tuvių dramaturgą A. Turskį ir jo 
komedijos pastatymą 1889 m., 
apie kai kuriuos Lietuvių litera
tūros draugijos ir L'etuvių meno 
sąjungos istorijos bruožus, laik
raštininkų ir rašytojų orga
nizaciją JAV. B. Raguotis pir
masis mūsuose plačiau aptaria 
Valparaiso universiteto vaidme
nį lietuvių kultūroje, „Laisvės" 
laikraščio pavertimą dienraščiu, 
„Naujosios gadynės" ir „švie
sos" žurnalų nuopelnus literatū
rinei kūrybai, JAV ir Rytprūsiuo
se leistos lietuviškos spaudos 
ryšius.

Tai — įvairios, bet vis svar
bios, mažai nagrinėtos arba 
ir visiškai neliestos mūsų kultū
ros istorijos temos. B. Raguotis 
atliko didelį darbą, „rausdama
sis" senosios, daugiausia išelvil- 
kos, lietuvių spaudos puslapiuo
se, ir drauge atkreipė mūsų dė
mesį į tai, kiek ten dar slypi 
„užkonservuotos", nežinomos 
mūsų kultūros istorijos medžia
gos. Pirmiausia norisi viltis, kad 
pats B. Raguotis, tarytum sura
dęs savo temą, nesustoa „prie 
ištakų", kad ir toliau su tokiu 
pačiu kruopštumu, tokiu pat 
savitu rūpesčiu ieškos ir ras 
naujų mūsų praeities ištakų, 
reiškinių. Ir skatinu jį tęsti tą 
darbą ne vien todėl, kad išei- 
viška tema — man dabar la- 
biausiai „prie širdies", bet dėl 
to, kad tą reikalingą darbą ta- 
tytum vis nėra kas dirba, o B. 
Raguotis parodė mokąs jį tikrai 
gerai. Tikiu, kad man pritars 
kiekvienas, kas perskaitys jo 
knygą, kurios aplanką puošia 
egzotiškas senos „lietuviškos 
stalyčios" — šenandoriaus mies. 
telio lietuviškoje angliakasių 
Pensilvanijoje — piešinys.

Vytautas KAZAKEVIČIUS

Bronius Raguotis

Bronius RAGUOTIS. Prie Iš
takų. Vilnius, „Mintis“, 1981, 
238 p. Dailininkai T, Panaskovai

dytas peiliu 22 kartus, prisi
bijo, kad jo neperkeltų į 
federalinį kalėjimą. Jis tvir
tina, kad tenai jis tikrai 
būsiąs kitų kalinių nužudy
tas.

Revoliucionierės 
Juditos Komodaitės 75-metis

R. Šarmaitis

Lietuvos revoliucinio judė
jimo dalyvė ir istorikė Judita 
Komodaitė neseniai paminė
jo savo gimimo 75-ąsias me
tinės.

Gimė ji 1906 m. gegužės 1 
d. Kėdainių apskrities Šėtos 
valsčiaus Pakščių kaime. Tė
vai tuo metu nuomojo iš 
grafo Komaro kaimo malūną. 
J. Komodaitės jaunystė pra
bėgo bendraujant su valstie
čių jaunimu.

1926 m. J. Komodaitė bai
gė Kaune gimnaziją, o se-
kančiais metais 
seminariją. Jauna mokytoja 
buvo pasiųsta dirbti Josvai
nių pradinės mokyklos vedė
ja. Būdama ateiste, J. Ko
modaitė laikėsi principinio 
nusistatymo, kad mokykloje 
neturi būti skleidžiami religi
niai prietarai. Vedėja nušali
no dvasininką nuo tikybos 
dėstymo mokykloje, tuo 
sueidama į konfliktą su val
džios atstovais. Konfliktas 
pasibaigė tuo, kad 1928 me
tais vedėja buvo atleista iš 
mokytojos ir vedėjos parei
gų. Grįžusi į Kauną J. Komo
daitė ėmė dirbti vaikų darže
lio vedėja.

Dar 1929 metais J. Komo
daitė įsitraukė į revoliucinę 
veiklą. Iš pradžių ji ėmė 
dirbti Lietuvos raudonosios 
pagalbos organizacijoje, tei
kusioje paramą revoliucio
nierių šeimoms ir kalina
miems revoliucinio judėjimo 
dalyviams. Ji aktyviai pasi
reiškė 1930 m. sausio 14 d. 
surengtoje antifašistinėje de
monstracijoje, kurios daly
viai protestavo prieš mirties 
nuosprendį suimtam pogrin
dinės spaustuvės darbuotojui 
Domui Kučinskui. Drauge su 
kitais J. Komodaitė buvo 
nubausta administracine 
tvarka 3 mėnesius kalėti.

Kai J. Komodaitė nepabū
go kalėjimo bausmės, išėju
sią į laisvę revoliucionierę 
draugai 1930 m. priėmė į 
pogrindinę Lietuvos Komu
nistų partiją.

Partijos nurodymu J. Ko
modaitė dirbo Raudonosios 
pagalbos organizacijoje, bu
vo šios organizacijos Kauno 
rajono komiteto sekretorė. 
1932 m. pabaigoje ji buvo 
kooptuota į LRP Centro Ko
mitetą, padėjo redaguoti po
grindyje ėjusį jo laikraštį 
“Raudonoji pagalba”.

Nuo 1931 m. J. Komodaitė 
dirbo taip pat Kauno maisto 
darbininkų profsąjungos val
dybos sekretore, padėjo or
ganizuoti kepėjų streiką, kol 
fašistų valdžia tą profsąjun
gą 1932 m. sausio mėnesį 
uždarė.

J. Komodaitė buvo iškelta 
kandidate į Kauno miesto 
ligonių kasos tarybos narius, 
padėjo komunistams iškelti 
kairiųjų darbininkų vardu 
sąrašą tarybos rinkimų kam
panijos metu. Teroru ir nau
jais suėmimais žvalgyba pa
siekė, kad dalis kairiųjų są
rašų būtų anuliuoti.

Už darbininkų reikalų gy
nimą J. Komodaitė ne kartą 
buvo persekiojama. Ją baudė 
karo komendantas adminis
tracine tvarka kalėti, buvo 
ištrėmęs 3 mėnesiams į Sa
lantus, bet revoliucionierė 
nepalūžo. 1934 m. balandžio 
5 d. ji vėl buvo suimta. 
Žvalgyba sudarė jai bylą, o 
kariuomenės teismas už ko
munistinę veiklą nuteisė ją 8 
metus kalėti. Uždėtą bausmę 
ji atliko Kauno, Ukmergės, 
Zarasų ir Vilniaus kalėjimuo
se.

Nuvertus Lietuvoje fašisti
ni režimą, Liaudies vyriausy
bė J. Komodaitę drauge su 
kitais politiniais kaliniais 
1940 m. birželio 21 d. iš 
Vilniaus moterų kalėjimo iš

leido į laisvę. Ji tuojau įsi
jungė į naujosios socialisti
nės Lietuvos kūrimo darbą. 
Būdama Kauno radijo komi
teto darbuotoja, ji dirbo ra
dijo politinių žinių atsakingą
ja redaktore.

Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje J. Komodaitė evaka
vosi į Gorkio sritį, dirbo 
tarybiniame ūkyje. Tarybų 

' Lietuvos vyriausybės prašy
mu ji 1942 m. pradžioje buvo 
įdarbinta kaip TASS-o refe
rentė, užrašinėjo Kauno ir 

mokytojų , Vilniaus radijo stočių prane
šimus iš okupuotos Lietuvos. 
Vykstant karo veiksmams, 
tai buvo svarbus žinių apie 
Lietuvą šaltinis laikraščių 
“Tiesa”, “Už Tarybų Lietu-
vą”, “Tarybų Lietuva” re
dakcijoms, Maskvos radijo 
lietuvių redakcijai.

Grįžusi 1944 m. rugpjūtyje 
į išvaduotą nuo hitlerininkų 
Vilnių, J. Komodaitė dirbo 
Eltoje, o 1945-1949 m. — 
Valstybinės politinės litera
tūros leidyklos vyriausiąja 
redaktore, o paskui leidyklos 
direktore. 1950 m. ji baigė 
Aukštosios partinės mokyk
los Maskvoje neakivaizdinį 
skyrių, įsigydama aukštojo 
mokslo baigimo diplomą.

Nuo 1949 m. liepos mėne
sio J. Komodaitė Partijos 
istorijos instituto vyresnioji 
mokslinė bendradarbė. Šia
me institute ji išaugo ir 
subrendo kaip istorikė.

Komunistinėje spaudoje 
rašyti J. Komodaitė pradėjo 
dar 1931 metais. Jos straips
nius spausdino pogrindiniai 
leidiniai “Balsas”, “Raudo
noji pagalba”. Atkūrus Lie
tuvoje tarybinę santvarką, 
J. Komodaitės straipsnius 
skelbė laikraščiai “Tiesa”, 
“Tarybų Lietuva”, “Literatū
ra ir menas”, “Komunistas”, 
mokslo darbai “LKP istorijos 
klausimai”. Šiuose leidiniuo
se pasirodė jos istorinei te
matikai skirti straipsniai 
apie lenininę “Iskrą” Lietu
voje, apie Gegužės pirmosios 
švenčių minėjimą Vilniuje, 
Kaune ir kituose miestuose, 
apie komunistinio judėjimo 
Lietuvoje pirmtakus, apie 
1905 metų revoliucinius įvy
kius Lietuvoje, apie Kauno 
įgulos kareivių sukilimą 1920 
metais.

Visi šie straipsniai buvo 
kartu ir LKP istorijos prob
lemų sprendimas, įvairių 
Lietuvos revoliucionierių 
veiklos nušvietimas. Rašyda
ma Mažosios lietuviškosios 
tarybinės enciklbpedijos tri
tomiu! 99 straipsnius, J. Ko
modaitė nušvietė Lietuvos 
revoliucionierių, veikusių 
dviejų pastarųjų šimtmečių 
sandūroje, biografijas. Iš šių 
veikėjų galima paminėti to
kius žmones, kaip Feliksas 
Dzeržinskis, Josifas Piatnic- 
kis, Romualdas Maleckis, Se
mionas Nachimsonas, Aki- 
mas Palčikas, Ivanas Klopo
vas, Liubovė Katašiova, Jad
vyga Netupskaitė, Mečislo
vas Kozlovskis, taip pat I. 
Meskupas-Adomas, Vladas 
Rekašius ir kiti.

Svarbiausias J. Komodai
tės įnašas į revoliucinio judė
jimo istorijos mokslą yra da
lyvavimas parengiant kolek
tyvinį istorikų darbą “Lietu
vos Komunistų partijos isto
rijos apybraiža”. Šios knygos 
pirmajam tomui ji parašė II 
skyrių apie Lietuvos revoliu
cinių socialdemokratų veiklą 
1905-1907 metų revoliucijos 
laikotarpiu, o antrajam to
mui IV skyrių apie revoliu
cionierių veiklą ekonominės 
krizės ir revoliucinio judėji
mo Lietuvoje kilimo laikotar
piu 1931-1934 metais. Šiuos 
skyrius autorė parengė rem
damasi literatūriniais šalti-

APIE TUOS, KURIE 
SAVE BAUDŽIA

Šešioliktame amžiuje Ang
lijoje rūkorius bausdavo mir
timi. Nukirstai galvai į dan
tis įbrukdavo pypkę ir viešai 
rodydavo aikštėse.

Dabar taip griežtai “mels
vo dūmelio” mėgėjų niekas 
nebaudžia. Tik primenama, 
kad jie patys save baudžia, 
trumpindami savo amžių. 
Amerikiečių onkologų duo
menimis, iš šimto žmonių, 
sergančių plaučių vėžiu, 96 
rūkoriai. Jeigu šie žmonės ir 
nepatenka ant operacinio 
stalo, vis tiek jie sutrumpina 
savo amžių vidutiniškai 10 
metų. Medikai nustatė, kad 
rūkančios moterys gimdo vi
dutiniškai 200 gramų mažiau 
sveriančius kūdikius ir du 
kart dažniau prieš laiką.

Norėdami apsaugoti žmo
nes nuo šio kenksmingo įpro
čio, pernai birželio 12 d. 
TSKP CK ir TSRS Ministrų 
Taryba priėmė nutarimą 
“Dėl priemonių kovai prieš 
rūkymą”. Jame konstatuoja
ma, kad įmonėse, mokslo 
įstaigose ir kitose organizaci
jose kova su rūkymu dar 
nepakankamai efektyvi. Kai 
kur ji formali. Nutarimas 
įpareigoja sąjunginių respub
likų vyriausybes kartu su 
visuomeninėmis organizaci
jomis sustiprinti auklėjamąjį 
darbą, siekti, kad būtų išgy
vendintas tas žalingas įpro
tis. Reikalaujama uždrausti 
rūkyti tarybinėse patalpose 
ir kabinetuose, numatoma 
uždrausti prekybą rūkalais 
prie vidurinių profesinių 
technikos, specialiųjų viduri
nių ir aukštųjų mokyklų. 
Pabrėžta, kad būtina laikytis 
prekybos taisyklių, pagal ku
rias draudžiama rūkalus par
davinėti paaugliams. TSRS 
Maisto pramonės ministerija 
įpareigota palaipsniui mažin
ti cigarečių bei filtrų gamy
bą. Celiuliozės ir popieriaus 
bei Chemijos pramonės mi
nisterijos įpareigotos įsisa
vinti efektyvesnių filtrų ga
mybą.

Sumažės rūkorių skaičius, 
kai į kovą su šiuo bjauriu 
įpročiu įsijungs plati visuo
menė, kai rūkorius pavyks 
įtikinti, kad rūkymas kenkia 
ne tik jiems, bet ir aplinki
niams žmonėms. Rūkančioms 
moterims, kurioms šis įpro
tis ypač žalingas, noriu paci
tuoti vieno jaunuolio nuomo
nę. Jis sako, kad “apsiima 
geriau pabučiuoti švarią pe
leninę, negu rūkančią mergi
ną”. Vandalinas Junevičius

GERIAUSIA DOVANA 
DRAUGUI - 
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niais ir archyvinių dokumen
tų išstudijavimu.

Už “LKP istorijos apybrai
žos” pirmojo tomo parengi
mą grupei autorių, tarp jų ir 
J. Komodaitei, suteiktas res
publikinės premijos laureato 
garbės vardas.

Kaip mokslininkė istorikė 
J. Komodaitė užrašė apie 60 
autorių atsiminimus, dalyva
vo daugiau kaip 20 mokslinių 
ekspedicijų revoliucinio judė
jimo vietoms Lietuvoje nu
statyti, parašė daug recenzi
jų savo kolegų parengtiems 
darbams, padarė apie 10 
pranešimų mokslinėse konfe
rencijose, populiarindama is
torines žinias, visuomenei 
perskaitė daugiau kaip 200 
paskaitų.

Už aktyvią visuomeninę ir 
mokslinę veiklą J. Komodai
tė yra apdovanota dviem I 
“Garbės ženklo” ordinais, 
trimis medaliais, jai suteik
tas Lietuvos TSR nusipelniu
sio kultūros veikėjos garbės | 
vardas. i

Linkime sukaktuvininkei 
sveikatos ir geriausios kūry
binės sėkmės istorijos moks
lo baruose.

i
i 
i

Pagerbtas Rojaus Mizaros 
atminimasII

Merkinės vidurinei mokyk
lai suteiktas Rojaus Mizaros 
vardas. Mokyklos vadovybė 
įsivedė gražią tradiciją — 
minėti jo gimimo metines, ta 
proga organizuoti susitiki
mus su rašytojais, ypač su 
kilusiais iš to krašto.

Šiemet gegužės 21 d. mer- 
kiniškiai mokytojai ir moki
niai susirinko į miesto Kultū
ros namų salę minėti R. 
Mizaros 86-tųjų gimimo me
tinių. Į minėjimą buvau pa
kviestas ir aš. Man malonu 
tenai lankytis, nes 1922-1924 
m. mokiausi Merkinės vidu
rinėj mokykloj, o 1943-1944 
m. buvau gimnazijos moky
tojas, po išvadavimo — di
rektorius. Todėl kiekvieną 
kartą apsilankęs gėriuosi 
miestelio išaugimu, nes po 
karo buvo likę griuvėsiai.

Mokyklos direktorius J. 
Sviklas padarė pranešimą 
apie R. Mizaros gyvenimą, 
žurnalistinę, literatūrinę bei 
visuomeninę veiklą. Gražiai 
apibūdino svarbiausias jo 
knygas, kurios yra kiekvie
nos mokyklos bibliotekose, 
mokiniai mėgsta jas skaityti. 
Paskiau mokiniai paskaitė iš
traukų iš R. Mizaros kūry
bos, padeklamavo lietuvių 
poetų eilėraščių.

Po to aš papasakojau apie 
pažintį su R. Mizara. Su jo 
raštais kadaise susipažinau 
Lietuvos universiteto biblio
tekoje. Tuomet susirašinėjau 
su dr. A. Petriką, jo papra
šiau suteikti R. Mizaros bio
grafinių žinių ir parašiau 
platesnį straipsnį “Apie 
Amerikos lietuvių rašytoją”, 
kuris buvo išspausdintas lite
ratūrinio almanacho “Pro
švaistė” IV knygoje 1940 m. 
pradžioje.

Kai po Antrojo pasaulinio 
karo R. Mizara lankėsi Lie
tuvoje, asmeniškai susitiko
me, bendravome. Jis ne kar
tą prisiminė tą mano straips
nį:

— Tu, Juliau, neįsivaiz
duoji, koki didelį paskatini
mą man padarei, — kalbėjo 
Rojus. — Mane apėmė 
džiaugsmas — per tavo 
straipsnį aš buvau pagarsin
tas visoje Lietuvoje! Vadina
si, esu žinomas ne tik savo 
pažangiųjų tautiečių tarpe, 
bet ir gimtajame krašte. Tai 
pirmas platesnis mano litera
tūrinio darbo įvertinimas. 
Jis paskatino mane ir toliau 
dirbti grožinės literatūros 
srityje. Žinai, skaitydamas 
tą straipsnį, aš tave įsivaiz
davau daug vyresniu, su 
barzda . . .

To savo straipsnio pabai
goje rašiau: “Jeigu R. Miza
ra ir toliau rašys apysakas ir 
toliau tobulės, reikia iš jo 
laukti gero indėlio į mūsų 
literatūrą už Atlanto. Jisai 
padės pažinti išeivijos gyve
nimą, mūsų išeivių vidinio 
gyvenimo kryptis ir tenden
cijas. Ligšioliniai jo darbai 
teikia palankių vilčių”.

Tasai straipsnis pateko į 
“Lietuvių literatūros kriti
kos” chrestomatiją, į jos II 
tomą, išleistą 1972 m. Prie 
paskutiniųjų mano atsiliepi
mo žodžių chrestomatijos re
daktoriai pridėjo pastabą: 
“Straipsnio autoriaus prog
nozės pasitvirtino: R. Mizara 
ir po 1940 m. aktyviai reiškė
si JAV pažangiųjų lietuvių 
visuomeninėje veikloje, re
dagavo laikraštį “Laisvė”, 
parašė naujų romanų — 
“Bernardo Gavelio klaida” 
(1945), “Kelias į laimę“ 
(1950), “Algio Lumbio nuoty
kiai” (1958). Mizarai suteik
tas Liaudies rašytojo garbės 
vardas”.

Kalbėdamas prisiminiau, 
jog Rojus nebuvo patenkin
tas, kad Lietuvoje išleido jo 
raštus netaisę.

— Reikėjo ištaisyti, kad

būtų tokia kalba, kaip kitų 
lietuviiį rašytojų. Aš gi ne 
aštuoniolikto amžiaus auto
rius, c dvidešimtojo. Mes 
Amerikoje, laikraščiuose ra
šydami prisitaikome prie sa-

o bei kultūrinio gyve- 
iškinius. Bet tai bus 
Antai balandžio 19 d. 
pasimirė literatūros 

ir vertėjas Valys 
uskas, eidamas 75 
(g. 1906 m.). Jisai 
, Venclovos, J. Šim- 

Trečio

pasmaugė. Buvo ge-

“Žemė maitintoja”, 
pas jį užeidavo ir

tifašistinėje veikloje,

metais buvo pasi- 
į Tarybų Sąjungos 

ten ėmėsi lietuviškų 
leidimo organizavi- 
karo buvo Grožinės 

•os leidyklos vyriau-

vo skaitytojų. Mūsų kalboje 
daug senoviškų žodžių, — 
aiškino rašytojas.

Ta pačia proga gorėčiau 
painformuoti apie kitus lite
ratūrini 
nimo re 
mirtys. 
Kaune 
kritikas 
Drazda 
metus 
buvo A 
kaus atnžininkas, 
fronto” žurnalo bendradar
bis, paskiau pats leido pažan
gų žurnaliuką “Aš esu vi
sur”, kurį netrukus fašistinė 
cenzūra 
rai literatūriškai išprusęs vy
ras. Studijavo Prancūzijoje 
Sorbonnos universitete. Ar
timai draugavo su rašytoju 
P. Cvirka, kad tasai rašė 
romaną 
Dažnai 
daug kalbėdavosi apie litera
tūrą, meną ir politiką. Daly
vavo an 
ne kartą buvo suimamas, 
tremiamas iš Kauno.

Karo 
traukęs 
gilumą, 
knygų 
mo, po 
literatu 
siasis redaktorius. Išvertė 
stambių literatūros veikalų 
iš prancūzų ir rusų kalbų. 
Palaidotas Petrašiūnų kapi
nėse.

Na, o Klaipėdoje gegužės 
18 d. mirė senosios kartos 
poetas, buvęs futuristinio 
“Keturių vėjų” sąjūdžio daly
vis Salys Semerys, gimęs 
1898 m. Vilkaviškyje. Pirmo
jo pasaulinio karo metais 
atsidūręs Voroneže, ten bai
gė gimnaziją, paskiau grį
žęs — Lietuvos universitetą 
ir buvo lietuvių kalbos bei 
literatūros mokytojas gimna
zijose.

S. Sertierys ypač išgarsėjo 
eilėraščių rinkiniu “Granata 
krūtinėj 
klerikalinis kritikas A. Jakš
tas apkai 
skleidimų 
gantas, !
Kantvydžio slapyvardžiu) 
bandė įįnti. Tą jo rinkinį 
recenzavo taip pat V. Kapsu
kas žurnale
(1924 m., 6-7 nr.). Straipsny
je “Besiblaškančios inteligen
tijos poetas” V. Kapsukas 
rašė: “Seineriai yra ne kas 
kita, kaip besiblaškančios 
prieš galą buržuazinės inteli
gentijos sielos reiškėjai”. S. 
Semerys buvo išleidęs ir 
antrą eilėraščių rinkinį 
“Liepsnosvaidis širdims de
ginti” (1926 m.), na, o tarybi
nė leidykla “Vaga” 1969 m. 
išleido jo poezijos rinktinę 
senu pavadinimu “Granata 
krūtinėj”, kuri apima atrink
tus kūrinius iš ankstesnių 
leidinių ir kelis šiaip periodi
koje publikuotus eilėraščius.

Tarybinė lietuvių kritika 
taip apibūdina S. Semerio 
kūrybą: “Semerio poezijai 
būdingas maištavimas prieš 
miesčionišką skonį, įprasti
nes elgesio normas, ekspre
syvumas, formos eksperi
mentai. Kai kuriuose visuo
meninės tematikos eilėraš
čiuose Semerys reiškė bur
žuazines patriotizmo idėjas”.

Apie S. Seinerį rašė A. 
Venclova savo atsiminimų 
knygoje “Jaunystės atradi
mas”. Jiedviem teko kartu 
mokytojauti Klaipėdos lietu
vių gimnazijoje.

(išl. 1924 m.). Tada

Itino jį pornografijos 
. Tumas-Vaiž- 
Kuzmickis (B.

Kibirkštis

Julius Būtėnas
1981.V.23
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VILNIAUS DIENRAŠTIS "TIESA" GEGUŽĖS 20 D.
APIE MUSU AMERIKOS LIETUVIU ŽYMIĄJĄ VEIKĖJĄ

TAIKOS IR DRAUGYSTES

TORONTIEČIŲ KRONIKA
Užbaigė sezoną

Gegužės 27 dieną Sūnų ir 
Dukterų klubas buvo suruo- 
šęs paskutinį bingo. Buvo ne 
tik sezono užbaigtuvės, bet 
ir gimtadienių paminėjimas. 
Už garbės stalo buvo paso
dinta 11 jubiliantų. Jie parū
pino gėrimus ir užkandžius, 
kuriuos paruošė draugės R. 
Kukatrienė ir J. Kusienė. 
Dalyviai jubiliantams padai
navo “ilgiausių metų”.

Turėjome ir viešnią — V. 
Daubaras iš Winnipego, kuri 
buvo sustojusi Toronte vyk
dama į Europą.

Siame parengime buvo 
įteiktos dovanėlės R. Kukta- 
rienei, J. Rusienei ir J. 
Mileriui. Jie daugiausia pasi
darbavo ryšium su gingo ir 
gimtadienių paminėjimu. 
Draugė A. Guobienė, Klubo 
Finansų sekretorė, taip pat 
buvo apdovanota, bet ji ne
galėjo suėjime dalyvauti, tai 
jai buvo įteika dovana namie 
per B. Janauskienę.

Klubas yra nutaręs ruošti 
du piknikus — vieną liepos 
26, o kitą rugsėjo 6.

Vasaros metu Klubo susi
rinkimų nebus, bet direkto
riai rūpinsis klubo reikalais.

♦ * *

Susirgo
M. Guoga, Sūnų ir Dukte

rų klubo Finansų sekretorės 
vyras, susirgo ir gydosi ligo
ninėj. Gydytojai dar vis ne
suranda, kokia ligos priežas
tis.

Visi klubiečiai ir klubietės 
jam linki greit susveikti.

♦ * *
Sugrįžo

Keletas klubiečių lankėsi 
Lietuvoje. Su pora jų teko 
pasikalbėti. Jie pareiškė, 
kad Lietuvoje gyvenimas la
bai pagerėjęs. Žmonės la
biausiai susirūpinę, kad ne
būtų karo.

♦ * ♦
Ruoš piknikus

Kanados Lietuvių Litera
tūros Draugijos Toronto 
kuopa ruošia pikniką birželio 
28, draugų J. B. Morkūnų 
vasarvietėj netoli Simcoe 
ežero.

Toronto Lietuvių Moterų 
Klubas liepos 12 ruošia išvy
ką pas draugus Cibirkus.

Taigi, įsidėmėkit datas ir 
dalyvaukit. Pasimatysite, 
pasikalbėsit, pasivaišinsit ir 
pabuvosite šviežiame ore.

Rep.

MONTREAL, CANADA
MŪSŲ IŠVAŽIAVIMAI

Štai jau įžengėme į birželio 
mėnesį, kuris šios kolonijos 
pažangiems lietuviams ypa
tingas tuo, kad turėsime du 
išvažiavimus, tai Sūnų ir 
Dukterų draugijos išvažiavi- 
mą-pikniką, kuris ruošiamas 
birželio-June 21 d., gražioje 
V. Vekterienės vasarvietėje, 
gausiai apsodintoje pušimis 
ir gėlėmis; taip pat yra 
maudymosi baseinas. Taip 
pat ruošiamas Moterų Klubo 
išvažiavimas į gražų ir įdomų 
žvėryną, kuris organizuoja
mas birželio-June 23 d.

Šiuo laiku pats gražiausias 
metų laikas, viskas šviežiai 
sužaliavę, tai geriausias lai
kas pabūti gamtoje ir pakvė
puoti tyru oru.

Senosios kartos tautiečių 
gretos smarkiai traukiasi, tai 
dar kurie neprislėgti sunkių 
ligų ir kiek pakrutame, sten
kimės būti kartu.

RETĖJA
TAUTIEČIŲ GRETOS

Gegužės 26 d. Reddy Me-

! morial ligoninėje mirė Vla
das Šipelis, sulaukęs 76 metų 
amžiaus. Paliko žmoną, sesu
tę, brolienę ir du brolio 
vaikus.

Velionis į šią šalį atvyko 
prieš antrąjį pasaulinį karą. 
Buvo vienas pirmųjų tautie
čių, kurie suorganizavo Mon
treal© Sūnų ir Dukterų pa
šaipūnę draugiją.

Smetonos rėžimo laiku, kai 
čia veikė komitetas Lietuvos 
liaudžiai ginti, jis tame komi
tete gana aktyviai darbavosi.

i Vėliau nuo veikimo pasitrau- 
’ kė.

Į šermenis ir į laidotuves 
j atsilankė daug tautiečių. Bu

vo atvykusi sesutė iš Kalifor
nijos ir brolienė iš Toronto.

Po laidotuvių visi buvo 
pavaišinti.

Velionio artimiesiems gili 
užuojauta.

□
L. ir V. Stankevičiai išvy

ko į Portugaliją.
M. Danusevičienė susirgu

si randasi ligoninėje. P.

Yra žmonių, kurie sugeba 
i plačiai skleisti pažangos švie- 
' są ir burti apie save kitus, 
i Jie nuo jaunystės įsitraukia į 
i pažangų judėjimą ir be dve
jonių atiduoda jam visa save. 
Juos mes vadiname visuome
nės veikėjais. Juos vadiname 
internacionalistais, nes jie 
niekada neužsidaro savo bū
tyje ir negyvena vien tik 
sau. Jie gyvena visų darbo 
žmonių interesais.

Tokia yra ir Ksavera Karo- 
sienė. Kas nėra girdėjęs apie 
ją? Nebūtina nuvykti į JAV, 
į Kaliforniją, kad sužinotum 
apie šios kovotojos už taiką 

Į ir pažangą veiklą. Mūsų bib
liotekose gali rasti jos publi
cistinę knygą “Su taikos mi
sija aplink pasaulį” ir sužino
ti, kiek daug ji yra nuveikusi 
taikos šalininkų judėjime. 
Mūsų laikraščiuose dažnai 
gali perskaityti jos straips
nių apie JAV pažangiųjų 
lietuvių gyvenimą ir proble
mas. Daug rašo ji. Daug apie 
ją rašo.

Ksavera Karosienė (Bal- 
trūnaitė) gimė Ramygaloje. 
Jos tėvas dalyvavo 1905 me
tų revoliuciniuose įvykiuose, 
buvo persekiojamas, todėl 
jam teko bėgti į JAV. Vėliau 
paskui vyrą anapus Atlanto 
išvyko ir motina tu trim 
mažamečiais vaikais. Ksave
rai tuomet buvo vos penkeri

Kaip apsidžiaugė ji, kai 
sužinojo, kad Stanfordo uni
versiteto profesorius Rolan
das Robertsas 1932 metais 
įkūrė Tarybų Sąjungos bičiu
lių draugiją —- Amerikos — 
Rusijos institutą. Nuo pat šio 
instituto veiklos pradžios K. 
Karosienė aktyviai talkinin
kavo profesoriui H. Robert - 
sui. Po II. Robertso mirties 
1978 metais ji perima vado
vavimą Amerikos-Rusijos in
stitutui.

Mes net nenujautėme, kad 
San Franciske pirmiausia pa
teksime į šio instituto akty
vistų globą. O jie, pasirodo, 
jau žinojo, kad atvyksta gru
pė tarybinių žurnalistų ir 
ruošėsi susitikimui. Mums 
tai buvo maloni staigmena.

— Mes iš Amerikos-Rusi
jos instituto, — prisistatė 
viešbutyje visa delegacija su 
duona ir druska.

Ir kai sužinojo, kad grupė
je esame keturi iš Tarybų 
Lietuvos, pasakė: “0, mūsų 
prezidentė Ksavera Karosie
nė labai apsidžiaugs, mes jai 
tuojau paskambinsime” . . .

Tai buvo įvairių tautybių, 
įvairių profesijų žmonės, ta
čiau juos visus vienijo vienas 
siekimas — bendrauti su 
Tarybų šalies atstovais.. Pa
sirodo, čia visada taip: jeigu 
jau atvyksta kas nors iš 
Tarybų Sąjungos, institutas 
tuojau ima šefuoti, rengia 
priėmimus, ekskursijas, 
kviečia į renginius.

Sekančią dieną mes jau 
bendravome su K. Karosiene 
pažangiųjų lietuvių susibūri
me, po to jos jaukiuose na
muose San Francisco prie
miestyje San Leandre. Tai 
buvo malonios akimirkos. Ji 
daug pasakojo apie savo dar
bą, rūpesčius, planus.

— Svarbiausias mūsų no
ras — turėti Amerikoje kuo 
daugiau Tarybų šalies bičiu
lių. Turime savo centrą, pa
vadintą Rolando Robertso 
vardu. Jį išlaikome patys už 
surinktas aukas. Platiname

Mansi, Indija. — Manoma, 
kad apie 1,000 keleivių žuvo, 
kai traukinys nuvirto nuo 
tilto į Bagmati upę. Spauda 
rašo, kad traukinio inžinie
rius ir konduktorius buvo 
nulinčuoti įpykusios minios, 
susirinkusios ieškoti savo ar
timųjų tarp iš vandens iš
traukiamų lavonų. Dar neiš
tirta katastrofos priežastis, 
bet jau buvo skelbiama, jog 
traukinys buvęs staiga su
stabdytas, pastebėjus ant 
bėgių karvę. Karvės Indijoje 
laikomos šventomis, ir jų 
negalima užgauti.
t- ______________

ELENA PIMPYTĖ
V“A

Pavasarine ugnele, 
gaivink sustingusią žemą 
ir užšalusias žmonių širdis.

Sunkios žmonių širdys 
lyg rudenį akmenys, 
sustingą nuo lietaus.

Tik lengva skrajoti 
pavasario vėjui 
ir žiedo taurėj 
tarp kuokelių užmigti.

MINČIŲ ŽIUPSNYS
Viskum tėra vienas matas 

žmonių gėris.

Kurvba ne poilsi, o išseki
mą pažįsta. Antraip ji nebus 
kurvba.

Tik per nelaimingą meilę 
pažįstame meilę.

Beširdis protas — dvigu
bas blogis.

Gyvenimų valdo dėsniai, o 
lemia atsitiktinumai.

Ant doro veido kaukes ne- 
kabina.

Kiekvienas vieversys savo 
kalneliui čirena.

Tarp noro ir veiksmo glu
di ryžto beduone.

Leonas BUŠMA

metai. Taigi nuo pat mažens ' 
teko grūdintis ir patirti, kas 
tai yra revoliucinieriaus gy
venimas, kas tai yra klasinė 
kova. Tačiau tai jos neatbai- ■ 
dė, priešingai, paskatino įsi
traukti į darbininkų judėji
mą. Būdama vos keliolikos 
metų, ji jau aktyvi šio judėji
mo dalyvė.

Didelę įtaką jos pasirinki- ; 
mui turėjo bendravimas su I 
Vincu Kapsuku, kuris 1916 
metais atvyko į JAV, reda- į 
gavo Lietuvių socialistų są- j 
jungos laikraštį “Kova” ir! 
žurnalą “Naujoji gadynė”.

Kur ji bedirbo — ar Mas- I 
sachusetts valstijos tekstilės ' 
įmonėse, ar vaisių rinkėja i 
Kalifornijos plantacijose — ; 
visur, nebodama valdžios j 
persekiojimų, organizavo 
darbininkus kovai prieš iš
naudojimą ir beteisiškumą.

Kaip Amerikos lietuvių 
darbininkų susivienijimo at
stovė, 1932 metais K. Karo
sienė dalyvavo pirmajame j 
kovos prieš imperialistinį ka-1 
rą ir fašizmą kongrese Am-1 
sterdame. Po to atvyko į 
Maskvą, trejetą mėnesių gy
veno V. Kapsuko šeimoje. 
Norėdama ilgiau pabūti Ta
rybų šalyje, susipažinti su 
jos gyvenimu, jauna darbi
ninkė įsidarbina Maskvos 
tekstilės fabrike “Triochgor- 
naja manufaktūra”. V. Kap
sukui pasiūlius, ji išvyko į i 
kelionę po Vidurinės Azijos 
respublikas, bendradarbiavo 
Uzbekijos spaudoje, pasako
dama apie Amerikos darbo 
žmonių kovą už savo teises.

Kupina geriausių įspūdžių 
K. Karosienė grįžo į JAV, 
skaitė paskaitas apie Tarybų 
šalies gyvenimą, rašė pažan
giųjų lietuvių laikraščiams 
“Laisvei” ir “Vilniai”.

tarybines knygas, rengiame 
parodas, leidžiame lapelius ir 
brošiūras apie TSRS.

Mūsų aktyvistų iniciatyva 
surengėme rusų kalbos kur
sus, pasikvietėme mokytoją 
iš Tarybų Sąjungos. Teko 
gerokai pakovoti, kol Valsty
bės departamentas sutiko 
duoti vizą mokytojai. Ne 
visiems patinka tai, ką mes 
darome. Ne visi nori gerų 
santykių su Tarybų Sąjun
ga .. .

— Jūsų draugija palaiko 
ryšius ir su kitomis pažan
giomis amerikiečių organiza
cijomis? — klausiame.

— O, taip. Glaudžiai bend
radarbiaujame su pažangio
mis demokratinėmis organi
zacijomis, su antikarinio ju
dėjimo šalininkais.

— O kuo pasireiškia drau
gijos antimilitaristinė veikla?

— Leidžiame brošiūras apie 
ginklavimosi varžybų be
prasmiškumą ir žalą. Agituo
jame už derybas su TSRS. 
Siunčiame laiškus į kongre
są, reikalaudami mažinti ka
rines išlaidas. Pas mūsų val
stijos senatorius nuvyksta 
mūsų aktyvistų delegacijos, 
perduoda savo reikalavi
mus . . .

Klausomės ramaus jos bal
so ir mąstome apie neramų 
jos gyvenimą. Vyras Juozas 
Karosas, kilęs nuo Biržų, at
vykęs į JAV 1914 metais, 
rodo mums gausybę suveny
rų, atkeliavusių į jų namus iš 
įvairių valstybių, įvairių tai
kos šalininkų, moterų pažan
gaus judėjimo forumų. Dau
giausia, žinoma, iš Tarybų 
Lietuvos. Tai gimtojo krašto 
bičiulių dėkingumo ir pagar
bos įrodymas jai, LTSR nusi
pelniusiai kultūros veikėjai, 
kovotojai, internacionalistei. I

Metų našta — ne kliūtis. Ji 
toliau aktyviai tęsia savo 
kilnią humanišką misiją. Su
dėti rankų negalima, kai iš 
Washingtono vėl dvelkia šal
ti antitarybiniai vėjai, kai 
norima sugriauti tai, kas 
gero buvo sukurta dvišaliuo
se santykiuose.

Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės gražaus jubiliejaus 
proga siunčia Ksaverai Karo- 
sienei nuoširdžiausius sveiki- 

I nimus, linki jai geriausios 
sėkmės. Antanas Šimkūnas

TELEGRAMA 
IŠ VILNIAUS
Drauge Ksavera Karosienė

“Tiesos” laikraščio skaity
tojų tiesiečių ir visų Lietuvos 
žurnalistų vardų sveikinu 
Jūsų kilnią Visuomeninę 
veiklą stiprinant taiką, didi
nant savitarpio supratimą 
tarp mūsų šalių, labai reika
lingą “žmonėms. Linkiu 
Jums, miela Ksavera, stip
rios sveikatos, lygiai tokios 
pat sėkmės Jūsų svarbiame 
darbe. Albertas Laurinčiukas

1981 m. gegužės 13 d. 
Didžiai gerbiama 
drauge K. Karosiene

Prašau priimti mano ir 
visos riiūsų šeimos pačius 
karščiausius sveikinimus Jū
sų 80-čio jubiliejaus proga.

Savo veikla pažangiame 
moterų ir visos darbininkų 
klasės judėjime Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, „savo 
nenuilstama ilgamete kova 
už taikos išsaugojgimą ir 
sustiprinimą pasaulyje, už 
bendradarbiavimą ir drau
gystę tarp JAV ir TSRS 
tautų, savo karšta meile dar
bo žmonėms, ištikimybe dar
bo žmonių laisvės ir sociali
nės pažangos idealams Jūs 
pelnete didelę pagarbą visų 
garbingų žmonių, kurie be
tarpiškai pažįsta Jus, žino 
apie Jus iš Jūsų pasakytų 
kalbų, straipsnių laikraščiuo
se ir žurnaluose, iš Jūsų 
knygų. Su ypatinga pagarba 
ir. meile Jūsų — lietuvių 
liaudies dukros vardas mini
mas Tarybų Lietuvoje, žen
giančioje keliu, vedančiu prie 
įgyvendinimo tų idealų, ku
rie visada buvo ir tebėra 
Jūsų gyvenimo kelrode 
žvaigžde.

Leiskite iš visos širdies 
palinkėti Jums ir Jūsų gyve
nimo draugui Juozui geros 
sveikatos, giedrios nuotai
kos, ilgų ir kūrybingų gyve
nimo metų, didelių laimėjimų 
Jūsų veikloje pažangos labui, 
daug džiaugsmo ir didelės 
laimės.

Širdingai Jūsų,
E. Juškys

Mano dievas
Išmokęs tyliai kalbėti, 
Išmokau tylių džiaugsmų. 
Tad jeigu manęs negirdėti, 
Žinokit, vistiek gyvenu. 
Vistiek galiu kilti atakon 
Ir mirt,

kaip narsiausias karys 
Ant lauko, ant kelio ar tako, 
Kai žiedlapiai kris 
Arba sniegą pustys. 
Aš savo tikybą iškėliau

ne vienas, 
Iškėliau kartu su tauta. 
Tai mano vienintelis dievas 
Šiandieną, rytoj, visada . . .

• * * *
Kai rankose

mano daugiausia jėgos, 
O akys ir giedros, ir geros 
Tuomet su Tėvyne

širdingai kalbuos, 
Vadindamas Motina savo.

Pr. Kartonas

REMKITE LAIKRAŠTI

“LAISVĘ”

IDEALŲ VARDAN
Nėra menui svarbesnio už

davinio, 
įtvirtinti 
idealus, 
tarpio 
žmonėms 
kuriame 
Šiems 
tarnauja 
muzikos 
Sąjungoje, kuris iškilmingai 
prasidėjo Maskvoje gegužes 
5-ųjų.

Kilnus 
,,Muzika 
už taikų 
sukvietė 
sostinę 
iš 25 visų 
Maskvos apžiūros programų 
įtraukti koncertai atskleis 
klausytojams įspūdingų di
džiausių XX šimtmečio mu
zikos kūrybos laimėjimų pa
noramų.

Festivalis prasidėjo Mask
vos valstybinės P. Čaikovs
kio konservatorijos Didžio
joje salėje, su kuria neatski
riamai susiję daugelis reikš
mingų pasaulines muzikos 
kultūros puslapių- Festivalio 
atidarymo ceremonijoje bu
vo kandidatas į TSKP CK 
Politinio biuro narius, TSRS 
kultūros ministras P. Demi- 
čevas, festivalio organizaci
nio komiteto nariai, Tarptau
tinės muzikų tarybos vado
vai, žinomi muzikantai, vi
suomenės atstovai.

Ilgais plojimais buvo su* 
tiktas draugo L. Brežnevo 

' sveikinimas tarptautinio mu
zikos festivalio dalyviams u 
svečiams. Sveikinimą per
skaitė festivalio organizaci
nio komiteto pirmininkas, 
TSRS kompozitorių sąjungos 
valdybos pirmasis 
T. Chrenikovas.

Visų festivalio 
svečių vardu jis 
padėkojo Leonidui 
vui už šiltus žodžius ir ge
rus linkėjimus. Tarybų vals
tybės vadovo dėmesys fes
tivaliui rodo tų reikšmę, ku
ri teikiama šiam įvykiui, 
kaitf svambiam veiksniui stip
rinant taikų Žemėje, tautų 
draugystę. Kalbėtojas pareis*

kaip uždavinys 
taikos ir pažangos 

stiprinti 
supratimų,

tiesų
mes 

kilniems 
pirmasis

festivalis
kur is

tautų savi- 
skelbt i 

apie laikų, 
gyvename, 

tikslams 
tarpia utims

festivalio sukis 
— už hūmanizmų, 

ir tautų draugystę ' 
į Tarybų Sąjungos 
įžymius muzikantus 

žemynų šalių, j

sekretorius

dalyvių n
nuoširdžiai

Brežne-

kė įsitjkinimų, kad Maskvos 
forumas įvykdys šių garbin

si jų, bus tikra švente 
ntams ir klausytojams, 
ryškų puslapį šimtme- 
zikos metraštyje, 
viečių vardu susitiki- 
ialyvius pasveikino 
s Tarybos vykdomo- 
iiteto pirminiąkas V. 
ovas.

svarbų .vaidmenį,

gų m 
muzika

c i o m l
Mask 

m o i 
Mask vo 
jo koni 
Promysl

kuris tenka muzikai šių die
nų pasaulyje, kalbėję Tarp
tautinės 
prezidentas 
(Austrą

muzikos tarybos 
F. Kalavejus 

ija). Jis pabrėžė, kad 
Sąjunga — šalis, 

iti muzikos tradicijo- 
pripažini-mis, kurios pelne 

m,i visame pasaulyje. Kalbė
tojo nu

nes rei 
apžiūra

omone, Maskvos les
ei įdžiu les tarptauti- 

<šmes j vykis. Sekines 
palinkėjo N. Meno-

Indija), E. Majeris
(VDR) ir F. Maninas (Italija).

O po
tas mu?

to žodis buvo šutei kl
ikai. Pirmasis iš dvy“ 

■kt i valio koncertų pra- 
S. Prokofjevo „Odės 

atlikimu. Šis 
muzi- 

asiko atsiliepimas į 
tarybinės liaudies 

Didžiajame Tėvynės 
ir šiandien skamba 

kvietimas siekti 
buvo atliktos I. 
„Vestuvės".

sidėj 
karo pabaigai 
jaudinantis tarybinės 
kos kl 
istorinę 
pergalę 
kare
kaip karštas 
taikos. 1 
St ravins!

5o to

festivalis busMask 
svarbi 
tautinį 
biavimų. Tai akivaizdžiai 
spindi 
raina.
kompozitorius, 
diiigen 
daranti 
pu! G

vos 
gairė stiprinant tarp- 

kulturinį bendradar- 
at- 

pati apžiūros jl*og-
Antai žinomas italų 

pianistas ir 
(as F. Maninas, daug 
s tarybinio meno po

rn n užsienyje, pir" 
.alio vakarų paio-

o naujų kantatų, ku- 
Gžiai —- tarybinių po-uos

etų eilės. Koncertas pasibai
gė vieno iš žymiausių šių 
dienų muzikos teatro meist
rų K. Orto (VFR) chorines 
poemos 
atlikimu.

Karmino burana

L VEKSLERIS, 
V. DŽALAGONIJA

LANKĖSI MEKSIKOS PREZIDENTAS
Washington. — Meksikos 

prezidentas Jose Lopez Por
tillo buvo atvykęs dviejų 
dienų vizitui. Su šalies prezi
dentu Reaganu ir valstybės 
sekretorium Haig jis išdisku
tavo svarbiuosis abi valsty
bes liečiančius klausimus.

Tarp jų daugiausia dėme
sio susilaukė prekybos ir 
naftos, JAV nelegaliai gyve
nančių Meksikos darbininkų 
klausimai. Pats jautriausias 
klausimas lietė abiejų valsty
bių pozicijas dėl padėties

Centrinėje Amerikoje. Mek
sika yra priešinga dėl Ameri
kos teikiamos karinės pagal
bos Salvadoro huntai ir tvir
tina, jog reikia siekti politi
nio sprendimo, nes ginklas 
nieko nepadės.

Meksikos prezidentas, ku
ris atvirai remia Salvadoro 
sukilėlius, prez. Reaganui 
pasakė, jog visos problemos 
Salvadore atsiradusios iš me
tų metais užtrukusios darbo 
žmonių priespaudos ir teisin
gumo stokos socialiniuose 
reikaluose.

Du kaimyninių šalių prezidentai — prez. Ronald Reagan ir 
Meksikos prez. Jose Lopez Portillo dviejų dienų laikotar
pyje aptarė savo bendras problemas ir dar turėjo laiko 
pajodinėti Camp David apylinkėje. Svarstė aliejaus reika
lus, meksikiečių migraciją į JAV ir kitus.

• VALTIS ANT RATŲ

Bavarijos (VFR) keliuose 
galima pamatyti šj j nieką
nepanašų jtaisą. Jo kūrėjai
nusprendė išrasti.. . dviratį.
Jis varomas ne kojomis, bet 
rankomis. Jauni VFR kons

truktoriai savo išradimą atve
žė į Angliją, kur kasmet 
vyksta žmogaus raumenų va
romų aparatų konkursai. Si 
savotiška „valtis" sveria 
apie 70 kg, jos ilgis 
apie 5 m. įgula — keturi 
„irkluotojai" ir vairininkas.

t
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ISTORINĖ DIENA,-IR 
ASMENIŠKI ĮSPŪDŽIAI

Karšta. Tvanki birželio 
ketvirtos diena. Mes išlipa
nt* iš iškeltojo traukinio, ir 

einame per lyg karštyje už- 
snudusios Queens priemies
čio Richmond Hill rajono 
gatves. Čia vaikščiota daug 
kartų, čia būta daug kartų, 
bet šiuo metu matau tas 
■.•asams popiečio tylias gat
veles lyg naujoje šviesoje. 
Vienaaukščiai arba dviaukš
čiai kuklūs namai, prieškie- 

• iiiai, darželiai, vienur kitur 
tarp gėlių madonos, porcela- 
no žąsys, zuikeliai: žemes- 
ųps-vidurinės klasės skonis, 
iors faktinai Čia darbininkų 

rr pensininkų rajonas. Ant 
gonkų [“verandų” pavadini
mas lyg netinka šiems kuk
liems namams) sėdi namų 
savininkai, — mat viduje 
nertvanku. Kai kurie triūsia- 
si prie savo darželių.

I )aug kartų čia teko bū
ti, - lankantis pas draugus 
Rimbas visokių linksmų susi- 
ikimų proga, arba, atsisku

binant su pavėluotu raštu 
laikraščiui, arba prieš ke
liasdešimt metų susitikti 
ankstyvą sekmadienio rytą, 
kartu išplaukti į Atlantą žve
joti . . .

Dabar — kitokia proga. 
Štai mes jau prie Bimbų 
namo, kuris kiek išsiskiria iš 
kitų savo įstiklinta veranda 
antrame aukšte, kur draugas 
Bimba dažnai skaito, rašo. 0 
prie namo automobilis su 
DPI, (diplomatijos) užbaka, 
lyg skelbia, kad čia vyksta 
kas nors nepaprasto.

Keliamės laiptais aukštyn, 
ir gerai pažįstamame salionė- 
iyje atsiveria ceremonialus 
vaizdas: ilgo stalo gale, gar
bės vietoje sėdi draugas 
Antanas, kurio neteko maty
ti beveik metai. Amžius ne
pakeitė gamtinio vaizdo: jo 
išraiška žvali, jo žvilgsnis 
tiesus, jo sidabriniai plaukai 
supa tvirtų bruožų, lyg 
skulptoriaus formuotą galvą.

Prasideda ceremonijos. 
Kalba Tarybų Sąjungos am
basados Washingtone pata
rėjas Eugenijus Antipovas, 
uris su kitu tarybiniu diplo

matu specialiai atvyko iš 
Washington©, ambasado
riaus Anatoli Dobrynino var
iu įteikti Bimbai jam skirtą 
I SRS Aukščiausios Tarybos 
i autų draugystės ordiną. E. 
Antipovas kalba rusiškai, jo 
žodžius į lietuvių kalbą ver
čia TSRS Pasiuntinybės kon
sulas Edmundas Juškys. Ap
link stalą mažas būrelis arti
mų Bimbos bendražygių ir 
asmeniškų draugų: jo gyve
nimo draugė ir ilgų metų 
kovos sankeleivė Use; “Lais
ves” ko redaktorė Ieva Miza
rienė; “Laisvės” bendrovės 
pirmininkas Povilas Venta; 
ilgametės mūsų judėjimo at
sidavusios veikėjos ir laik
raščio puoseletėjos Nastė 
Buknienė, Nelė Ventienė ir 
Babarskienė; dabartinis laik
raščio techninio darbo šulas 
Malinąs; dailininkas R. Bara- 
nikas, kuris padėčiai pasun

TARYBŲ LIETUVOJE

Brooklyn, N.Y.
ONA ČEPULIENĖ 
POVILAS ir NELĖ VENTAI

Mirė

F eliksas Dagys

Reiškiame gilią užuojautą broliui Walteriui ir 
Bronei Keršuliams, broliui Lietuvoje, sesutei 
Argentinoje ir visiems artimiesiems.

Mirė 1981 m. gegužės 12 d.
Liūdime netekę pažangiųjų organizacijų darbš

čios narės ir draugės. Lai ilsisi ramiai.
A. ir V. Taraškai M. Mozūraitienė

kėjus dabar pašvenčia dalį 
savo laiko talkininkaudamas 
laikraščiui savo raštais; ak
redituotas Moscow News ir 
Vilniaus Tiesos žurnalistas 
prie Jungtinių Tautų Sigitas 
Krivickas su žmona žurnalis
te Irena; taipgi iš Lietuvos 
atvykę lengvosios pramonės 
ministras Jonas Ramanaus
kas ir Kaišiadorių medelyno 

■ direktorius Bronius Kaspu
tis; jo draugė dailininkė May 
Stevens; estų pažangaus 
laikraščio “Uus Ulm” atsto
vas E. Nuuma su žmona.

TSRS atstovo kalba nuo
širdi ir jausminga. Vieni mū
sų supranta jos originalą, 
kiti — konsulo Juškio verti
mą. Bet mes visi suprantame 
jos dvasią. Prisegamas ordi
nas, keliamos šampano tau
rės ir visi užtraukia tradicinę 
Ilgiausių metų ....

0 draugas Bimba? Jis atsa
ko iš širdies gilumos, jaus
minga, neformalia kalba. Jis 
kalba, lyg kaip filmas pro ji 
prabėgtų visas jo gyveni
mas. Jis kalba apie pradinę 
mokyklą Rokiškyje, kur mo
kinosi rusų kalbos; jis kalba 
apie savo jaunatvę Ameriko
je; jis kalba su gilia emocija 
apie Molly McGuires, 19-ojo 
šimtmečio airių kilmės ang
liakasius kovotojus, kuriuos 
valdančioji klasė pakorė (ir 
apie kuriuos jis parašė kny
gą); jis kalba apie savo myli
mą “Laisvę”. Jis dėkoja už 
ordiną, bet peržvelgdamas 
praeitį jis lyg dėkoja pačiam 
gyvenimui, kuris jam leido 
tiek prisidėti prie mums 
brangių idėjų vykdymo. Mes 
klausome jo ne kaip kalbos, o 
kaip pasakos, pasakos, kuri 
tokia jaudinanti, nes ji tikro
vė.

Seka kiti laureatui sveiki
nimai. Čia dabar gyvenąs S. 
Krivickas sveikina Bimbą, 
kaip kolegą žurnalistą. Ra
manauskas perduoda oficia
lius Lietuvos vadovybės 
sveikinimus. Kon. Juškys 
kalba išsamiai. Baranikas 
reiškia viltį, kad kaip Bimba 
dabar vertinamas, kada nors 
ateityje jį įvertins socialisti
nė Amerika, už kurią Anta
nas atidavė visą savo gyveni
mą.

Povilas Venta jį sveikina 
karštai, tvirtai, ir reiškia 
viltį, kad mes dar susirinksi
me švęsti jo 100 metų sukak
tį. Paskutinė gale jį sveikina 
Ieva Mizarienė, kuri, reda
guojant laikraštį dabar arti
miausiai su juo bendradar
biauja.

♦ ♦ ♦
Vykstame namo. Užmer

kiu akis ir per iškeltojo trau
kinio ratų bildesį galvoju: šis 
jaudinantis popietis niekad 
neišdils iš mano atminties. 
Bet taipgi galvoju, kad mes 
visi jautėmės tikrai istorinio 
įvykio dalyviais. Ačiū, bran
gusis drauge Antanai, kad 
leidai mums bent per tą 
trumpą valandėlę padėti tau 
švęsti tavo gyvenimo eigą.

A. Šilėnas

DETROIT, MICHIGAN
Pavykęs Susirinkimas

Detroito Lietuvių Klubo 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
gegužės 24 d., kuomet LDS 
bowleriai buvo išvykę į tur
nyrą Kenosha, Wisconsin. 
Išskyrus pirmininkę, visi 
valdybos nariai yra bowle
riai, bet susirinkimas buvo 
nepaprastai sėkmingas, nes 
valdyboje buvo sekretorius 
Al Stacey ir vicepirmininkas 
John Smith, kurie į turnyrą 
nevažiavo.

Narių dalyvavo geras skai
čius, klubo reikalai sklan
džiai sutvarkyti. Po susirin
kimo Estelle Smith patiekė 
skanių dešrelių su jos ruoš
tais kopūstais ir jos specialiai 
skaniai iškeptu tortu. Virtu
vėje pagelbėjo Alice Stacey. 
Visi ilgai bendravo. Klubo 
sekantis susirinkimas įvyks 
birželio 28 d. Tuomet daly
vaus visi valdybos nariai.

Serga
Pereitą žiemą susižeidė 

klubietė Anna Tamol. Jau 
turėjo klubo dvi operacijas, o 
šiomis dienomis vėl turėjo 
sugrįžt į ligoninę, nes koja 
nesveiksta. Draugė Tamulie- 
nė gydosi Oakwood ligoninė
je, Dearborne. Tamulienė 
yra visų pažangiųjų organi
zacijų narė. Būtų gerai kad 
ją aplankytumėm.

Gavome žinią, kad kitas 
klubietis Algird Olin (Ulins- 
kas) gegužės 31 d. pergyve
no širdies ataką ir atsidūrė 
Mt. Carmel ligoninėje. Jo 
šeima labai susirūpinusi, bet 
daugiausia jo tėvelis Frank 
Ulinskas, mūsų uolus pažan
gių organizacijų veikėjas ir 
laikraščių rėmėjas.

Toje pačioje Mt. Carmel 
ligoninėje, atsidūrė Sharon 
Wilson, Vytauto ir Aldonos 
Petrulių dukrelė. Sharon ne
senai susituokė su Malcolm 
Wilson; abu LDS nariai ir 
bowleriai. Seimą ir močiutė 
Mary Bacevičienė labai susi
rūpinę.

Ligoniams linkime greit ir 
laimingai susveikt.

Bowleriai
LDS bowleriai gegužės 22, 

23 ir 24 dienomis dalyvavo 
nacionaliam turnyre Keno
sha, Wisconsin. Iš Detroito 
važiavo pilnas Greyhound 
busas ir kelios mašinos — 
viso 54 dalyviai. Detroitie- 
čiams viskas gerai pasisekė, 
nes LDS Moterys laimėjo ir į 
Detroitą parsivežė Sorority 
trofėją, o LDS vyrai laimė
tojai parsivežė Joe Sacal tro
fėją. Chicagiečiai bowleriai 
nusiminę, pasiryžę tas trofe- 
jas laimėt atgal į Chicagą 
kitais metais, kuomet bowle- 
rių turnyras įvyks Chicago- 
je. Iki to laiko, abi trofėjos 
Detroito Lietuvių Klube glo-

SAN FRANCISCO, CAL.

Valerija [Rasinskaitė] 
Sutkienė

A. ir C. Mugianiai 
J. ir K. Karosai 
F. ir D. Machuliai 
Telda King

bojamos, kur bowleriai pasi
rinkę savo namais.

Vedybos
Klubietis Charles Litvinas, 

surado gražią merginą ir su 
ja susituoks liepos 11 d. 
Saginaw, Michigan. Pirm to, 
jo motina Albena Litvin ir 
teta Lillian Gugas, surengė 
merginai Shirley Dwenger 
pokylį sekmadienį, gegužės 
31 d. Mercury Esquire sve
tainėje. Dalyvavo 75 mote
rys su gražiomis dovanomis. 
Visos popiete praleido links
mai. Jaunojo močiutė Anna 
Daukus, jo tėveliai Albert ir 
Albena Litvinai, teta Lillian 
Litvinaitė Gugas ir dėdė 
Walter Gugas yra visiems už 
atsilankymą dėkingi.

Mirė Jaškulis
Sekmadienį, gegužės 25 d. 

staiga širdies priepuolio iš
tiktas Garden City h unėj 
mirė Antanas Jaškulis, . m. 
amžiaus. Velionis buvo pa- 

I šarvotas Vai Bauža laidotu- 
i vių direktorės Yolanda Bau

ža Zaparackienės su Al Zapa- 
racku. Laidotuvės įvyko ge
gužės 30 d. iš Šv. Antano 
bažnyčios. Palaidotas Mt. 
Olivet kapinėse prie savo 
mirusios žmonos Petronėlės. 
Jo žmona mirė 1953 metais. 
Po laidotuvių dalyviai buvo 
pakviesti pietums į Little 
Cafe restoraną.

Velionis su žmona Petronė
le ir dukrele Nijole į JAV 
atvyko 1949 metais; dirbo 
Chrysler dirbtuvėje kaip me
chanical engineer iki 1975 
metų, kuomet išėjo į pensiją, 
būdamas tik 58 metų am
žiaus. Buvo Dariaus ir Girė
no Klubo narys, bet dažnai 
aplankydavo Detroito Lietu
vių Klubą ir jo parengimus.

Velionis dideliame nuliūdi
me paliko savo dukrelę Nijo
lę Pleškaitis ir jos vyrą 
Algirdą; mamytę Elzbietą 
Jaškulis, 93 metų amžiaus ir 
sesutę Kazę Brazauskienę, 

i gyvenančias Tauragėj, savo 
gerą draugę Stella Rakaus
kienę ir daug draugų.

Kaip visuomet, laidotuvių 
direktorė Yolanda Zaparac- 
kienė gražiai patarnavo.

Važinėja
Detroito Lietuvių Klubo 

iždininkė, Ruby Vegeliūtė 
Jeske buvo Kenosha, Wis
consin ir du detroitiečiais 
dalyvavo bowleriu turnyre. 
Po to, vyko į Racine, Wis
consin, aplankyt savo gimi
nių. Ji sakė, jog jos tėveliai 
ten susituokė ir ji ten gimė. 
Ten praleido visą savaitę; 
apvažinėjo visą apylinkę, at
naujino pažintis. Sakė jos 
viešnagė Racine labai buvo 
miela.

Stefanija

M. Baltolioniūtė-Strauss
Ray Machulis
M. Ginaitienė
Martha Kamar

Iš Moterų klubo 
susirinkimo

Gegužės 19 d. įvyko Niu
jorko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas.

Susirinkimą pradėjo ir pra
vedė Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė. Ji pranešė, kad 
Klubo narė Valerija Sutkienė 
gyvenanti San Francisco, 
California, mirė ir ji paprašė 
narių pagerbti ją minutės 
atsistojimu.

Užrašų sekretorė Nastė 
Buknienė perskaitė praėjusio 
susirinkimo užrašus. Finansų 
sekretorė Anne Yakstis, il
gai sirgusi atsilankė, bet 
prašė iždininkės Nelės Ven- 
tienės duoti raportą, o se
kančiame susirinkime jau jos 
bus paruošiusios skaitlines.

Klubo pirmininkė davė ra
portą iš įvykusio Kovo Aš
tuntojo (Moters Dienos) mi
nėjimo. Ji Klubietėms dėko
jo už talką, už paruošimą 
gero maisto, žodžiu — klu- 
biečių Kovo Aštuntosios mi
nėjimas buvo ypatingai iškil
mingas.

Kadangi birželio 7 d. įvyks 
laikraščio “Vilnis” suvažiavi
mas, Klubas nutarė su pa
sveikinimu paskirti $25. Be
je, “Laisvės” jubiliejaus pro
ga buvo paskirta $100 su 
pasveikinimu.

Nutarta pasiųsti preziden
tui Reagan laišką su protestu 
dėlei kėsinimosi mažinti so- 
ciales apdraudas (social secu
rity) pensininkams.

Susirinkime Klubui aukojo 
sekamos narės: Amelia Yus- 
kovic $20; po $5 — F. Maži- 
lienė, A. Vaznienė ir A. 
Rainienė; po $3 — M. Stri- 
peikienė ir P. Kolendo; po 
$2 — M. Šukaitienė ir M. 
Jakštas. Maistu ir dovano
mis prisidėjo : M. Šukaitienė 
ir S. Stasiukaitienė, Anne 
Yakstis, Amelia Yuskovic ir 
O. Babarskienė.

Nutarta sekantį susirinki
mą šaukt rugsėjo mėnesyje. 
Reiškia atostogausime per 
tris mėnesius. Per tą laiką 
tikimės, kad mūsų sergan
čios narės sustiprės ir galės 
dalyvauti. Sergančios narės 
yra F. Mažilienė, Julia Meš- 
kienė, A. Vaznienė ir Ė. 
Liepienė.

Kaip ir visuomet, po susi
rinkimo turėjome vaišes. 
Pirmininkė pranešė, kad 
Nastės Buknienės gegužės 
mėnesį įvyko gimtadienio ir 
vestuvių minėjimas. Mes jai 
padainavome “ilgiausių me
tų”. A. R.

New York. — Birželio 13 
d. čia įvyksta jungtinė konfe
rencija, kurią sponsoruoja 
įvairios grupės, kovojančios 
prieš aplinkos taršą. Joje 
pasisakys aktyvistai ir orga
nizacijos, siekiančios, kad 
publika būtų informuojama, 
kur ir kada išverčiamos svei
katai kenksmingos cheminės 
atmatos ir pervežamos radio- 
aktyvinės medžiagos.

Chicago, UI. — Gus Hali, 
JAV Komunistų Partijos ge
neralinis sekretorius, pasta
ruoju laiku net tris dienas 
praleido Chicagos rajone, su
sirinkimuose ir spaudoje bei 
per radiją diskutuodamas 
prez. Reagano administraci
jos veiklą ir aiškindamas 
Komunistų Partijos vietą 
amerikiečių gyvenime. Ta jo 
kelionė didžiumoje buvo 
skirta naujiems nariams į 
partiją prirašyti. Hull pareiš
kė, kad šiuo metu į partiją 
daugiausia stoja jauni ir ge
rokai išsilavinę žmonės.

Maskva. — Daily World 
korespondentas Pilypas 
Bonoskis rašo, kad čia jau 
prasidėjo turistinis sezonas. 
Pastarųjų penkerių metų lai
kotarpyje 18 milijonų tarybi
nių piliečių lankėsi 142 užsie
nio šalyse ir 25 milijonai 
užsieniečių pabuvojo Tarybų 
Sąjungoje.

TARP LIETUVIŲ
“Laisvės” Bendrovės di

rektorių tarybos narys ir 
laikraščio vežikas į paštą 
Alekas Mitchell buvo smar
kiai susirgęs. Ligoninėje jis 
išbuvo 15 dienų, kur jam 
padaryta dvi sunkios opera
cijos. Dabar draugas Mit
chell gydosi namie. Linkime 
jam greit sustiprėti.

* * ♦
Praėjusį sekmadienį (bir

želio 7 d.) žurnalistų Sigito ir 
Irenos Krivickų šeima išvyko 
atostogoms į Lietuvą. Su jais 
išvyko “Laisvės” direktorių 
tarybos ir Aido Choro pirmi
ninkas Povilas Venta.

Birželio 16 d. konsulas Ed
mundas Juškys su sūnum 
Gediminu išvyks į Lietuvą, 
taip pat atostogoms. Draugė 
Juškienė jau Lietuvoje. Sy
kiu su konsulu Juškiu va
žiuosiu ir aš, taip pat S. J. 
Jokubka.

Birželio 22 d. išvyks LDS 
ruošiama ekskursija prie ku
rios prisidėjo laisviečiai. Ši 
ekskursija skrenda Finnair 
lėktuvu iš Kennedy aeropor- 
to 8 vai. vakare. Lietuvoje 
išbus 10 dienų. Grįš į New 
Yorką liepos 8 d. Beje, su šia 
ekskursija vyksta ir mūsų 
laikraščio ekspeditorius Bill 
Malin. Tai bus pirma jo 
kelionė į tėvų žemę.

* * *
Kazimieras Milenkevičius

BRIEFS
They say President Reag

an’s proposed cuts in Federal 
spending on alcoholism and 
drug abuse through the Na
tional Institute of Alcoholism 
and Alcohol Abuse and the 
National Institute of Drug 
Abuse amount to $85,480,- 
000 in 1981 and $239,647,000 
in 1982. In 1982, both agen
cies will have less than one- 
quarter of support.

♦ * *
Ambassador of the Union 

of Soviet Socialist Republics 
in Washington sent the fol
lowing greeting to American 
Lithuanian Ksavera Kaross, 
who is the head of the Rus
sian-American Institute in 
San Francisco:

Dear Comrade Kaross:
Please accept my heart

felt congratulations on the 
occasion of your 80th birth
day.

We know you as a repre
sentative of the American 
people who was and is taking 
an active part in the struggle 
for peace, for progress and 
social justice. We also know 
you as a staunch friend of 
the Soviet Union, a propo
nent of good friendly rela
tions between the peoples of 
the USA and the USSR.

On this day I wish you, 
dear Comrade Kaross, the 
best of health, many new 
successes in your noble 
work, personal happiness to 
you and your loved ones.

With comradely greetings, 
Anatoly Dobrynin

♦ * ♦
A group of Connecticut 

peace activists have formed 
a state chapter of the Socie
ty for American-Soviet 
Friendship. The branch will 
become the 20th affiliate of 
the National Council for 
American-Soviet Friendship.

* ♦ ♦
The 14th Congress of the 

International Union of Socia
list Youth has opened in 
Vienna. It is to discuss such 
issues as efforts to further 
detente work for peace and 
disarmament, the economic 
crisis in the West and other 
today’s burning issues. 

į vėl ligoninėje. Jo dukra Al- 
i dana pranešė, kad reikėjo 
i tėvą išvežti į Lutheran Medi
cal Center birželio 4 d. Linki
me draugui Milenkevičiui 

į greit pergyventi skausmą 
j kojoje ir grįžti vėl į namus 
i pas savuosius.
I

LIETUVOJE MIRĖ
i W. KERŠULIO BROLIS

Skaudi žinia pasakė drau
gus Walterj ir Bronę Keršu- 
lius. Lietuvoje mirė Walterio 
jaunesnysis brolis Feliksas 
Dagys, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Feliksas su šeima 
gyveno jų gimtinėje Rokiškio 
rajone, (Kamajų paštas), 
Kurkliečių kaime.

Lietuvoje liko žmona Liu
da, brolis Jonas, Argentinoje 
sesuo Ona Žemaitienė ir 
Amerikoje mūsų uolus veikė
jas Walteris Keršulis.

Walteriui ir Bronei Keršu
liams vardu viso “Laisvės” 
kolektyvo reiškiu gilią užuo
jautą. Ieva Mizarienė

Washington. — Census 
Bureau direktorius pranešė, 
kad Amerikoje labai sumažė
jo gimimų skaičius. Esą tau
tinis prieauglis per pastarąjį 
dešimtmetį buvęs 11.4 proc. 
Ateinantį dešimtmetį, mano
ma, kad prieauglio proc. dar 
mažėsiantis.

All the checks which have 
come to “Laisve” on Antho
ny Bimba’s name have been 
turned over for “Laisve’s” 
fund. Just recently Mary 
Balčiūnas from California 
sent a $50 check to Anthony 
Bimba. She had heard about 
his car accident. Her kind
ness and concern was very 
much appreciated. J. Sma- 
lenskas sent a check of $20 
to him and that also was 
very much appreciated. If 
we missed sending a perso
nal “Thank You” note to 
people who have sent checks 
to Bimba we would like to 
apologize. He hasn’t accep
ted any checks, but has 
appreciated people’s concern 
and kindness very much. It 
has been a financial help to 
“Laisve”. 

* ♦ ♦
A 15-year old girl, Audra 

Avižienis, has established 
herself as one of the leading 
models in Chicago. The code 
word for the 5-foot-9 inch 
brunette of Lithuanian des
cent is “natural.”

Although Audra’s services 
are in constant demand, she 
has been working only Tues
days and Fridays and they’re 
the days she gets off from 
school early, she has confid
ed.

She was to travel East 
this summer to test the New 
York market. Is it going to 
be fame and fortune or 
heartbreak? Ilse

AUDRA AVIŽIENIS




