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Palydint A. Bimbą 
Grįžta į gimtinę . . . 
Jo palikimas čia 
Amerika atsisveikina

R. BARANIKAS
Kuomet laisviečiai ir jų 

prieteliai šeštadienį, šio mė
nesio 21 dieną, susirinks po
piet “Laisvės” salėje, jie fak- 
tinai dalyvaus paskutinį kar
tą mitinge kartu su mūsų 
ilgamečiu vadovu, draugu 
Antanu Bimba. Tai bus atsi
sveikinimas su jo palaikais, 
kurie vežami į Lietuvą jo 
gyvenimo draugės Ilsės Bim- 
bienės, bet tai bus ir simbo
liškas buvimas kartu su tuo 
garbingu, šviesiu asmeniu, 
kuris per tokią ilgų metų eilę 
kaip tik šioje salėje kalbėjo į 
susirinkusius, gvildeno, de- 
batavo, agitavo, aiškino, 
džiaugėsi mūsų bendrais lai
mėjimais, tiesė gaires toli
mesnei kovai . . .

Draugo Bimbos žemiški 
palaikai grįžta į gimtąjį Lie
tuvos kampą, kur Valaikiškio 
(Užusienių) kaime, prie miš
kų ir žaliumynų apsupto pui
kaus ežero, kaip vaikas žaidė 
jaunasis “Untaniukas”. Savo 
atsiminimuose Bimba rašė 
(1957 metais), kad jeigu pa
saulyje yra koks nors kam
pas, kuris užsitarnauja gam
tiško rojaus pavadinimo, tai 
Valaikiškiai . . .

Bet ne tik į Valaikiškius 
grįžta Bimba — jis grįžta į 
visą savo gimtinį kraštą, 
kurį apleido beveik septyni 
dešimtmečiai atgal, gimtinį 
kraštą, kurio meilė niekad 
neužgęso jo širdyje.

Palydint Bimbą mes taipgi 
žinome, kad praleidęs čia 
beveik visą savo subrendusį 
gyvenimą, jis čia buvo giliai 
įleidęs savo šaknis, karštai 
pamylęs šį kraštą, jo liaudies 
tradicijas, jo darbo žmones.

Nespėjo Valaikiškio jau
nuolis apsidairyti šioje šaly
je, kaip jis pradėjo identifi
kuotis su Amerikos darbo 
žmonių kovomis, — Valpa
raiso universitete jis tampa 
žinomas kaip radikalių stu
dentų veikėjas, vėliau jis 
redaguoja komunistinį ang
liakasių laikraštį “Miners 
Voice’’ (“Angliakasių bal
sas”), jis padeda steigti Ko
munistų partiją, jis veikia 
kaip K.P. organizatorius 
Klevlande, kur spiečiasi 
Amerikos plieno pramonė.

Bimba palieka Amerikai ne 
vien atsiminimą apie savo 
kovingą rolę, bet ir eilę 
rekorduotų minčių —- juoda 
ant balto — knygų: tūkstan
čiuose susipratusių Amerikos 
darbininkų namų iki šios 
dienos guli Bimbos parašytos 
knygos — Amerikos darbi
ninkų klasės istorija, anksty
vųjų mainierių unijų istorija 
ir kitos. Jauni Amerikos ra
dikalai, kurie studijuoja mū
sų šalies organizuotos darbi
ninkijos istoriją, iki šios die
nos naudojasi Bimbos knygo
mis, ypatingai jo istorija apie 
angliakasių uniją, “The Mol
ly Maguires”.

Tad, su Bimba atsisveikina 
ne tik pažangieji Amerikos 
lietuviai, bet ir klasiniai susi
pratę šios šalies darbininkai 
bendrai. Per ilgą savo gyve
nimą čia jis stovėjo pačiose

D. Britanijos darbiečių lyderis Michael Foot rodo jo partijos priimtąjį manifestą ryšium 
su birželio 9 d. būsimais rinkimais. Jo vadovaujama opozicijos partija žada rinkėjams, 
kad, jei darbiečiai bus išrinkti, jie suras 2,5 milijono naujų darbų Britanijoje 
siautėjančiam nedarbui sumažinti. Užsienio politikoje darbiečiai žada gerinti santykius 
su Tarybų Sąjunga ir Kinija bei atmeta JAV politiką Centrinėje Amerikoje su Michael 
Foot, kairėje, jo pavaduotojas Denis Healey.

Sirija atmeta Libano ir 
Izraelio taikos susitarimą

Damascus. — Nors Izraelis 
ir Libanas pasirašė susitari
mą dėl kariuomenės išvedi
mo iš Libano, Sirijos prezi
dentas Hafez Assad pareiš
kė, kad jis atmeta šį Ameri
kos parengtą planą. Jis tvir
tina, kad “šiuo susitarimu 
siekiama tik suskaldyti Liba 
ną, pasityčioti iš jo suvereni
nės teisės, kad Libano terito
rijoje po klastingo izraeliečių 
kariaunos įsiveržimo buvo 
dislokuota ir JAV okupacinė 
kariuomenė”.

Prez. Hassad pažymėjo, 
kad šis dokumentas atitinka 
tik Izraelio interesus ir kad 
“Sirija negali sutikti su tuo, 
kas pažeidžia Libano nepri
klausomybę, laisvę ir intere
sus, Sirijos saugumą ir inte
resus, taigi arabų nacijos 
interesus ir saugumą”.

Spauda skelbė, kad Sirija 
uždarė pagrindinį kelią, jun
giantį Beirutą su Damasku, 
ji taip pat užblokavo pagrin
dinį kelią į šiaurės uostą 
Tripoli netoli Helwh, apie 20 
mylių nuo Beiruto. Taip pat 
buvęs nukirstas ir telefoninis 
bei telegrafinis susisiekimas 
su Sirijos kariuomenės kon
troliuojama Libano teritori
jos dalimi. Sirija Libane te
beturi apie 40-50 tūkst. ka
riuomenės.

Izraelis sutiko savo kariuo
menę iš Libano išvesti, jei 
panašiai padarys ir Sirija su 
Palestinos Vadavimo Organi
zacija. Izraelis Libane tebe
laiko apie 25 tūkst. karių, o 
palestiniečiai — apie 12-15 
tūkst.

Susitarimas tarp Izraelio ir 
Libano buvo pasiektas Ame
rikos pastangomis, kai Arti
muosiuose Rytuose lankėsi 
specialiai prez. Reagano at
siųstas Valstybės sekreto
rius George Shultz. Kad šis 
Amerikos diplomatijos pa
rengtas taikos susitarimas 
įsigaliotų, reikalinga, kad 
jam pritartų visos šalys, ku
rių kariuomenė stovi Libane. 
Tačiau jam nepritaria ir pa
lestiniečiai.

pirmose gretose darbo žmo
nių kovose už jų teises ir 
geresnį gyvenimą. Kada 
nors, kai socializmas laimės 
Amerikoje, mūsų istorija mi
nės Antaną Bimbą kaip tikrą 
JAV darbininkijos sūnų.

Tuo tarpu prez. Reagan, 
sužinojęs, kad Izraelis su 
Libanu pasirašė sutartį, Bal
tuosiuose rūmuose išleido 
pareiškimą, kuriame jis svei
kina šį žygį kaip “pozityvų 
žingsnį, vedantį prie taikos 
Artimuosiuose Rytuose”.

Lenkijos 
ekonominis planas

Varšuva. — Lenkija įsijun
gė į darbą vykdyti šio mėne
sio pradžioje paskelbtam 
ekonominiam planui. Planas 
numatytas trejiems metams 
ir ketinama padidinti žemės 
ūkio mašinų gamybą mažiau
siai 20 proc., lyginant su 
1982 m., taip pat pastatyti 
530-590 tūkstančių butų. Nu
matytos priemonės gaminių 
kokybei gerinti.

NIKARAGVA SUSIRUPINUSI PADĖTIMI 
CENTRINĖJE AMERIKOJE

Daniel Ortega Savedra, Nikaragvos vyriausybės koordina
torius, kviečia prie taikos pasitarimų ir invazijos iš 
kaimyninių valstybių sustabdymo.

Jungtinės Tautos. —Saugu
mo Taryba čia svarstė Nika
ragvos skundą prieš Ameri
ką, kad jos remiami ir gin
kluojami sukilėliai pakartoti
nai peržengia jos sieną ir 
šiaurinėje šalies dalyje daro 
puolimus prieš jos kariuome
nę.

Saugumo Taryboje nutarta 
pavesti gen. sekretoriaus Ja
vier Perez de Cuellar vado
vaujamai Kolumbijos, Meksi
kos, Panamos ir Venezuelos

Turkija nenori 
JAV radijo stočių

Ankara. — Amerika buvo 
prašiusi Turkijos vyriausy
bės sutikimo leisti įrengti 
Turkijos teritorijoje vienuo
lika retransliatorių radijo 
stotims “Laisvoji Europa”, 
“Laisvė” ir “Amerikos bal
sas”, kurios vykdo radijo 
diversijas prieš Tarybų Są
jungą ir kitas socialistines 
šalis.

Bet Turkijos vyriausybė 
Amerikos prašymą atmetė. 
Savo nutarimą motyvavo 
tuo, kad šie radijo įrengimai 
gali neigiamai atsiliepti Tur
kijos santykiams su jos kai
mynais.

Peking. — Nepaisant pasta
ruoju metu atsiradusių nesu
tarimų tarp JAV ir Kinijos, 
abiejų šalių atstovai čia pasi
rašė keturias sutartis moks
linio bendradarbiavimo srity
je.

vyriausybių atstovų komisi
jai siekti susitarimo dėl pa
dėties stabilizavimo Centri
nėje Amerikoje.

Anksčiau, dar prieš kreipi
mąsi į Jungtines Tautas, 
Nikaragvos vyriausybės 
koordinatorius Daniel Orte
ga Saavedra buvo raginęs 
visas Hondūro ir Kostarikos 
politines partijas prisidėti 
prie sušaukimo konferencijos 
taikos klausimu Centrinėje 
Amerikoje.

Lenkija sutinka 
prailginti 
popiežiaus mitų

Vatikanas. — Čia oficialiai 
paskelbta, kad popiežiaus 
kelionė tikrai įvyks ir ji 
užtruks vieną dieną ilgiau, 
nei anksčiau buvo numatyta. 
Lenkijos vyriausybė sutiko, 
kad popiežius Lenkijoje pra
leistų aštuonias dienas vieto
je septynių, kaip buvo pra
nešta po vyriausybės ir Len
kijos vyskupų susitarimo, 
paskelbto kovo 23 d.

Popiežius Lenkijoje lanky
sis birželio 16-23 dienomis ir 
galės pasakyti 30 pamokslų, 
susitiks su vyriausybės at
stovais, universiteto profeso
riais, bet neminimas jo pasi
matymas su buvusios Soli- 
darnošč unijos buvusiu vadu 
Lechu Walensa. Popiežius 
kaltinamas, kad jis panaudo
jęs savo įtaką padidinti tos 
unijos prestižui bei prisidė
jęs prie neramumų, kilusių 
po tos unijos uždarymo ir 
karinio stovio įvedimo.

Neramumai Čilėje
Santiago. — Čilės valsty

bės žinioje esanti Nacionali
nė Vario Korporacija patrau
kė į teismą darbininkų unijos 
lyderius už tai, kad jie ragi
no streikuoti, kas paskui 
išvirto atvira demonstracija 
prieš vyriausybę. Unija nori, 
kad teismas uždraustų unijos 
vadams eiti savo pareigas 
trejų metų laikotarpiui.

Tačiau unijų vadai tvirti
na, kad jų ragintasis streikas 
niekados neįvyko, kadangi 
korporacijos patalpos buvo 
policijos apsuptos, ko pasė
koje vietoje numatyto strei
ko susidarė sąlygos demon
stracijai prieš policiją. Perei
tą šeštadienį policija apsupo 
priemiesčių gyventojus, ne
va ieškodama ginklų, ir suė
mė daug asmenų, tikrindama 
asmens tapatybės dokumen
tus.

Ankara. — Nauja politinė 
partija, pasivadinusi nacio
nalistų demokratine partija, 
įregistruota vidaus ministe
rijoje. Ją sudarė buvę ka
riuomenės karininkai, buvę 
vyriausybės nariai ir komer
santai. Tai pirmoji partija po 
trejų metų, kai Turkijoje 
įvestas karinis režimas.

Cambridge. — Harvardo 
universiteto vadovybė pa
skelbė, kad praplečiamas jos 
Russian Research Center, 
gyvuojantis jau 35 metus. 
Tam tikslui bus stengiamasi 
sutelkti $5 milijonai, kuriuos 
tikimasi surinkti iki 1985 m. 
birželio pabaigos.

Boston. — Čia teisme nu
spręsta, kad prez. Reagano 
draudimas JAV piliečiams 
į Kubą esąs neteisėtas. Į 
teismą buvo kreipęsi keli 
asmenys, kuriems atstovavo 
New Yorke savo centrą tu
rinti Civilinių Teisių Sąjunga 
ir kitos organizacijos.

Washington, — NASA, 
kuri vadovauja Amerikos 
erdvės tyrimams, ieško dvy
likos naujų astronautų. Šeši 
iš jų turi būti pilotai, o kiti 
šeši — mokslininkai-inži- 
nieriai. Jie bus apmokyti 
erdvėlaivių skridimams atei
tyje. Pradinė alga $24,508.

Atnaujinti nusiginklavimoII

pasitarimai tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos

Amerikos atstovas 
Paul Nitze

TSRS atstovas 
Jurijus Kvicinski

Geneva. — Čia po septynių 
savaičių pertraukos vėl at
naujinti pasitarimai dėl abi
pusio nusiginklavimo viduti
nio siekimo branduolinių ra
ketų srityje. Amerikos ir 
Tarybų Sąjungos delegatai, 
prieš posėdžiams praside
dant, išdėstė savo valstybių 
nusistatymą.

Amerikos atstovas Paul H. 
Nitze tvirtina, kad, jei Tary
bų Sąjunga nepadarys pakei
timų savo nusistatyme, 
Amerika šį rudenį dislokuos 
savo branduolines raketas 
Fed. Vokietijoje ir kitose 
Vakarų Europos valstybėse.

Tuo tarpu Tarybų Sąjun
gos atstovas Julijus Kvicins
ki kaltina Ameriką, kad ji 
blokuojanti susitarimą, kurio 
siekiama jau nuo 1981 m. 
lapkričio 30 d., kai čia prasi
dėjo pasitarimai tuo klausi
mu. Abidvi delegacijos jau 
buvo turėjusios per 70 for
malių susitikimų. Tarybų Są
jungos pasiūlymas yra toks, 
kad norima pasiekti raketų ir 
atominių užtaisų balanso 
tarp abiejų pusių — tai yra, 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
NATO šalių, įskaitant ir Bri
tanijos bei Prancūzijos turi
mas raketas.

JAV nori, kad Tarybų Są
junga panaikintų savo turi
mas 600 vidutinio siekimo 
raketų, įskaitant ir tris bran

Tarybų Sąjungos kreipimasis 
Madrido susitikime

Madrid. — Pernelyg ilgai 
užsitęsus čia vykstantiems 
pasitarimams, Tarybų Są
junga atskiru kvietimu krei
pėsi į valstybių saugumo ir 
bendradarbiavimo Europoje 
susitikimo dalyvius, raginda
ma pasinaudoti šia proga tai
kos ir saugumo labui.

Tarybų Sąjungos kvietimą 
čia perskaitė jos nuolatinis 
atstovas. Kvietime, tarp kitų 
dalykų, sakoma:

“Šių metų kovo 15 dieną 
grupė neutralių ir neprisi
jungusių valstybių — susiti
kimo dalyvių — ėmėsi inicia
tyvos kuo greičiausiai suda
ryti galutinį susitarimą ir 
sėkmingai užbaigti susitiki
mą, pateikusi atnaujintą bai
giamojo dokumento projek
tą.

Šiame projekte neatsi
žvelgta į kai kuriuos esmi
nius Tarybų Sąjungos sam
protavimus. Galimas daik
tas, kitos susitikime daly
vaujančios valstybės taip pat 

duolinius užtaisus turinčią- 
sias SS-20. Tačiau ji nori, 
kad tasai susitarimas nelies
tų Prancūzijos ir Britanijos 
submarinuose turimų rake
tų, nes jos esančios tų dviejų 
šalių “gynybai, o ne puoli
mui”.

Tarp tų dviejų diametraliai 
skirtingų pasiūlymų pasta
ruoju laiku atsirado ir tam 
tikrų moderavimų. Būtent 
Tarybų Sąjunga buvo pasiū
liusi tartis dėl susitarimų po 
lygiai nusiginkluoti tiek ra
ketų skaičiaus, tiek atominių 
užtaisų atžvilgiu, bet JAV 
kol kas šį pasiūlymą igno
ruoja.

Tačiau, nepaisant visko, 
pasitarimai prasidėjo ir tebe- 
vyks, ligi abidvi pusės ko 
nors pasieks teigiamo arba ir 
vėl išsiskirstys be nieko. 
Pasaulis dideliu susidomėji
mu šiuos pasitarimus stebės, 
nes tai liečia ne vien tik JAV 
ir TSRS, bet ir šalis, kuriose 
Amerika grasina dislokuoti 
savo raketas, jei nebus pa
siekta susitarimo.

Peking. — Kinijos oro linijų 
administracija paskelbė, kad 
lėktuvo nukreipimas į Pietų 
Korėją įvykęs dėl nepakan
kamų saugumo priemonių 
aerodrome. Šeši asmens, ku
rie nukreipę lėktuvą, įsinešę 
į kabiną du šautuvus.

mano, kad projektas ne vi
sais atžvilgiais atitinka jų 
požiūrį.

Ir vis dėlto Tarybų Sąjun
ga, vadovaudamasi Helsin
kyje pradėto visos Europos 
proceso tęsimo interesais, 
taikos, saugumo stiprinimo 
ir bendradarbiavimo vysty
mo Europoje, karinės kon
frontacijos mažinimo čia in
teresais, pasirengusi priimti 
minėtą Madrido susitikimo 
baigiamojo dokumento pro
jektą tokia forma, kokia jis 
buvo pateiktas šių metų ko
vo 15 dieną.

Jeigu kas nors vėl ketintų 
siūlyti pataisas, juo labiau 
pataisas pataisoms, papildy
mus, -t- galėtų niekais nueiti 
visa tai, kas teigiamo pasiek
ta Madride.

Jeigu kiti susitikimo daly
viai parodys tiek pat atsako
mybės jausmo, Madrido susi
tikimas per kelias dienas bus 
užbaigtas su svarbiais teigia
mais rezultatais”.
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Chomeinio diktatūra
Per ilgą laiką dalis pažangiečių visame pasaulyje turėjo 

visokių iliuzijų apie Irano klerikališkosios valdžios galvą 
Chomeinį: esą jis atsilikęs dvasiškis, bet turi anti-imperia- 
listinių nusistatymų; esą, jis vis labiau gniaužia kairias 
jėgas, bet laikinas reiškinys; esą, jis žiauriai paneigia 
moterų teises, bet tą reikia suprasti Irano istorinio 
vystymosi perspektyvoje ....

Bet toms iliuzijoms, kaip kai kurių turėtos, dabar atėjo 
galas,—Chomeinio diktatoriškas-musulmoniškas-klerikališ- 
kas režimas grūda į kalėjimus Tudeh partijos komunistus, 
muchahedinus, organizaciją, kuri bando derinti Islamą su 
marksizmu; liberalinius, pasaulietiškus demokratus; fedaji- 
nus, nepriklausomos kairios grupės narius . . . Kitaip 
sakant, dabartinis režimas Teherane žiauriai persekioja 
visus, kurie kairėj nuo jo. Kuomi jis, bent vidujinėje 
politikoje, toks jau skirtingas nuo buvusio šacho?

Pasaulinės Irano musulmonų studentų sąjungos (tremty
je) organas “Irano Išlaisvinimas” savo gegužės 2-osios 
laidoje aprašo, kaip Chomeinio režimo policija per paskuti
nius dvejus metus suėmė, įkalino ir nužudė šimtus ir 
šimtus anti-fašistų, kaip policija žiauriai užgniaužia strei
kus,— vienu žodžiu, kaip kartojasi padėtis, kuri egzistavo 
šacho valdymo laikotarpiu.

Pasaulinėje arenoje Chomeinio režimas dar dedasi stovįs 
anti-imperialistinėse pozicijose, bet koks ten gali būti 
antiimperializmas, kai režimas žiauriai persekioja visus 
tikruosius antiimperialistinius Irano judėjimus?

Irano žmonėms, kaip atrodo, tenka iš naujo kovoti už 
išsilaisvinimą, kurio, kaip atrodė trumpam laikui, jie buvo 
pasiekę nutrenkdami šalin šacho režimą.

Artimuose Rytuose
Mūsų užsienio reikalų sekretorius Shultz, sugrįžęs iš 

Artimųjų Rytų, triumfališkai prezidentui Reaganui rapor
tavo, kad jam pasisekė kone atsteigti taiką Artimuose 
Rytuose. Esą, Libanas ir Izraelis susitarę, izraeliečiai 
ištrauksią savo karines jėgas iš Libano, libaniečiai ir 
izraeliečiai turės bendrus karinius patrulius Pietiniame 
Libane, išdavikiškas majoras Hadadas, kvislingas, kuris 
tarnauja izraeliečiams, užims svarbų postą Libano karinėje 
komandoje Pietuose, ir taip toliau ir taip toliau.

Ar iš tikro einama link taikos Artimuose Rytuose? Faktai 
rodo, kad ne. Izrealis lengvai pažadėjo ištraukti savo jėgas, 
bet tą padarė gerai žinodamas, kad yra pakankamai 
priekabių, pažadą tęsėti. Mat, izraeliečiai sako, kad jie 
ištrauktų savo pajėgas, jeigu tą padarytų Sirija ir PLO. 
Bet Sirijos jėgos randasi Libane visai kitokiu pamatu, negu 
Izraelio: sirijiečius kvietė pati Libano valdžia, padėti 
stabilizuoti šalyje, o izraeliečiai įsiveržė kaip agresoriai; 
sirijiečių jėgų įvedimui į Libaną pritarė arabiškieji kraštai, 
o Izraelio jėgų agresijai niekas oficialiai nepritarė — net 
JAV tą agresiją smerkė, nors tik dėl akių . . .

Tad, izraeliečiai dabar patenkinti. Jie nusiduoda esą 
taikos Šalininkais, pasirengę evakuoti savo jėgas, bet savo 
pažado ištęsėjimą gali vilkti ir vilkti. Mat, jeigu Sirija ir 
ištrauktų savo jėgas, izraeliečiai gali sakyti, kad lieka 
PLO. O jeigu ir PLO pasitrauktų, Izraelis gali teigti, kad 
vietinės musulmoniškos libaniečių milicijos yra “PLO 
sąjungininkės” — ir taip be galo. Iki taikos dar toli . . .

Nauji vėjai Čilėje
1974-aisiais metais karinė Čilės chunta, Amerikos 

Centralinės žvalgybos agentūros padedama, nuvertė lega
lią šalies liaudies valdžią, nužudė prezidentą Allende ir 
tūkstančius kitų anti-fašistų, užkorė šaliai žiaurią priespau
dą, panaikino visas demokratines laisves, uždraudė parti
jas. Tamsi teroro naktis užgulė Čilę, ir atrodė, kad taip bus 
ilgai, ilgai . . .

Bet atrodo, kad Čilėje pučia nauji vėjai ir kariniai 
diktatoriai su Pinochet priešakyje turi pamato drebėti. 
Čilėje apie 20°/o visų žmonių bedarbių eilėse, reiškia, 
kiekvienas penktas čilietis bedarbis. Infliacija darosi 
aršesnė, darbo masių gyvenimas kiekvieną dieną darosi 
sunkesnis.

Nestebėtina, kad per šalį persirito masinių protestų 
banga. Tai įvyko gegužės 12, kuomet pusiau-legališkos 
darbo unijos paskelbė visos šalies socialinio protesto dieną. 
Apie 70% čiliečių pakluso unijų balso ir dalyvavo proteste: 
vieni dalyvavo demonstracijose, kiti neleido savo vaikams 
lankyti mokyklų, treti nevažinėjo viešu transportu, dar kiti 
neatvyko į darbą. Sostinė Santiago atrodė, lyg būtų buvęs 
sekmadienis, — gatvėse mažai kas bejudėjo, o vietomis 
susirinkę drąsesni žmonės viešai demonstravo.

Pinocheto policija ėmėsi drastiškų priemonių žmones 
įbauginti: policiniai džypai važinėjo po darbininkų kvarta
lus ir šaudė į orą, o keliose vietose tiesiai į demonstrantus. 
Du čiliečiai, 15 metų vaikinas ir 22 metų jaunas vyras, 
krito po fašistinės policijos kulkomis.

Taip, Pinochet ir jo valdovai Washingtone turi kuom 
susirūpinti.

“Aušros” žurnalo pasirody
mo 100 metinių proga norime 
perversti vieną kitą jos isto
rijos puslapį, susijusį su JAV 
lietuviais ir trumpai pažvelg
ti, kaip “Aušra” jos ėjimo 
metais (1883-1886) buvo pa
sklidusi tarp tos šalies lietu
vių, kaip jų sutikta ir vertin
ta.

Garsas apie išeisiantį Rytų 
Prūsijoje lietuvišką leidinį 
vieną kitą Amerikos lietuvį, 
matyt, bus pasiekęs “Auš
ros” pasirodymo išvakarėse. 
Pirmasis “Aušros” korespon
dentas iš JAV Antanas Jur
gelaitis (Springfieldas, Ohio 
v.) 1885 m. prisiminė, jog 
“nežinodamas nei adreso, nei 
vardo raštelio (lietuviško 
laikraščio — A.A.) rašiau 
1883 m. į lietuvišką ūdystę ir 
gavau atsakymą nuo Basana
vičiaus ir porą numerių 
“Aušros”.

Tai buvo A. Jurgelaičio 
1883 m. kovo 5 d. rašyta 
korespondencija — “Groma- 
ta iš Amerikos”, paskelbta 
jau antrajame “Aušros” nu
meryje (1883, Nr. 2). Tame 
liške autorius pageidavo iš 
redakcijos gauti kelis žurnalo 
egzempliorius, kad galėtų 
susipažinti su jo kryptimi, 
paskui rinkti prenumeratą.

Sunku tiksliai pasakyti, 
nuo kada JAV lietuviai pra
dėjo “Aušrą” skaityti ir 
skleisti. Pirmąjį jos kores
pondentą iš Amerikos Anta
ną Jurgelaitį, ar kokį kitą 
pavienį JAV lietuvį per gimi
nes ar kitais būdais žurnalas 
galėjo pasiekti 1883 metais. 
Tačiau M. Jankus, rašęs apie 
1883 m. “Aušros” prenume
ratą dar nemini nei vieno 
JAV lietuvio”.

Tikrų žinių apie “Aušros” 
platinimą Amerikoje esama 
iš 1884 m. Tų metų atsaky
me A. Jurgelaičiui žurnalo 
redakcija pareiškė, jog būtų 
labai smagu, jeigu “nors keli 
skaitytojai tarp lietuvių 
Amerikoje atsirastų: tai bū
tų jau šioks toks susinešimas 
su broliais tėvynėje.”

1884 m. pavasarį ar vasa
rop “Aušros” redakcija minė
tam savo korespondentui iš
siuntė 10 prospektų savo 
laikraščio, kitų leidinių ir 
pageidavo, kad jie būtų pa-

ANTANAS AUKŠTAITIS
skleisti “pažįstamiems bro
liams lietuviams”. Prenume
ratos reikalais “Aušra” tais 
metais susirašinėjo ir dar su 
vienu kitu JAV lietuviu.

Rinkti prenumeratą “Auš
rai” Amerikoje daugiau su
krusta nuo 1884 m. vidurio, 
atvykus į tą šalį J. Šliūpui. 
1884 m. liepos 20 d. New 
Yorko lietuvių susirinkime 
jis perskaitė “Aušros” nume
rį. Kai kas iš niujorkiečių jau 
tada užsirašę “Aušros” adre
są ir žadėję ją parsisiųsdinti.

Naujų postūmių “Aušrai” 
sklisti tarp Amerikos lietu
vių davė 1884 m. spalio 
pabaigoje New Yorke pasiro
dęs “Unijos” laikraštis. Į jo 
redakciją nuo tada buvo 
siuntinėjama “Aušra”. Be to, 
per “Unijos” redakciją ji ga
lėjo būti prenumeruojama.

Taigi nuo 1884 m. pabaigos 
“Aušrą” JAV lietuviai pažino 
jau kiek plačiau, pradėjo 
prenumeruoti, teikti jai fi
nansinę paramą.

Prie akcijos už “Aušrą” jos 
gyvenimo metu neabejotinai 
prisidėjo 1885 m. liepos 
mėn. — pasirodęs “Lietuviš
kasis Balsas”. Tat 1885 
metais “Aušros” skaitytojų 
jau atsirado ir atkampesnėse 
lietuvių kolonijose.

Nežiūrint pastangų, “Auš
ros” ir jos kalendorių platini
mas bei prenumerata judėjo 
sparčiai per visą žurnalo gy
venimo laiką. Pagal J. Šliū
pą, tarp Amerikos lietuvių 
buvę “Aušros” “keliolika 
prenumeratorių”, kurių dalis 
nevisad užsimokėdavusi.

“Aušros” prenumeratos ir 
sklidimo padėtį Amerikoje 
sąlygojo kelios priežastys. 
Tos šalies lietuvių to meto 
nacionalinis, socialinis, kul
tūrinis lygmuo buvo palygin
ti gana žemas, dauguma jų 
neturėjo poreikio ir įgūdžio 
skaityti. Tai, beje, liudijo ir 
pačių Amerikos lietuvių laik
raščių sunki padėtis. Tad 
“Aušrą” skaitė, jos likimu 
domėjosi ir rūpinosi labiau 
apsišvietę vietos lietuviai, 
bei atvykę į JAV buvę “Auš
ros” redaktoriai ir bendra
darbiai.

Tačiau “Ašros” poveikio 
JAV lietuviams nedera ma

tuoti tik skaitytojų ar prenu
meratorių skaičiumi. Tos įta
ka buvo kur kas platesnė. — 
idėjos platintos per to laiko 
JAV lietuvių laikraščius, per 
tuo metu besikuriančias 
draugijas (pvz. “Lietuvos 
mylėtojų” — “Lietuviškojo 
balso”, 1885), per “Aušros” 
autorių bendradarbiavimą 
Amerikos lietuvių periodiko
je, ir kitais būdais.

Pirmieji JAV lietuvių atsi
liepimai apie “Aušrą” yra iš 
1884 m. “Mes, lietuviai Ame
rikoje — rašė A. Jurgelai
tis, — negalime atsidėkavoti 
už “Aušrą” . . . Niujorkiečių 
lietuvių susirinkime (1884.- 
VII.20), “visi pagyrė gerus 
norus ir darbus “Aušros”, 
pasigėrėjo grynumu kalbos”. 
Ten buvo pažymėta, kad 
joks kitas lietuviškas laikraš
tis Amerikos lietuviams “ge
riau neatpuola, kaip “Auš
ra.”. JAV lietuvių veikėjas 
M. J. Andriulaitis 1886 m. 
rašė, jog “Aušra” padedan
ti jiems tapti “mylėtojais tė
vynės”.

Iš Amerikos lietuvių ir 
“Aušros” pusės buvo pabrėž
ta abipusio bendravimo, ry
šių ir kontaktų reikšmė. 1883 
m. J. Šliūpas ragino Ameri
kos lietuvius parodyti savo 
“sąraištį su tėvyne”, parsi
siųsdinant “Aušrą” ir bend
radarbiaujant joje. “Dabar 
tik — pažymėjo savo rėžtu 
“Aušra” 1884 m. (Nr. 7-8), - 
tikrasis susinešimas su bro
liais už Atlantinio didžmario 
prasidės ir vienur bei kitur 
stiprybės kovoje už kalbos ir 
giminės būvį priduos”.

Garbingas “Aušros” verti
nimas, kuriuo ji susilaukė 
Amerikoje, nereiškė, jog 
tarp jos ir JAV lietuvių ne
būta ir sudėtingesnių atvejų. 
Antai “Aušra” daug redaga
vo J. Šliūpo 1884 m. rašytas 
“Gromatas iš Amerikos”, kai 
kurių metų neskelbė dėl an- 
tiklerikalinių ir kitų idėjų. 
Su “šiuo žurnalu Amerikos 
lietuvių veikėjai diskutavo ir 
kitais klausimais bei reika
lais.

Tačiau apskritai “Aušros” 
vaidmuo ir reikšmė JAV 
lietuvių buvo aukštai vertin
ta.

Vilniaus Dailės parodų rūmuosė atidaryta respublikinė 
skulptūros ir dekoratyvinės plastikos darbų paroda. Apie 
penkiasdešimt skulptorių pateikė pustrečio šimto darbų, 
sukurtų per pastaruosius penkerius metus. Apie didžiau
sius monumentus, paminklus pasakoja skaidrės, nuotrau
kos.

Nuotraukoje: Lenino premijos laureato profesoriaus 
Gedimino Jokūbonio skulptūra “Adomas Mickevičius”.

K. Jankausko nuotrauka 
—--------------- -------------------------- -------------------------------

Dviračiai visuomet buvo toliau populiarinti masinį
populiarūs Lietuvoje, kaip 
jie yra visuose lygumų kraš
tuose. Bet prieškarinėje Lie
tuvoje jie buvo luksuso daly
kas — eilinis kaimo ar mies
to jaunas žmogus apie dvira
tį nei svajoti negalėjo. Da
bar, kaip daugelyje kitų vie
tovių pasaulyje, Lietuvoje jų 
gausybė. Gedvydas Vainaus
kas rašo Lietuvos spaudoje 
apie problemas, kurias tas 
gausumas sukelia.

Pavasarėja. Vis daugiau 
dviratininkų pasipila į miestų 
gatves. Jie nenori pasiklysti 
mašinų sraute, jiems irgi 
reikia dėmesio.

Lietuvos TSR komunalinio 
ūkio ministerijoje respubli
kos dviračių federacija su
rengė pokalbį apie tai, kaip

dvir 
lyga 
jaus 
timis pasidalijo Vilniaus inži- 
neri
profesorius V. Šeštokas, Lie- 
tuvo 
min 
Nori 
kultūros ir sporto komiteto 
pirm
Kačkanas, dviračių sporto 
federacijos atstovai.

Mūsų respublikos gyvento
jai mėgsta dviratį. Šiauliuose 
sėkmingai įgyvendinama 
kompleksinė dviračių vysty
mo programa, druskininkie
čiai

STAMBUS INDĖLIS Į SMULKŲ MOKSLĄ
Ne taip seniai pačiame 

storiausiame “vaduotojų” 
žurnale “Metmenyse” paste
bėjome žymiausio “išeivijos 
dvasios krutintojo” Vytauto 
Kavolio straipsnį “Išeivijos 
lietuviai ir socialiniai moks
lai”. Šiame apžvalginio pobū
džio opuse autorius smulkiai 
papasakojo, kuris iš “vaduo
tojų” kurį mokslą į priekį 
stumia ir kaip toli jį nustū
mė.

Pagaliau, nudžiugome mes 
ir štai dėl ko. Prieš keletą 
metų Vytautas Kavolis, kaž
kokios ruforijos pagautas, 
pabandė sulyginti Tarybų 
Lietuvos mokslą ir kultūrą 
su išeivijos. Nesileisdamas į 
jokį detalesnį aptarinėjimą,

parko Paryžių . . .
Užlenkdamas vienos ran

kos pirštus, Vytautas Kavo
lis išvardijo visus penkis išei
vius, dirbančius ekonomikos 
mokslo srityje. Įnašas, po 
teisybei, menkokas, prisipa
žįsta autorius. Ir štai dėl ko: 
šios srities specialistai per 
daug rūpinasi praturtėjimu, 
todėl visą dėmesį ir jėgas 
atiduoda ne teorijai, o prak
tikai. Ne pyragai, atvirai 
šnekant, ir psichologijos sri
tyje — dvylika mokslininkų 
išeivijoje per visą laiką šiaip 
taip išspaudė šešias knyge
les. Užtat viską kompensuo
ja politiniai mokslai, trina iš 
pasitenkinimo rankas auto
rius. Čia pasigirti tikrai yra

ponas Kavolis pareiškė, jog1* kuo: 12 autorių išleido net 10

ačių sportą, sudaryti są- 
lĮs dviratininkams saugiai 
Js miestų gatvėse. Min

nio statybos instituto

s TSR komunalinio ūkio 
stro pavaduotojas C. 

<us, Respublikinio kūno

ininko pavaduotojas M.

ir miesto svečiai mielai 
važinėjasi 16 kilometrų svei
katos trasa “Žvaigždžių orbi- 

Susidomėjo dviračiu ir 
nūsų respublikos mies-

ta”.
kiti

The Hague. — Olandijos 
užsienio reikalų ministerija 
planuoja pasiųsti delegaciją į 
Salvadorą ten esančiai padė
čiai ištirti. Opozicijos partija

priešinasi, aiškindama, kad 
ta kelionė gali būti kai kieno 
aiškinama' kaip parama 
“žmogžudžių režimui”.

mes — lyginant su jais — 
esame abisinai, pavydžiai 
žvelgiantys į Paryžių. Pa
skelbęs šį mirtiną mums nuo
sprendį, jokių įrodymų auto
rius nepateikė ir nuo komen
tavimo susiturėjo . . .

Ir štai — pagaliau — juodu 
ant balto! Tuojau išaiškės, 
kodėl mums reikia kuo sku
biau uždaryti Mokslų Akade
miją su visais 5 tūkstančiais 
mokslininkų, o “vaduoto
jams” — kuo skubiau — ją 
atidaryti. Kol dar nepamiršo 
lietuviškai. Tuojau sužinosi
me, kodėl 14 tūkstančių abi- 
sinų —- tiek turime Lietuvoje 
mokslo darbuotojų — turi 
prasižioję žiūrėti į Marquette

mokslinių knygų, 7-nias ma
žiau mokslines ir 80 straips
nių — nelabai ir net labai 
nemokslinių ... Kažkaip 
neaišku, skundžiasi Vytautas 
Kavolis, ar visą šią žurnalis
tiką, raportus, propagandi
nius opusus derėtų vadinti 
“įnašu į mokslą” ar ne? O 
jeigu tai įnašas ne į mokslą, 
tai į ką? O jeigu tai ir ne 
įnašas, ir ne į mokslą? Kaip 
tada?

Su politika visada šitaip, 
dūsauja Vytautas Kavolis. 
Tapo problema ir politinių 
mokslų tematika, kuri nieka
da nepasižymėjo įvairove. 
Atspėkit, kokios populiariau
sios “vaduotojų” politologų

temos? Tai labai nesunku. 
Ogi marksizmo idėjų kra
chas. Arba-lenininės nacio
nalinės politikos krachas. 
Arba siauriau — socialistinės 
Lietuvos industrializacijos 
krachas. Arba dar — kolek
tyvizacijos krachas, urbani
zacijos krachas ... Ir taip 
toliau. Visos įmanomų kra
chų rūšys . . .

Apžvalgininko uždavinį, 
skundžiasi Vytautas Kavolis 
sunkina ir tai, kad šiais 
klausimais rašė, kas tik ne
tingi. “Vaduotojai” — darbš
tūs žmonės, tačiau moksle 
kiekybė niekada neperauga į 
kokybę . . . Štai kodėl jokių 
“stambesnių įnašų į tarptau
tinį marksizmo studijų lauką 
nepadaryta”, — skėsčioja 
rankomis autorius. Maža to, 
pykteli ponas Kavolis “Nieko 
rimtesnio išeivijos mokslinin
kai, pernelyg įsistebeilyję į 
sovietologiją, nėra davę ir 
lyginamosiose politinių siste
mų ir jų santykių studijo
se”. . .

Tai slunkiai, norisi pritarti 
autoriui. Ypač, kai prisime
ni, kad gyvena jie pačiuose 
demokratiškiausiuose kraš
tuose, o demokratijos pro
blemų svarstyti nė negalvo
ja. Apie “sovietinės demo
kratijos krachą” — prašom. 
Tačiau sukritikuoti Ameri
kos realijas — apsaugok 
viešpatie . . . Žodis Vytautui 
Kavoliui: “Apskritai išeivijos 
politiniai mokslai yra totaliai 
nekritiški Vakarų politikai,

išskyrus kai kuriais atvejais 
jų laikyseną Sovietų atžvil- _• M giu . . .

Negerai, prisipažįsta auto
rius. Šiandien iš “vaduotojų” 
vienintelis Aleksandras Štro
mas galėtų atsilaikyti deba
tuose prieš Trockį. Jeigu 
taip abu ant bačkos, prie 
miesto vartų, kareivių mi
nios akivaizdoje . . . Gal bū
tų nieko ir Vardys, tačiau 
daro elementarių klaidų: 
pvz. identifikuoja religiją su 
katalikybe ... O visi kiti — 
smulkmė. Arba konservaty
vūs liberalai, arba liberalūs 
konservatoriai. Kas juos su
paisys. Tačiau aišku viena — 
visi išeivijos politiniai moks
lininkai, ir pusiau mokslinin
kai, ir visai ne mokslininkai 
yra susugrūdę per daug siau
roje ideologinėje erdvėje, už
baigia Vytautas Kovalis. 
Jiems trūksta oro. Visa tai 
nuskurdina diskusijas, su
menkina intelektualinio vys
tymosi galimybes ir taip iš- 
kreipo politinių mokslų cha
rakterį, kad juos ir mokslais 
jau nepavadinsi . . . Perskai
tai tokią pabaigą ir nustem
bi. Atrodytų, viską pasakė 
teisingai, “išeiviškos dvasios 
krutintojas”, nieko nenutylė
jo. Išskyrus viena . . . Jeigu 
įnašas stambus, o mokslas 
smulkus, galutinis rezultatas 
visada bus mizeriškas. Tai 
turėtų būti aišku ne tik 
abisinams ...

Kazys Bagdonavičius

tai. Daug konkrečių pasiūly- 
rekomendacijų pateikta 
vos TSR komunalinio 
ministerijos leidinyje

mų, 
Lietu 
ūkio 
“Techniniai nurodymai, kaip
orgapizuoti judėjimą dvira
čiais 
se”.

Lietuvos TSR miestuo-

Dviratis mieste palyginti 
|tomis transporto prie- 
mis greitesnis, ekono

kti jo labui mūsų respu-

e dviratį numatoma 
ausia naudoti poilsiui —

su k 
monė 
miškesnis. Kas planuojama 
nuve
blikoi miestuose? Vilniuje ir 
Kaur 
daugi 
bus nutiesti takai į poilsia
vietes, kolektyvinius sodus. 
Visuo 
dviračiais bus galima važiuo
ti ir į 
vakar 
kai kurias mažiau judrias 
miestį gatves paskirti dvira- 
tinink 
lais uždaryti ar bent apriboti 
jose eismą.

Dviračio autoritetas auga. 
Kaip 
eismą 
nėja ir mokslininkai. Daug 
duomęnų surinkta Vilniaus 
inžine 
auklėtinės M. Burinskienės 
technikos mokslų kandidati
nėje 
judėjimo charakteristikų ty
rimas 
mieste 
tokio p 
bas T 
Burins 
gynė Maskvos V. Kuibyševo 
inžiner 
tute.

se kituose miestuose

darbą. Matyt, tikslinga 
ais ar poilsio dienomis

ims, specialiais ženk-

smą.

kuo geriau organizuoti 
dviračiais mieste, tyri-

inio statybos instituto

isertacijoje “Dviračių

ir jo panaudojimo 
sferos”. Tai pirmasis 

obūdžio mokslinis dar- 
Ūrybų Sąjungoje. M. 
įkienė jį sėkmingai ap-

iniame statybos insti-



PENKTADIENIS, GEGUŽES [MAY} 20, 1983 “LAISVE'1 3-IAS PUSLAPIS

J. ANDROPOVO ATSAKYMAS Į 
GRUPĖS AMERIKOS MOKSLININKŲ IR 

VISUOMENĖS VEIKĖJŲ KREIPIMĄSI

erdvės militarizavi- 
viena iš žmonijai

Gerbiami ponai,
Jūsų kreipimąsi dėl kos

minio ginklo uždraudimo pa
diktavo didelis susirūpinimas 
dėl taikios kosmoso ateities. 
Visiškai pritariu šiam susirū
pinimui. Užkirsti kelią kos
minės 
mui ■
iškilusių neatidėliotinų pro
blemų, ir nuo to, ar ji bus 
išspręsta, priklauso daug kas 
čia, Žemėje

Kaip mokslininkai ir spe
cialistai jūs gerai įsivaizduo
jate nepaprastai pavojingus 
mirtinų ginklų kaupimo kos
minėje erdvėje padarinius. 
Valstybių veikėjai, politikai 
ir mokslininkai tikrai turi jau 
dabar padaryti viską, ką 
galėdami, kaa žmogaus proto 
laimėjimai, spartėjanti 
mokslo ir į technikos pažanga 
nebūtų panaudoti žmonių ne
naudai. J

Norėčiau pabrėžti, jog kaip 
tik Tarybų Sąjunga — šalis, 
kuri prieš 25 metus atvėrė 
kelią į kosmosą, yra iniciato
rė ir dalyvė visų dabar galio
jančių tarptautinių susitari
mų, kuriais siekiama, kad 
kosmosas būtų naudojamas 
tik taikiais tikslais, žmonijos 
labui.

Kad šis uždavinys būtų 
radikaliai išspręstas, Tarybų 
Sąjunga, kaip jūs, manau, 
žinote, pasiūlė sudaryti su
tartį, draudžiančią dislokuoti 
kosminėje erdvėje bet kokios 
rūšies ginklus. Tokios sutar
ties projektą mes pateikėme 
Jungtinių Tautų organizaci
jai dar 1981 metų rugpjūčio 
mėnesį. Įgyvendinus šį Tary
bų Sąjungos pasiūlymą, už 
kurį balsavo didžioji valsty

bių dauguma, mėginimams 
paversti kosmosą mirtino pa
vojaus žmonėms šaltiniu pa
stotų kelią patikimas barje
ras.

Deja, dėl JAV ir kai kurių 
kitų NATO valstybių pozici
jos tokios sutarties projektas 
Nusiginklavimo komiteto iki 
šiol iš esmės nepradėtas 
ruošti. Dar daugiau, pastaro
jo meto įvykiai rodo, kad 
strateginiuose JAV apskai
čiavimuose, taip pat tuose, 
kurius paskelbė aukščiausioji 
Amerikos vadovybė, karinės 
kosminės technikos panaudo
jimui skiriamas vis didesnis 
vaidmuo.

Dabar iš tikrųjų ateina 
lemiamas momentas: prie 
derybų stalo ir pradės ruošti 
sutartį, draudžiančią dislo
kuoti kosminėje erdvėje bet 
kokios rūšies ginklus, arba 
ginklavimosi varžybos apims 
ir kosmosą.

Galiu jus užtikrinti, jog 
Tarybų Sąjunga ir toliau 
kiek galėdama stengsis, kad 
grėsmingi ginklavimosi var
žybų perkėlimo į kosmosą 
planai nebūtų realizuoti.

Norėčiau tikėtis, jog viso 
pasaulio mokslininkai ir vi
suomenės veikėjai taip pat 
prisidės savo indėliu prie to, 
kad kosmose niekada nebūtų 
jokių ginklų, kad jis netaptų 
karinių susirėmimų sritimi, 
kad iš kosmoso nekiltų grės
mė tiems, kurie gyvena Že
mėje.

Linkiu jums sėkmės ginant 
taikų kosmosą. Šios pastan
gos Tarybų Sąjungoje visiš
kai remiamos.

Jus gerbiąs
J. Andropovas

Užkirsti kelią branduolinio 
karo kosmose grėsmei!

Žinomų Amerikos moksli
ninkų ir visuomenės veikėjų 
grupė atsiuntė TSKP CK 
Generaliniam Sekretoriui J. 
Andropovui telegramą, ku
rioje raginama uždrausti 
kosminį ginklą.

Kreipimosi autoriai atkrei
pia dėmesį į tai, kad kosmoso 
tyrimas, ypač moksliniai 
duomenys, gauti tarp-plane- 
tinių skridimų ir stebėjimų iš 
kosminių stočių dėka, pakei
tė mūsų supratimą apie Visa
tą. Juos naudodami, mes 
ėmėme geriau suprasti mus 
supančią aplinką, ir tai, gali
mas dalykas, bus lemiamas 
veiksnys sprendžiant plataus 
masto pasaulines problemas. 
Beveik visa veikla kosmose 
buvo teigiama, teikė didžiulę 
naudą pasaulio tautoms ir 
yra vienas iš svarbiausių 
kelių į šviesią žmonijos atei
tį.

Pažymėdami, kad 1967 m. 
sutartis, draudžianti dislo
kuoti kosminėje erdvėje bet 
kokį masinio naikinimo gink
lą, taip pat branduolinį, turi

svarbią reikšmę, Amerikos 
mokslininkai ir visuomenės 
veikėjai pabrėžia, jog bet 
kokių ginklų bandymas ir 
dislokavimas kosmose žymiai 
padidina karo Žemėje tiki
mybę. Tarybų Sąjunga, ra
šoma telegramoje, 1981 me
tais oficialiai pateikė sutar
ties, draudžiančios bet ko
kius ginklus sistemos pasiro
dys šalių arsenaluose, teigia 
jie, pašalinti jas iš ginkluotės 
bus labai sunku.

Kreipimosi pabaigoje sako
ma: jeigu kosminis ginklas 
kada nors bus uždraustas, 
tai dabar mes, matyt, priėjo
me tą paskutinį terminą, 
kada dar galima tai padaryti. 
Mes raginame Jungtines 
Valstijas, Tarybų Sąjungą ir 
kitas šalis, tiriančias kosmo
są, savo ir visos žmonijos 
interesais sudaryti susitari
mą, draudžiantį dislokuoti 
kosmose bet kurių rūšių 
ginklus, taip pat daryti žalą 
bet kurios valstybės palydo
vams arba juos naikinti.

TASS-ELTA

Užuominos
Nors ir nežmoniškai, 
kad tik kitoniški
Ilgai ieškojo seno tarptautinio žodyno 
Ir Argo, Ergo, Vade mecum pasivadino.

Moralisto kluptis
Moralistas mėlynanosį vos neprilupo, 
Iki pats gatvėje prie alaus kiosko suklupo.

Naujoviškas romanas
Romanas gana keistas—stumbrą pamilo karvė.
Patarkit, kur laikyt jų vaiką: garde ar narve?

Muilinis žodis
Žadėjo padaryti, keliskart garantavo, 
Tačiau pažadų vis neištesėdavo savo.

Įnorių vergė
Lepino tėvai vienturtę dukrą, šilkais vystė 
Ir išaugino kaprizingiausią egoistę.

Vandalinas Junevičius

Lietuvos žemdirbiai ilsisi prie Baltijos jūros EDUARDAS MIEŽELAITIS

VYT. ALSEIKA 
mūsų bendradarbis Vilniuje

BANGŲ

Gerai prisimenu, kaip susi
rinkę Amerikoje mūsų atei
viai — “dipukai” šnekėdavo 
apie Lietuvos žemdirbius. 
Jie kalbėjo, kad tie ūkinin
kai — išnaudojami, jie pra
kaituoja, vargsta, gauna 
menką atlyginimą, girdi, 
ūkių našumas nedidelis, o be 
to, jie neturi ir sąlygų pailsė
ti. Tačiau gyvenimo tikrovė 
yra visai kitokia. Taigi, iš 
Lietuvos atvykę mūsų tau
tiečiai — o jų praėjusią 
vasarą buvo tikrai nemažai— 
galėjo, jei norėjo, suprasti ir 
įsitikinti, kad tokios kalbos 
tai tik tušti žodžiai ar tiesiog 
tauškalai. Jie galėjo sužinoti 
apie tikrą pažangą mūsų 
žemdirbių tarpe ir pačiame 
jų gyvenime, buityje. Bet, 
kiek žinau iš savo patyrimo, 
tie tautiečiai, grįžę į Ameri
ką ar Kanadą, visvien drovė
sis savo seserims ar broliams 
lietuviams-emigrantams vi
siškai teisingai, objektyviai 
papasakoti apie Lietuvos 
ūkininkų pasiekimus, apie 
kolūkius, jų laimėjimus, ko
lūkius — “milijonierius”, 
apie tai, kad dažnas kolūkie
tis turi savo nuosavas auto
mašinas ir kad daugelis jų 
kas vakarą klausosi ne tik 
radijo žinių ar muzikos, bet 
ir žiūri TV laidų kelių pro
gramų, kurių tik Vilniaus 
dirba nemažiau kaip aštuo- 
nias valandas.

Tai — šių dienų žemdirbiai 
dabartinėje Lietuvoje. Bet 
juk daug šnekama ir dar 
daugiau rašoma ir apie prieš
karinės, Smetonos laikų, 
Lietuvos ūkininkus. Seniau 
Žemaitė, Kudirka, gi vėliau 
ir dabar — Cvirka, Baltušis, 
Bubnys, Mikelinskas ir visa 
eilė kitų mūsų beletristikos 
meistrų, rašytojų buvo įtiki
nančiai aprašę anų žemdirbių 
nelengvą gyvenimą. Tuose 
romanuose ar apysakose ne
galima rasti užuominų apie 
tuometinių žemdirbių poilsia
vimo sąlygas. Tai nestebina, 
nes ... jų nebuvo. Poilsio 
nebuvo, o kaip su ligos atve
jais? Nebuvo lengva prisi
šaukti gydytoją ar jį rasti 
arčiau savo kaime.

Amerikos fermeriai dirba 
sunkiai ir našiai — tai vi
siems žinoma. Bet, gal ir 
klystu, bet neprisimenu, kad 
Amerikos žemdirbiai turėtų 
tik jiems skirtus poilsio na
mus, kur galėtų poilsiauti ir 
jie ar jų šeimų nariai. Žinau 
tai, kad jie nelaimingos ligos 
ar panašiais atvejais vis turi 
sumokėti nemažas dolerių 
sumas gydytojams. Dar dau
giau, jei jiems tenka atsigulti 
ligoninėse. Visai panašiai, 
kaip ir miestų gyventojai. 
Tai, kas vyksta Lietuvos 
žemdirbių tarpe, esu tikras, 
juos tikrai nustebintų.

Taigi, Palangoje, jos šiau
rinėje dalyje — Vanagupėje, 
1977-1979 m. pastatyti di
džiuliai, masyvūs, originalios 
architektūros pastatai (pro
jekto autorius arch. A. Lec- 
kas). Tai žemės ūkio darbuo
tojų “Lino” Poilsio namai, 
skirti žemdirbių bei jų šeimų 
poilsiui, sveikatos lopymui — 
taisymui, aišku, ir medicinos 
priežiūrai. Pernai turėjau 
malonią progą arčiau susipa
žinti su tomis Lietuvos ūki
ninkų poilsiavimo sąlygomis 
ir visa aplinka, kur tai vyks
ta. Beje, tomis sąlygomis 
gali pasinaudoti ir kultūros, 
švietimo žmonės. 1982 me
tais ten pat, tik kitoje asfal
tuoto kelio pusėje, pradėjo 
veikti panašūs poilsio namai, 
skirti Klaipėdos žvejams ir 
jų šeimoms.
“Linas”, kur visi patogumai

“Linas” — tai jau gerai 
žinoma sąvoka ir Palangos 
nuolatiniams gyventojams ir

AKORDAI

Jūra
binti —Pamėginau aš jūrą apka 

Kaip mintį. Bet jos tūris kaip mintis

“LINAS” - Poilsio 
Vanagupėje. [Archil.

VW! ra

b B

•k ūki ’Jį

Namai žemdirbiams Palangoje
L Luckas]
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• savo
i su
lietų, 
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v ienas

šimtams tūkstančių j 
metinių svečių. Visi 
tins — tai neeiliniai 
namai.

Šitaip sakyti gal m i 
šiai. Tai išskirtiniai, > 
poilsiavimo namai 
trijuose blokuose (vi 
jungti) turi 710 lovą 
Personalo žmonių 
nemažas — puškėtu N <• 
to. Gintautas Plausiu 
metų amžiaus žvalu 
ne taip seniai buvo srriunus 
kolūkio netoli Mažeika vado
vas. O dabar jis yra nera- 
linis “Lino” ir dar dviejų 
poilsio namų “Auksinių ko
pų” ir “Agilos” k, 
direktorius. Jis dil ė
mis pavaduotojais, 
jų, vyriausiasis gy
Vytautas Pavilionis, rūpinasi | 
poilsiautojų sveikata, gydy-1 
mu. Ūkiniais reikalais darbš-1 
tumu, uolumu pasižymi K. ' 
Steponavičienė. Dirb. 
gydytojai, medicino.- 
rys, veikia fizio-terapij 
binetai, stomatologijų- 
netas, galima naudeli 
riais masažais (taip f 
povandeniniu). Eina p 
baigos naujo gydyme 
plekso statyba, kur b. 
keturi baseinai, su 
šildomu Baltijos jūros 
niu, kitais patogumai; 
stebina Namų dekorai 
sienos.

Energingas, vis km 
skubantis, nuolat dal 
jantis posėdžiuose gc.i. di
rektorius G. Plaušinis sudarė 
man galimybę susipažinti su 
“Lino” gyvenimo sąlygomis, 
su naujais sumanymais; su 
paties Respublikinio Susivie
nijimo darbu. 0 Ros 
niam Susivienijimui t 
klauso dvi žinomos, I 
je gerai vertinamos pe > 
tojų sanatorijos .  “V> rs
Birštone ir “Eglė” Iki 
ninku kurorte ir poilsio 
mai “Dobilas” Nidoje.

Kas tas susivieniji n 
Žemdirbių poilsiavimu i 
naši 1967 m. įsteigtas I■-> 
blikinis žemės ūkio darbuo
tojų poilsio įstaigų susivie
nijimas. Jo tikslas k dūkių 
ir kitų ūkių koopu 'Jotas 
lėšas panaudoti sana'arijų, 
pansionatų, poilsio -u. 
kitų poilsio įstaigų si: 
eksploatavimui. Iki V 
kooperacijoje daly va v< 
visų ūkių, su ūkiais d 
kais buvo sudarytos ‘-u 
daugiau kaip 42 milijonų ru
blių sumai. Susivienijimo sa
natorijose, poilsio namuose 
1982 m. buvo 2765 v ii'tos. Ir 
statomos vis naujos . Nu
matyta tą susivienijimą dar 
plėsti ir jo naujas pavadini 
mas toks: Lietuvos respubli
kinis tarpkolūkinių kurorti
nių įstaigų susivienijimas.

Taip, viskas stebina 
ir džiugina

Pats įsitikinau savo akimis 
ir dar sužinojęs iš G. Plauši
nio lūpų priėjau išvados: visi 
pasiekimai negali nedžiuginti 
ir jie stebina be jokio abejo
jimo. Taigi, 1981 metais tik 
Palangos — Vanagupės “Li
no” poilsio namuose poilsiavo 
11,000 žemdirbių ir jų seimų 
narių, iš jų 1,200 vaikų. 
Žiemos metu tie poilsio na
mai virsta daugiau gydymosi 
reikalams pansijonu. Gal įdo-.

mu, kaip gi su poilsio apmo
kėjimo išlaidomis? Žemdir
biai moka už kelialapius labai 
nedidelę rublių sumą.

Taigi, visi žemdirbiai čia 
ilsisi; visai netoli jų laukia 
jūra, o vakarais pastate vei
kia nemaža salė filmams ro
dyti ar paskaitoms klausytis, 
yra ir baras ir sudarytos 
žaidimo sąlygos vaikučiams.

Kasdien ties “Lino” poilsio 
namais mačiau išlipančius iš 
savo automobilių Lietuvos 
žemdirbius, ar jų žmonas, 
artimuosius su vaikais. Tuo 
metu turėjau ten progą susi
tikti ir su poilsiui atvyku
siais, su žmonomis, žinomais 
Lietuvos rašytojais, Justinu 
Marcinkevičium ir Vytautu 
Bubniu. Poilsiavo ir žinomo 
Juknaičių tarybinio ūkio, ne
toli Šilutės vadovas, Socialis
tinio Darbo didvyris Z. Dok- 
šas. “Linas” anksčiau savo

kuli | svečių tarpe turėjo ir dau
giau rašytojų, kaip Sluckį, 
Sają.

Tuo metu, kai ten buvau, 
buvo pats darbymetis lau
kuose. Daugiau “Line” matė
si moterų, daug vaikų. Suti
kau ir senesnio amžiaus žmo
nių. Vienos senutės ir pa
klausiau: na, ar anais laikais, 
prieškariniais, smetoniniais, 
ar turėjote sąlygas taip pato
giai ilsėtis, kaip šiame “Li
ne”? Moteris atsakė tokiais 
žodžiais: “Seniau dirbau sun
kiai, gyvenau beveik pusba
džiu . . . Išauginau penkis 
vaikus, keturi jų dirba kolū
ky, vienas — mieste, keli 
anūkai mokosi, keli sūnūs 
turi savo automašinas . . . 
Ne, negaliu skųstis mūsų 
valdžia.”

Na, o Amerikos fermeris? 
' r- i Taip, jis skundžiasi savo val
au- ' džia Vašingtone, šito nenu- 
uė” I slėpsi. Ji nestato jam pato- 
ski- j gių poilsio namų. Toji valdžia 
na- j dar ir nepaiso gyvybinių 

Amerikos fermerių reikalavi- 
as? i mų bei pageidavimų.

rūpi-1 Lipau į daugiau šimto vie- 
*spu- i tų lėktuvą grįžti į Vilnių. 

Tada ir pagalvojau: kaip bū
tų gera, kad mūsų ateiviai 
Amerikoje nebešnekėtų apie 
tariamus Lietuvos žemdirbių 
vargus. Lėktuvas greitai pa- 

. ir j kilo į orą — jis nebuvo tą 
■ybai, dieną vienintelis. Vasarą 

■ m. 'daugiau kaip 20 didelių lėk- 
80% tuvų turi savo reisus (flights) 

J ini n- tarp Vilniaus, Kauno ir Pa- 
i irtys langos, kitų miestų.

sese

vii ir
;e pa
ko rn- 

is net 
žiemą

v įsus į 
i nė s '

nors

į Hamburg. — Čia policijos 
žinioje laikomas Konrad Ku- 
jau, kuris kaltinamas dėl 
vadinamų Hitlerio dienoraš
čių pardavimo Stern žurnalo 
reporteriui. Paaiškėjus, kad 
tie dienoraščiai esanti klasto
tė, atsistatydino du Stern 
redaktoriai, o dabar žurnalo 
tarnautojai reikalauja, kad ir 
visa žurnalo vadovybė pasi
trauktų.

Geneva. — Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus atstovai 
tvirtina, kad pagal turimus 
duomenis, abi pusės — Ira
kas ir Iranas yra pažeidę 
tarptautinius įstatymus savo 
elgimesi su belaisviais. Kal
tinama, jog abidvi pusės šau
do belaisvius, palieka sužeis
tuosius kovos lauke be jokios 
pagalbos ir bombarduoja ci
vilių gyvenimąsias vietas.

Išsprūdo man iš rankų n 
SugrĮžo vėl — tokia jot'

r į mintį i apimtis.

Pamėginau jos gylį išmatuoti.
Bet kas gi gilią mintį išmatuos? 
Kaip netelpa stambi mintis j žodį, 
Taip jūra nebesutelpa krantuos.

Mintis tingi — kaip vei
Tačiau audra pakyla —
Bangų verpetai niršta, verda, gūra, —
Ji, kaip ir jūra, ieško /šidrodinė jūra, 

ir minties

eities.

Ir atakuoja elastingos bangos 
Ribotą krantą — kaip drąsi mintis. 
Pakrantės linija po kojų rangos — 
Tarytum žalias pasakos žaltys.

Kalnas
ido Kalnas.Į jūrą kaip bizonas Įsib 

Aš jo papėdėje kaip fakelas degu. 
Ir laiko juodą jo Šešėlį 
Kaip Juodą Knygą, kol

mano delnas 
nebetenku jėgų.

Ką žada juodas jo ŠeŠėl 
Ir kokią juodą Paslaptį 
AŠ panašus į Tyrų alkahą beturtį, 
Keliaujantį dar nepramintais jų keliais.

is man išburti? 
jis man atskleis?

lyg skeveldra 
baltas 

Balandis atsidalo — kaip Gera Žinia. 
Ir juodas taręi mano vieškelio aslaltas 
Atsisuka tas kalnas tiesiai į mane.

Staiga nuo Juodo Kalno

Ir atveria man likusį da ngaus kvadratą 
Kaip Aivazovskio drobę. Kiek dar bus

bangų!
Ir baltas kaip Dvasia balandis suka ratą 
Man virš galvos — ir Juodo Kalno 

nebaugu.

Činara
Žvelgiu į išlakią činarą. 
Man gera, kad esam tris 
Čia aš, man banga melą 
Ir stiebias žalioji dvasia.

t?.' 
šnara

Išstybo į žvaigždę činaros 
įlauŽalioji dvasia — ir drąs 

Kvėpuot žvaigždėmis man čia daros, 
Nes sielos sparnus ištaisiau.

Ir siela į žvaigždę įsminga. 
Nepaveja jos ši menka 
l-r tarsi šis posmas r it mirga 
Girta atsiritus banga.

Ji stiebias kartu su činar 
Žaliąja dvasia l dangaus 
Aukštybes — ir gera ma 
Kai ten tarsi svečias lankaus,

Žiedas

os

n daros,

Moters veido spalvos rožės žiedas — 
Vyrui sodo paties pakuždėtas.

Jo arbatos gelsvumo spa 
Gelia mano akis — kaip

!va 
vapsva.

Aš žvelgiu į tą saulės pradėtą 
Žiedą — tarsi j tavo portretą. 
Akvareliniam jūros fane 
Gundo rožinis veidas mane.

Rožės žiedo ovalas, o aky 
Dvi nutūpusios žydros pi

Lėkit lėkit, kviečiu, pas 
Pamaitinkit spalva rožine

s <— 
aštakės.

mane

Feministinio augalo žiedą 
Gal paties man dangaus

f šnekėtas?

AŠ pasilenkiau — man į akis 
Tarsi ašara taikos dagys.

Oleandras
Už oleandro pasistiebęs išsigando 
Mėnulis to garbės šešėlio. 
Ką tas legendų siluetas turi bendro 
Su Amžinu Šešėliu, lydinčiu mane?

Nežinia,

oleandroAš patekau į kandų sodo 
Ir mėnesienos kodo pokšfa. Bet tegu 
Paliesti šie kasandrų bendrai tik pabando 
Šešėlį! Man, įspėju, dar užteks jėgų.

Virš oleandro tiek tų malonumų sklando, 
Kad aš nuo krūmo atsiplėšti negaliu. 
Galandu uoslę į tą švelnų 
Žiedų vainiką aš kartu su

Dantis sukando jis virš ra 
Ir klauso, kaip krūtinėj p 
O ji jo bendro aromatuos 
Ir jis vargu ar širdį gelbėk

oleandro 
mėnuliu.

j.svo oleandro 
aka man širdis.e paskendo.
i išdrjs.



4-TAS PUSLAPIS “LAISVĖ”

“Milijonierė” 
Dalia Cičinskaitė

K. MARKSAS 
LIETUVIŲ KALBA

Nuotraukoje: Valstybinio akademinio Operos ir baleto 
teatro direktorius ir meno vadovas, TSRS liaudies artistas 
Virgilijus Noreika [dešinėje] ir teatro direktoriaus pava
duotojas Liudas Aškinis sveikina Dalią Cičin skaitę, tapusią 
dumilijonią teatro lankytoja. V. Gulevičiaus nuotrauka

Neįprastai balandžio 
13-ąją prasidėjo spektaklis 
Lietuvos Valstybiniame aka
deminiame operos ir baleto 
teatre. Prieš pakylant už
dangai, į sceną išėjęs teatro 
direktorius ir meno vadovas, 
TSRS liaudies artistas Virgi
lijus Noreika, paprašė žiūro
vus žvilgterėti į savo bilie
tus: viename jų turėjo būti 
išspausdintas laimingas skai
čius “2,000,000”. Laimingojo 
bilieto savininke pasirodė 
esanti Vilniaus valstybinio 
pedagoginio instituto ketvir
tojo kurso studentė Dalia Ci
činskaitė. Mergina buvo pa
kviesta į sceną, apjuosta 
tautine juosta, jai įteikta 
atminimo dovanėlė ir teatro 
kolektyvo garbės nario pažy
mėjimas. Nuo šiol busimoji 
lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja visus spektaklius 
lankys nemokamai.

— Neatsitiktinai mūsų 
“jubiliejiniu” žiūrovu tapo 
jaunimo atstovė,—sako Vir
gilijus Noreika.—Jaunimas 
ir kaimo žmonės—pagrindi
nis teatro svečių būrys. 
Neaukštos bilietų kainos, 
nuolatiniai abonementai at
veria plačias galimybes

moksleivijai, studentijai ir 
jauniems darbininkams daž
nai lankytis teatre. O kiek
vieną pavasarį rengiamuose 
abiturientų dešimtadieniuose 
pabuvoja tūkstančiai Lietu
vos vidurinių mokyklų moks
leivių.

Populiariomis teatre tapo 
kaimo dienos. Paprastai kar
tą per mėnesį kompozito
riaus V. Klovos operos “Pilė
nai” žiūrovais tampa kurio 
nors vieno respublikos rajo
no žemdirbiai. Ypač glau
džiai teatras draugauja su 
Merkinės tarybiniu ūkiu, tu
ri įsteigęs prizą geriausiam 
mechanizatoriui ir melžėjai. 
Savo ruožtu, ūkio žemdirbiai 
kasmet renka geriausią jau
ną dainininką ir šokėją.

Per devynerius darbo me
tus, kai teatras įsikūrė nau
juose rūmuose, dviejų milijo
nų žiūrovų apsilankymas— 
aukščiausias kolektyvo veik
los įvertinimas.

Spektakliai visada vyksta 
perpildytoje salėje. Ir kiek
vieną vakarą prie teatro kar
tojami žodžiai “Ar neturite 
atliekamo bilieto” tapo įpras
tiniu reiškiniu.

A. Degutis

■ RASTAS
IŠSĖTINĖS 
SKLEROZES 
SUKĖLĖJAS?

Išsėtinė sklerozė — sunki 
liga, kurios sukėlėjas ilgų 
laiką buvo nežinomas. Daug 
buvo sukurta jos kilmės hi
potezių, tačiau nė viena 
nepasitvirtino. Aišku tik, 
kad šia liga dažniau serga 
moterys negu vyrai. Suser
gama iki 40 metų amžiaus. 
Daugiausia ji išplitusi šiau
resniuose kraštuose.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Farerų salose netikėtai 
susidarė šios ligoš židinys. 
Jos sukėlėjas tada nebuvo 
rastas. Tas įvykis prisimin
tas po daugelio metų, ir 
štai dėl ko. Vienoje ameri
kiečių šeimoje išsėtine skle
roze susirgo trys iš keturių 
seserų. Namuose gyvenęs 
šuo prieš tai persirgo neuro
logine liga, kurią sukėlė šu
nų maro virusas. Tyrimai 
patvirtino, kad esama ryšio 
tarp šio viruso ir trijų sese
rų ligos. Ketvirtoji sesuo 
buvo iš namų išvažiavusi 
prieš trejus metus ir liko 
sveika Tačiau kodėl prisi
minti Farerų salos įvykiai? 
Netr V 'S buvo išsiaiškinta, 
kad rsaro metais į salas bu
vo atvežta šunų ir buvo ki
lusi jų maro epidemija. Pa
našių faktų būta ir kitose 
šalyse.

Jeigu mokslininkai galuti
nai patvirtins esant ryšį tarp 
šunų maro viruso ir žmonių 
išsėtinės sklerozės, teks su
kurti ilgesnio veikimo vak
ciną šunims. Svarbu žinoti, 
kad reikės kovoti su infek
cija, kuri beveik niekuo ne
pasireiškia: 75% šunų serga 
maru be jokių simptomų. 
„New York Times" skelbia, 
kad JAV numatoma vakci
nuoti visus šunis tose vie
tose, kur labiausiai paplitusi 
išsėtine sklerozė. Ketinama 
stebėti, ar sumažės tose vie
tose žmonių susirgimų.

■ CHIRURGAI SU
Šalmais

Kušlai uop. iiiutU Uzlukfciio. 
ta nemažai atsitikimų, kai 
chirurgai apsinuodydavo 
narkotinėmis dujomis, kurios

naudojamos ligonių aneste
zijai. VFR inžinieriai su 
konstravo sferini permatomą 
šalmą chirurgams. Prie šal 
mo prijungiami du lankstūs 
vamzdžiai. Vienu tiekiamas 
švarus oras, o kitu išpum
puojamos iškvėptos dujos. 
Salmas panašios konstrukci
jos kaip ir kosmonautų šal
mai. Jis teikia ir kitokios 
naudos: operacinių ore ma
žiau pasklinda įvairių mikro
organizmų, kurie gan pavo
jingi per ilgas operacijas.

■ BANGOS ARDO 
LEDKALNIUS

Aukščiausias bet kada ma
tytas ledkalnis kyšojo iš 
vandens apie 17 m, o di
džiausias buvo didesnis už 
visą Belgijos valstybę. Ta
čiau šitie milžinai nėra to
kie stiprūs, kaip atrodo — 
jie dažnai visiškai netikė
tai subyra j smulkias ledo 
lytis. Neseniai anglų okea- 
nografas V. Skvairas, su 
bendradarbiais atlikęs dau
gybę ledkalnių tyrinėjimų, 
atrodo, bus išaiškinęs to tra- 
pumd priežastį: tai iš pa
žiūros nepavojingos vande
nyno bangos.

Svarbiausias mokslininkų 
instrumentas buvo f,įtampos 
matuoklis", kuriuo, nusilei
dę sraigtasparniu tiesiog ant 
ledkalnio, jie matavo bangų 
daužomo ledo plėtimąsi ir 
traukimąsi. Buvo atrasta, 
kad bangos nuolatos virpina 
ledą, todėl galiausiai jis su
silpnėja ir sutrupa. Puikus 
pavyzdys — dainininkas sa
vo balsu gali sutrupinti stik
linę.

Tačiau ne kiekviena ban
ga ardo kiekvieną ledkalnį. 
Tam tikros formos, apimties ir 
tankumo ledkalnis yra jaut
rus tik tam tikro dažnio 
bangoms, bet lengvai atlai
ko visas kitas. Kai ledkal
nis suskyla. pasikeičia at
skirų jo gabalų dydis ir for
ma, ir jie tampa jautrūs ki
tokio dažnio bangoms.

Šie tyrinėjimai, be grynai 
mokslinės vertės, svarbūs ir 
praktikai — svarstant led
kalnių tempimo į sausrin
gus Žemės rajonus galimy
bes, — rašoma amerikiečių 
žurnale ,,Science Digest".

Pažangieji viso pasaulio 
žmonės šiais metais mini 
Karlo Markso 165-ąsias gimi
mo ir 100-ąsias jo mirties 
metines. Jo mokslo idėjos, 
plisdamos Vakarų Europos 
šalyse ir veikdamos tų šalių 
darbininkų judėjimą, netru
ko pasiekti ir Lietuvą. Ge
nialaus mąstytojo ir tarptau
tinio proletariato vadovo vei
kalus Lietuvoje imta skaityti 
ir studijuoti septintame-aš- 
tuntame XIX amžiaus de
šimtmetyje. Išprususių dar
bininkų, pažangiųjų inteli
gentų susidomėjimą kėlė K. 
Markso ir F. Engelso “Ko
munistų partijos manifes
tas”, rusų kalba išleistas 
1869 metais Ženevoje, K. 
Markso “Prancūzijos pilieti
nis karas”, 1871 metais iš
spausdintas taip pat Ženevo
je, pagaliau — didis K. 
Markso veikalas “Kapitalas”, 
I jo tomas, 1872 metais rusų 
kalba pasirodęs Peterburge.

K. Markso veikalai buvo 
nagrinėjami narodnikų būre
liuose, taip pat skaitomi dar
bininkų, amatininkų, inteli
gentų, moksleivių daugelyje 
Lietuvos vietovių — Šiau
liuose, Jurbarke, Vilkavišky
je, Marijampolėje (dabar 
Kapsukas) ir, žinoma, pir
miausia Vilniuje, per kurį jie 
slapta gabenti į Rusijos 
miestus.

1886-1887 metais besimo
kantis Vilniaus jaunimas su
kūrė čia pirmąjį marksizmo 
šalininkų būrelį. Paskui atsi
rado ir daugiau tokių būre
lių, į juos telkėsi ir darbinin
kai. Juntamą poveikį mark
sizmas padarė Lietuvos so
cialdemokratų organizacijai, 
jos revoliucinės pakraipos 
susiformavimui.

Plečiantis ir stiprėjant Lie
tuvos darbininkų judėjimui, 
atsirado reikalas leisti K. 
Markso ir kitų marksistų 
veikalus lietuvių kalba. Taip 
pirmą kartą lietuvių kalba 
pasirodė programinis K. 
Markso ir F. Engelso veika
las “Komunistų partijos ma
nifestas”. Jis buvo išspaus
dintas 1904 metais Bitėnų 
kaime (dabar Šilutės rajo
nas) Martyno Jankaus spaus
tuvėje. Veikalą iš originalo 
kalbos išvertė vienas Lietu
vos socialdemorkatų darbi
ninkų partijos vadovų 
Augustinas Janulaitis. Kad 
būtų suklaidinta carinė cen
zūra, knygutės išleidimo vie
ta nurodyta—Londonas.

Pažymėtina, kad antrasis 
“Komunistų partijos mani
festo” leidimas lietuvių kalba 
pasirodė Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, Philadelphijo- 
je, 1914 metais. Jį išvertė J. 
Smelstorius, o išleido Lietu
vių socialistų sąjunga; iš
spausdintas buvo “Kovos” 
savaitraščio spaustuvėje. Ta
čiau šis vertimas buvo lais
vas atpasakojimas — tai 
nurodyta ir tituliniame jo 
lape.

Apskritai JAV pažangieji 
lietuviai nemažai yra prisidė
ję prie K. Markso ir F. 
Engelso veikalų vertimo į

lietuvių kalbą ir jų leidimo 
iki 1940 metų. Juo labiau tai 
reikšminga, kad pačioje Lie
tuvoje tada šių autorių vei
kalus buvo itin sunku išleisti, 
ypač po fašistinio pervers
mo. Naujai K. Vidiko (slapy
vardis — V. Tauras) išvers
tas “Komunsitų partijos ma
nifestas” Jungtinėse Ameri
kos Valstijose pasirodė 1920 
metais, o Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gija Brooklyne 1922 metais 
išleido du K. Markso veika
lus lietuvių kalba — tai “Luji 
Bonaparto briumero aštuo
nioliktąją” ir “Prancūzijos pi
lietinį karą”, kurie sudėti į 
vieną knygą. Šis leidinys 
buvo slapta atgabentas į Lie
tuvą ir platintas tarp revo
liucionierių.

K. Markso veikalų lietuvių 
kalba iki 1940 metų buvo 
išleista ir Tarybų Sąjungoje, 
ir Lietuvoje. Po Spalio revo
liucijos Rusijoje, Voroneže, 
1918 metais pasirodė trečia
sis “Manifesto” leidimas. 
Paskui šio veikalo tikslesnis 
vertimas, atliktas V. Kapsu
ko ir proletarinio poeto B. 
Pranskaus-Žalionio, buvo iš
teistas 1936 metais Maskvo
je. “Manifesto” vertimas į 
lietuvių kalbą anuomet buvo 
daugiausia iš kitų K. Markso 
ir F. Engelso veikalų pakar
totinai leidžiamas.

Nors ir sunkiomis aplinky
bėmis Lietuvos KP suorgani
zuota leidykla “Šviesa”, be 
kitų marksistinių knygų, iš
leido K. Markso knygelę 
“Samdomasis darbas ir kapi
talas” (1922 m.).

Iš 1926 m. birželio 17 d. V.

Kapsuko laiško L. Prūseikai 
matyti, kad Lietuvos darbi
ninkų judėjimo vadovas rūpi
nosi K. Markso “Kapitalo”, 
pirmiausia jo I tomo vertimu 
į lietuvių kalbą ir jo išleidimu 
JAV, susilaukus Amerikos 
lietuvių darbininkų literatū
ros draugijos paramos. Jis 
rašė, kad tai yra labai svar
bus, istoriškai didelis darbas 
ir jam atlikti reikalingos ben
dros su pažangiaisiais Ame
rikos lietuviais pastangos. 
Tačiau tas sumanymas dėl 
įvairių apsunkinančių aplin
kybių nebuvo įgyvendintas.

Tarybiniais metais buvo 
išleisti visi keturi K. Markso 
“Kapitalo” tomai lietuvių 
kalba. Dabar lietuviškai turi
me visus svarbiausius K. 
Markso ir F. Engelso veika
lus. “Komunistų partijos ma
nifestas” nuo 1941 metų jau 
susilaukė 15 leidimų, K. 
Markso “Samdomasis darbas 
ir kapitalas” — 5, “Gotos 
programos kritika” — irgi 5 
ir t. t. Iš viso K. Markso 
veikalai (keletas jų sudaro 
bendrus teminius rinkinius 
su F. Engelso ir V. Lenino 
veikalais) tarybiniais metais 
buvo išleisti lietuvių kalba 
46-omis knygomis bei knyge
lėmis arti pusės milijono eg
zempliorių tiražu.

Šiais jubiliejiniais metais 
pasirodys 16-asis “Komunis
tų partijos manifesto” leidi
mas ir nemažas K. Markso ir 
F. Engelso rinktinių laiškų 
tomas. Artimiausioje ateity
je bus parengtas K. Markso 
ankstyvųjų filosofijos raštų 
rinkinys, numatyta išleisti 
kiti jo veikalai.

J. Misevičius
Partijos istorijos instituto 
prie LKP CK Marksizmo- 
leninizmo klasikų veikalų 

vertimų sektoriaus vedėjas

J. STRIELKŪNAS

Saulėlydis vaikšto po miestą
Lyg paliktos moterys vėsta 
Per dieną įkaitusios sienos. 
Saulėlydis vaikšto po miestą — 
Didžiulis geltonas arklenas.

Mašinų visai nesibaido, 
Pauosto žmogelio kepurę 
Ir laikraštį radęs paskaito, 
Ką šiandien sinoptikai buria.

Pastovi, į kiemą įžengęs, 
Pabraido po vystančią žolę
Ir spokso - pro langą, kaip rengias 
Miegoti dažyta gražuolė.

Ir arkliškai šypsos žydrynei, 
Beviltiškai užsisvajojęs, 
Kol vakaro juodo klampynėj 
Nulūžta auksinės jo kojos.

Nematytam vakare
M. R.

Nematytam vakare, 
Nematytam kambary 
Ant pečių juoda skara... 
Ko žiūri taip? Ko žiūri?

Nematytam vakare, 
Nematytam kambary 
Su saldžių nuodų taure. . . 
Aš geriu ir tu geri.

O gal mūsų net nėra 
Vieno sapno vidury 
Nematytam vakare, 
Nematytam kambary?

„LAIMINGI ISAM...
Balandžio 27 d. sukako 120 metų, kai gimė 
poetas Ksaveras Vanagėlls-Sakalauskas

Tai buvo 1925 metais. Tada mokiausi 
gimnazijos penktoje klasėje, Vieną dieną 
literatūros mokytojas j klasę atsivedė sve
čią — poetą Ksaverą Vanagėlį, kuris tą 
vasarą atvykęs iš Lenkijos, viešėjo A lytu- 
t» pas notarą Bronių Sakalauską, savo 

rolį.
Mokytojas svečią pasodino savo vieton 

prie stalo, o pats vaikščiojo po klasę, čia 
pateikdamas mums klausimus, čia šį bei 
tą paaiškindamas, idant svečias galėtų su
sidaryti nuomonę, ko mus moko ir kiek 
mes mokame, Paskui paprašė svečią pa
kalbėti,

— Laimingi esate, kad tokia gražią kal

ba mokotės, — pradėjo poetai Vanagė
lis. — Jūs tik paklausykite: krūtinė —- 
kruta, ranka — renka, dangus — dengia, 
lietus — lieja, krantas — krenta, vėjas — 
veja, našta — neša...

Žilaplaukis, pliktelėjęs, su ūsais (tik ne 
tokiais dideliais, kaip rodo nuotrauka, 
įdėta j lietuviškas enciklopedijas), senelis 
kalbėdamas jaudinosi. Nusiėmęs akinius, 
nosine šluostėsi ašaras. Baigęs kalbėti ir 
eidamas iš klasės, arčiausiai durų sėdėju
siam mokiniui padavė ranką —- šitaip at
sisveikino su visais.

Mes Vanagėlio raštus jau buvome skai
tę. ^Gėrėjomės daina Kur 'banguoja Ne
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Nuotraukoje: Naujo Lazdijų restorano interjeras.
M. Baranausko nuotrauka

munėlis. kur Šešupė miela plaukia", su
kurta dar 1883 metais, tais pačiais, kai 
pasirodė lietuviškas žurnalas „Aušra", ku
riame poetas aktyviai bendradarbiavo.

Poetas Ksaveras Sakalauskas (tikroji pa
vardė) gimė 1863 metais balandžio 27 d. 
Kalesninkuose, Simno valsčiuje. Baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją, jis nuo 
1883 metų mokytojavo pradinėse mokyk
lose Lietuvoje, o nuo 1888 — Lenkijoje: 
dvidešimt metų Lomžos gubernijoje, o 
paskiau Varšuvoje, kur ir mirė 1938-ai- 
siais; palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse.

Vanagėlis gyveno toli nuo Lietuvos, 
bet lietuvių kultūrinėje veikloje dalyvavo 
ir svetur būdamas. Lenkijos gilumoje at
sidūrę lietuviai turėjo savo savišalpos 
draugiją, buvo suorganizavę chorą, rengė 
vaidinimus. Poetas ilgą laiką buvo Varšu
vos lietuvių draugijos valdybos narys —, 
iždininkas.

Negavęs darbuotis lietuviškoje mokyk
loje tiesiogiai, Vanagėlis talkininkavo jai 
netiesiogiai: parengė pradinės mokyklos 
skaitymų knygas „Dovanėlė", „Vaikų šal
tinėlis", „Aušrelė".

Vanagėlio literatūrinis palikimas nėra 
gausus. „Švyturio'? bendrovė 1921 metais 
išleido jo raštų linkinį, kurį sudaro še
šiasdešimt eilėraščių ir keliolika apsaky
mų, vaizdelių.

Poezijoje vyrau a patriotinė, gamtos ir 
meilės lyrika. Šiuo atžvilgiu būdinga jau 
anksčiau paminėta daina. Joje nuoširdžiai 
ir įtaigiai išreikštas tėvynės meilės bei jos 
pasiilgimo motyvą^.

Populiari pasidarė taip pat Vanagėlio 
dainelė „Mylimajai" („Aš bijau pasakyt, 
kaip tave aš myliu"). Gamtos reiškinius 
poetas siejo su liaudies darbu ir buitimi. 
Jis yra parašęs pasakėčių ir trumpų eilė
raščių, vaizduojančių gamtą, gyvulius bei 
paukščius. Pasakėčios ir gamtinės tematikos 
eilėraščiai buvo dažnai spausdinami mo
kyklų skaitiniuose ir chrestomatijose.

Vanagėlis parašė ir apsakymų, vaizduo- 
priespaudos laikų Lietuvos 
ilio žmonių buitį, reiškė 
’ ųamiems,

liūs būtėnAs

jančių carinės į
kaimo ir miesteli
užuojautą išnaudojamiems,

julius būtėnAs
Literatūra ir Menas

p
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Helena Auštraitė-Feiferienė: 
jautrios sielos darbuotoja

R. BARANIKAS

Helena Auštraitė-Feiferienė gimnazistė Kalvarijoje.

Pažangieji Amerikos lietu
viai gerai pažįsta Heleną 
Auštraitę-Feiferienę: per il
gą metų eilę jie skaitė mūsų 
spaudoje jos raštus, — gvil
denimus kultūros klausimais, 
filmų recenzijas, korespon
dencijas apie mūsų meninę 
saviveiklą. Jie girdėjo ją per 
mūsų pobūvius skaitant jaut
riai ir su patosu poeziją, jie 
girdėjo jos balsą, įpintą į 
“Aido” choro harmonijas. 
Virš viso — jie pažįsta ją 
kaip taurią veikėją, besidar
buojančią kukliai bet atsida
vusiai mūsų pažangių idėjų 
labui.

Gegužės 23 dieną mūsų 
Elena susilaukia 70 metų 
amžiaus. Šio jubiliejaus pro
ga pažvelgkime į jos nueitą 
garbingą gyvenimo kelią. 

* * *
Elena Auštraitė-Feiferienė 

gimė 1913 metų gegužės 23 
dieną Brooklyne, pačioje lie
tuviško rajono širdyje. Jos 
tėvai buvo veiklūs pažangie
čiai ir pažangių New Yorko 
apylinkės lietuvių judėjimas 
jai buvo nuosavas iš pat 
ankstyvos vaikystės. Bet 
1920-ais metais jaunutės sep- 
tynerių metų mergaitės gy
venime įvyksta staigi, pama
tinė pakaita — iš lietuviško 
Brooklyno ji patenka į tikrą
ją Lietuvą — mat tėvai, 
tėvynės ilgesio apimti, kaip 
ryžtingi žmonės padaro nuta
rimą: jie grįžta Lietuvon. Ir 
štai mūsų Eleniutė lietuviško 
kaimo mokyklos suole kur, 
vaikai kalba lietuviškai, bet 
visai kitaip, negu ji buvo 
pripratusi Brooklyne, ir jie 
net juokiasi iš jos keistos 
kalbos . . .

Vėliau, kai Helena lankė 
Suvalkų Kalvarijos gimnazi
ją, ji tampa ne tik viena 
geriausių mokinių, bet jos 
puiki kalba ir ištarimas at
kreipia mokytojų dėmesį ir ji 
visuomet prašoma deklamuo
ti eilėraščius, skaityti pasa
kas, vaidinti scenoje. Iki šios 
dienos draugė Feiferienė yra 
tarp to būrelio mūsų judėji
me, kurie vartoja lietuvių 
kalbą grynai, švariai, be an- 
glicizmų. Gal prie to psicho
loginiai prisidėjo atsimini
mas, kaip kaime prie Kalva
rijos ją, mažytę, pajuokė kiti 
mokiniukai?

Kalvarija, supama Šešupės 
iš dviejų pusių, paskendusi 
žaliumynuose, buvo tikrai 
romantiška vietovė — bent 
tokia ji atrodė jaunai gimna

zistei, kurią iš pat jaunų 
dienų traukė menas, grožis. 
Lankydama Kalvarijos pro
gimnaziją Helena dainuoja 
chore, vadina, šoka plasti
nius šokius. Bet tuo pačiu 
laiku pažangios idėjos nepa
lieka nuošalyje, — tėvas 
lieka nuoseklus pažangietis, 
laisvamanis, žmonių vadina
mas bolševikuojančiu. Hele
na atsimena, kaip tėvas, ku
ris buvo nupirkęs ūkį, ir 
sekmadieniais veždavo javus 
arba šieną į kluoną, jeigu jau 
buvo sausi ... Ji taipgi 
prisimena, kaip tėvas neleis
davo kunigui šventinti lau
kus, bet gerai patręšus že
mę, rugiai užaugdavo kaip 
mūras, ir tėvas juokais saky
davo kaimynams, kad šventi
nant kaimo laukus, kunigas 
suvarė visus velnius į jo ūkio 
laukus, ir todėl javai taip 
gerai užderėjo!

Pabaigusi Kalvarijos mo
kyklą Helena išsiunčiama 
studijuoti Marijampolės Ry
giškio Jono gimnazijoje. Bet 
jai ten lankant penktąją kla
sę tėvas vėl padaro staigų 
nutarimą: šeimyna emigruo
ja Argentinon. Prie to nuta
rimo prisideda faktas, kad 
žvalgyba vis labiau seka He
lenos tėvą, kad jam gręsia 
suėmimas. Kalvarija tuo me
tu buvo gan svarbus revoliu-, 
cinių jausmų centras Suval
kijoje; mat, ten dar buvo 
gyvos tradicijos, kurias pali
ko dar prieš I-ąjį pasaulinį 
karą kalėję Kapsukas ir An- 
garietis, ten gimęs ir augęs 
revoliucinio judėjimo veikė
jas J. Greifenbergeris. He
lena prisimena, kaip skaud- 
džiai Kalvarijos gyventojai 
pergyveno tą dieną, kuomet 
fašistai sušaudė Kauno IV 
forte 1926 metais Greifen-

Helena Feiferienė prieš kele
tą metų.

bergerį ir tris kitus komunis
tų vadovus.

Argentinoje prieš Heleną 
atsivėrė dar kitas, naujas, 
gyvenimas. Tėvai tuojau įsi
traukia į vietinį lietuvių pa
žangų judėjimą, kuris spie
čiasi aplink laikraštį “Ryto
jus”, o Helena stoja dirbti 
prie laikraščio, kur ji moki
nasi rinkti raides. Tai maž
daug tuo pačiu laiku ji susi
pažįsta ir su iš JAV ateinan
čia “Laisve” ....

1933 metais ji susituokia 
su Robertu Feiferiu, iš Lie
tuvos atvykusiu dailininku, 
jaunu Kauno meno mokyklos 
abitiurentu. Robertą Helena 
pažino dar Kalvarijos gimna
zijoje. Savo trumpuose atsi
minimuose Feiferienė neaiš
kina, ar Robertas atvyko į 
Argentiną bendrai laimės 
ieškoti, ar ypatingai — jos. 
Vienaip ar kitaip, galima 
sakyti, vaikystės draugai, 
sudaro šeimynos židinį ir 
kartu bando prasimušti į 
geresnį gyvenimą sunkiose 
Argentinos ekonominės pa
dėties ir politinės priespau
dos sąlygose.

Feiferiai nutaria persikelti 
į JAV. Kaipo Amerikos pilie
tė, Helena turėjo teisę tą 
padaryti be kliūčių, bet Ro
bertas — ne. 1942-ais metais 
Helena ir Feiferiu trijų metų 
sūnelis atvyko į New Yorką 
ir apsigyveno pas tetą Ana
staziją ir jo vyrą Vincą 
Paukštį, buvusį “Laisvės” 
redaktorių. Taigi, ji vėl pa
čiame sukūryje pažangaus 
lietuviško judėjimo, šiuo kar
tu Jungtinių Valstybių. Ji 
pradeda veikti Lietuvių Me
no Sąjungoje, dainuoti 
“Aido” chore, bendradar
biauti “Laisvėje”. Tuo pačiu 
metu ji dirba mašinų dirbtu
vėje, tuomi prisidėdama prie 
karinių pastangų prieš fašiz
mą.

Tuoj po karo Robertas irgi 
atvyksta į JAV ir abu Feife
riai kartu įsimeta į pažangųjį 
lietuvišką judėjimą. Trumpą 
laiką Helena dirba “Laisvės” 
spaustuvėje, bet dėl sveika
tos sumetimų priversta pasi
traukti. Ji tada koncentruoja 
visą savo energiją meninia
me saviveiklos judėjime ir 
padedama “Laisvei” kaip 
bendradarbė. Helena dabar 
pažymi, kad prie jos vysty
mosi į žurnalizmą žymiai 
prisidėjo Antanas Bimba ir 
Stefanija Sasna, du laikraš
čio redaktoriai. Bimba ją 
nuolat ragino kuo daugiau 
rašyti laikraščiui visokiomis 
temomis, o vietinių žinių re
daktorė Sasna ją tiesiog “an
gažavo” tapti filmų kritike. 
Toje pareigoje ji lankė spe
cialius filmų seansus spaudos 
atstovams ir dalinosi su 
“Laisvės” skaitytojais savo 
nuomonėmis. Ji taipgi pasto
viai aprašydavo svečių iš 
Lietuvos apsilankymus, susi
tikimus su laisviečiais, ir ji 
per ilgus metus buvo “Aido” 
choro korespondente. Po da
lyvavimo kaip New Yorko 
Lietuvių Moterų Klubo at
stovė didžiulėje anti-karinėje 
demonstracijoje Washingto
ne Vietnamo karo metu, Fei
ferienė patiekė laikraštyje 
platų tos demonstracijos ra- 
portažą.

Sunku būtų įvardinti ir 
apskaičiuoti visus Helenos 
Aušraitės-Feiferienės užsi- 
tarnavimus pažangių Ameri
kos lietuvių kultūrai ir politi
nei veiklai. Audringas gyve
nimas ją bloškė iš vietos į 
vietą, bet visur jos talentai 
ir jausminga siela tarnavo 
pažangos reikalui. Ji dabar 
gyvena, kartu su savo gyve
nimo draugu dailininku Ro
bertu Feiferiu, Floridoje. 
Bet kur ji negyventų, visi 
visų vietovių pažangūs lietu
viai ją sveikina sukaktuvių 
proga.

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ,”

“LAISVĖ”

Amato istorija — 
po mikroskopu

Audinio gabalėlis, išgulėjęs že
mėje tris su puse tūkstančio me
tų, padėjo atskleisti nežinomu 
Vidurinės Azijos amatų istorijos 
puslapį.

Skiautelė audinio, kuriuo bu
vo apvyniotas bronzinio peilio 
kotas, buvo atgabenta j Tašken
to chemijos ir cheminės tech
nologijos mokslinio tyrimo ins
tituto medvilnės celiuliozės la
boratoriją iš seniausios Uzbe
kijos pietų gyvenvietės Džarku- 
tano.

Kokią medžiagą naudojo se
novės audėjai — tradicinę med
vilnę ar šilką? Radinys buvo iš
tirtas mikroskopu. Pasirodė, jog 
jis nei medvilninis, nei šilkinis, 
o iš kenafo-ankštinės kultūros 
luobo. Jo nepaprastas patvaru
mas ir padėjo audiniui nesutru- 
nyti per tris šu puse tūkstantme
čio. Paties seniausio medvilninio 
audinio, rasto Indo upės slė
nyje, amžius — trys tūkstančiai 
metų.

Kenatas ir šiandien paplitęs 
Uzbekijoje. Tiesa, iš jo nesiu
vami rūbai, tačiau • audžiamas 
brezentas, maišų audinys.

Ledynmečio bitės
Netoli Oriolo, Podbeleveco 

kaimo pakraštyje augančioje gi
raitėje, Mičiurino kolūkio vai
ruotojas paskutinėmis rudens 
dienomis aptiko drevę su bitė
mis. Kadangi laukinių bičių spie
čiaus kitaip nebuvo galima su
rinkti, tai teko išpjauti medžio 
kamieno su dreve dalį. Kaime 
bitės buvo perkeltos į avilį, o 
iš drevės iškoptas kibiras me
daus.

— Laukinių bičių spiečius vie
tiniuose miškuose — radinys ne
įkainojamas, — papasakojo Orio
lo bičių komplekso specialistai.
— Drevėje aptikta retos Vidurio 
Rusijos veislės bičių šeima. Šios 
bitės puikiausiai pakelia atšiau
rų vietinį klimatą, suneša daug 
medaus. Kitų veislių bitės šiose 
vietose žūva. Vidurio Rusijos 
veislė išliko nuo seniausių laikų
— ji pergyveno žemyno aple
dėjimą, todėl šios bitės tokios 
„užsigrūdinusios"

Oriolo bičių komplekse ši 
veislė atkuriama.

BAKU —
Tiriamos Kaukazo 
gelmės

Azerbaidžano geologai in
tensyviai tiria polimetalų rū
dų telkinius pietiniame Didžio
jo Kaukazo kalnagūbrio šlaite.

Geologams tenka dirbti su
dėtingomis sąlygomis — aukšti
kalnėse neretos sniego lavi
nos, akmenų griūtys. Geologinės 
žvalgybos vietose ošia drausti
niai miškai, tad geologams ten
ka ypatingai rūpintis, kad nebū
tų padaryta žala gamtai: gręžiniai 
gręžiami nuo specialių platformų.

Nuotraukoje: geologai Na
diras Musajevas ir Gazi Gadžike- 
rimovas kalnų upelyje ima uo
lienų pavyzdžius.

• RŪGŠTŪS pienas - 
SVEIKA

Bulgarų rūgštaus pieno 
nauda žmogaus sveikatai 
plačiai žinoma. Šis produk
tas, apie kurį rusų fiziolo
gas I. Mečnikovas kitados 
pasakė, kad tai yra bul
garų ilgaamžiškumo paslap
tis, gaminamas iš nedau
gelio komponentų ir tinka 
net ligoniams. Iki šiol 
Bulgarijoje rūgštus pienas 
buvo vienintelis motinos
pieno pakaitalas. Rūgščiu
pienu maitinami vaikai re
tai sirgdavo ir gerai augda
vo. Niekas neabejoja, kad 
šis rūgštus pienas turi anti- 
bakterinių ir net antiviru- 
sinių savybių. Kosmetolo
gai rekomenduoja Ii norin
tiems numesti svori '.r 
turėti gražią veido spalvą. 
Kaip biologln’s stimuliato
rius jis jeina į sportinin
kų racioną. Te to. nustatv- 
ta, kad bulgariškas rūgš
tus pienas, kurio gamybos 
receptą saugo valstybė, tu
ri daug vitaminų ir amino 
rūgščių.

Bulgarų specialistams pa
vyko užkonservuoti fermen
tus, kur’als galima pieną 
s» laug nt! ypatingu būdu ir 
už daugelio tūkstančių ki- 
Icuict ų riuo Bulgarijos.

Mokytojas sako klasei:
— Kiek sykių jums reikia kartoti, kad 

nebūna nei didesnės, nei mažesnės 
pusės! Pusės visada lygios.

Iš paskutinio suolo pasigirsta bal
sas:

—- Tamsta mokytojau, pakartokite 
garsiau, nes didesnė klasės pusė jūsų 
negirdi.

* * ♦

Mokytoja klausia dviejų brolių:
— Kodėl jūsų rašinėliai vienodi?
Broliai atsako:
— Juk mes rašėme apie tą pačią 

kanarėlę.
» ♦ ♦

— Ar kiaušiniai irgi žaidžia fulbolą, 
kad turi numerius? — pamalęs pažy
mėtus kiaušinius, paklausė Audriukas.

LIETUVOS TELEVIZORIAI —
120 Salių

Daugelyje pasaulio šalių žinoma 
Kauno radijo gamyklos produkci
ja—televizoriai “Šilelis”. Jie eks
portuojami į 20 valstybių—Italiją, 
Angliją, Prancūziją, Suomiją, Švei
cariją, ir socialistinius kraštus. 
Šiemet gamyklos kolektyvas paga
mins per 150 tūkstančių “Šilelių”. 
Bus pradėti gaminti nauji spalvoto 
vaizdo šių serijų patobulinti televi
zoriai.

Šios gamyklos kolektyvas gami
na televizorių kanalų perjungėjus, 
kurie siunčiami į visas Tarybų 
S-gos televizorius gaminančias 
įmones.

Dailininkė-konstruktorė Alena Ca- 
sonienė demonstruoja Lietuvos te
levizorius “Šilelius”.

T. Žebrausko nuotrauka
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ORIOLAS Naujoviškaš suktinis• NEĮKAINOJAMAS 
TURTAS

1908 m. visi Europos 
laikraščiai rašė: „Išsikraus
tė iš proto prancūzų milijo
nierius Kanas! Visus savo 
turtus jis nusprendė paau
koti kvailiausiam dalykui — 
kelionei su grupe fotografų 
aplink pasaulį". Daugiau 
nieko nebuvo pranešta. Eks
pedicijos tikslai tuomet ne
buvo aiškūs. Netrukus prasi
dėjo įvykiai, lėmę Pirmąjį 
pasaulinį karą, ir apie tur
tuolio klajones visi užmiršo. 
Tik 1913 m. pasirodė trum
putė informacija, jog bank
rutavusio milijonieriaus nuo
savybė parduota iš varžyty
nių.

Paslaptis ėmė aiškėti 
1975 m., kai Paryžiaus prie
miesčiuose imta griauti se
nus namus. Vieno rūsyje 
buvo rasta dešimtys apkaus
tytų skrynių. Jos buvo kimš
te prikimštos negatyvų — 
72 tūkst. plokštelių ir 140 
tūkst. ritinėlių juostos. 
Negatyvų kokybė buvo blo
ga. Restauratoriams teko 
daug padirbėti. Kai buvo 
padaryti pirmieji atspaudai, 
mokslininkai ėmė džiūgauti 
ir pareiškė, jog rastas tie
siog neįkainojamas istorinis 
ir etnografinis lobis. Nuot
raukose matomi daugelio 
mūsų planetos tautų papuo
šalai, keramika, drabužiai, 
ritualiniai šokiai, apeigos, 
kasdienio gyvenimo vaizdai. 
Nežinomi fotografai pasi
darbavę Europoje, Afrikoje, 
Ramiojo vandenyno salose. 
Nuotraukos unikalios. Iškart 
nepavyko nustatyti lobio 
šeimininko. Tik keliose 
nuotraukose buvo atpažin
tas Kanas. Dabar kolekciją 
tiria grupė prancūzų moksli
ninkų. Jų darbas sunkus, nes 
neišliko jokių užrašų, kada 
ir kur darytos nuotraukos.

• ŪDROS TRENERĖS
Ūdros, ruošdamos savo 

jauniklius savarankiškam gy
veni nui ir jo staigmenoms, 
juos specialiai auklėja. Rude
nį ūdrų šeima apsigyvena ko
kiame nors uždarame vandens 
telkinyje ir ten pasilieka 
žiemoti. Dažniausiai po pu
siaudienio motina ūdra su
rengia ūdriukams treniruo
tes.

Patelė plaukioja tvenkinio 
arba sietuvos viduryje maž
daug už 5—6 m nuo jaunik
lių, nė akimirkos nenuleisda
ma nuo jų savo žvitrių akių. 
Staiga ji šaižiai sučirpia, ir 
ūdriukai leidžiasi visu smar
kumu plaukti pirmyn. Kai jie 
nuplaukia apie 20 m, vėl 
pasigirsta čirpimas, ir jaunik
liai išskleista rikiuote taip 
pat greitai grįžta j buvusią 
vietą. Po trumpo poilsio pa
telė vėl signalizuoja, ūdriu
kai pasineria, plaukia ten ir 
atgal. Tokias „varžybas" ūd
ros rengia kas dieną.

“Vaduotojų svajonė” 
Kai tėvynę išvaduosiu, 
Ant pirmūnų raiti josim. 
Ciupsim klarą pirmutinį 
Ir sutrypsime suktinį!

Šoksim, trypsim ir keiksnosim, 
Visai šaliai komanduosim.
Bosų ir ponijos labui 
Atiduosim garbę žabui.

Vienuolynų pristatysim, 
Mokytojus išvaikysim. 
Priauklėsim vienuolėlii 
Paklusniausių davatkė

U — 
lių.

Šoksim, trypsim ir t. t.

Bedievius visus iškarsim, 
Profesoriais žemę ars: m. 
Iš jų knygų laužus kursim.

Šoksim, trypsim ir t. t

žversim, 
nersim.

Liaudį šventraščiais u 
Nepaklusniems kilpas 
Kalėjimų pristatysim, 
Dujų kameras vėl tįsiijn.

Šoksim, trypsim ir t. t.

dų,Pilna bus darbo stovy 
Altorėlių ir maldyklų. 
Elgetos vėlei šalį puoš. 
Vėjas per jų skarmalas koš.

Šoksim, trypsim ir t. t

Išaugintus vaisius skirsim, 
Kultūros klubus naikinsim, 
Kad netvirkintų davatkų 
Ir neišjuoktų jų pletkų.

Šoksim, trypsim ir t. t

im.Iš JAV bedarbių atvėsį 
Su jais laimėjimus nešim 
Į savo įmones, dvarus 
Bus gyvenimas nemar lis!

Šoksim, trypsim ir t. t.

Žemėje įkursim dangų, 
Ilgai lauktą, mielą, brangų. 
Jį valdys mūsų klebonai, 
Jėzuitai, marijonai.

Šoksim, trypsim, spėk 
Visam rojui komanduo 
Bedieviškas grindis lupsim, 
Šventintu vandeniu ku

Vandalinas J

uliuosim, 
sim.

psim.
Ulevičius

— Ko fu bėgi, Skirmantai?
— Kąd nutraukčiau muštynes.
— O kas mušasi?
— Mano draugas ir aš.

* ♦ *

JUOKTIS SVEIKA

— Jonai, kodėl tu neverki, kai tė
vas tave muša?

Jonas:
— Jis visai kurčias.

Sodininkas:
— Berniuk, 

šią obelį?
Berniukas:

ką tu veiki, įsilipęs

— Eidamas aš pamaliau, kad nuo 
jūsų obels nukrito obuolys, ir dabar 
aš jį bandau pririšti, kąd jums nerei
kėtų vargti.

• ♦ ♦
Svečias:
— Kodėl jūsų šuo ta 

ne žiūri, kai aš pradedu
Deividas:
— Todėl, kad jūs valgote kaip tik 

iŠ jo lėkštutės.

piktai 
valgyti?

j ma-

Parinko: S. JOKUBAlTYTE, A. KON
TRIMAS, V. MATULIONYTĖ, A. STAN
KEVIČIŪTE, I. VENCLOVAITfi.

P
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Detroit, Michigan
Jau Metai

Jau metai kai mirė detroi- 
tietis, visų pažangių organi
zacijų narys, buvusio Aido 
choro mokytojas, daininin
kas, visų draugas — Walter 
Gugas. Jis mirė po ilgos ligos 
1982 m. balandžio 22 d. 
Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimą žmoną Lillian 
Gugas, dvi dukreles Carol ir 
Judy bei jų šeimas; brolį 
Servit Gugą ir šeimą; uošvę 
Anna Daukus; svainį Albert 
Litvin ir šeimą ir daug kitų 
giminių bei draugų. Prisi
mindami vienų metų mirties 
sukaktuves, mes visi liūdi
me.

Naujoj Vietoj
Adelė Klimavičienė gyve

no Detroite daug metų ir 
turėjo daug draugų. Prieš 
porą metų išvažiavo apsigy- 
vent į St. Petersburg, Flori
dą. Kaip Detroite taip ir 
savo naujame mieste pri
klauso prie visų pažangių 
organizacijų. Prieš kelias są- 
vaites ji nusipirko apartmen- 
tą ir gyvena naujoj vietoj. 
Štai jos naujas adresas: 
Adele Klimavice, 3123 — 
29th Avenue North, Apart
ment 205, St. Petersburg, 
Florida 33713. Telefonas 1- 
813-327-25001.

Serga
Sužinojome jog laisvietis 

Edward Chepaitis (mirusios 
Anna Krakaitienės brolis) 
buvo sunkiai susirgęs su 
plaučių uždegimu. Jis pralei
do tris savaites Mt. Carmel 
ligoninėje ir dabar sveiksta 
namuose savo žmonos Ade
lės priežiūroj. Sakė kad ne
tik turėjo plaučių uždegimą, 
bet širdis labai sušlubavo ir 
jam įdėjo tam tikrą prietaisą 
širdies plakimui.

Jaunų talentas
Netoli Detroito miesto yra 

priemiestis vardu Southgate. 
To miesčiuko Department of 
Parks and Recreation minėjo 
savo dvidešimts-šeštą metinį 
talento spektaklį gegužės 5-6 
d. d. Davidson auditorijoj. 
Visą programą pildė jaunuo
liai, bet vieną dalis to progra- 
mo buvo paskirta del mažiu
kų nuo trijų iki penkių metų 
amžiaus. Toje dalyje dalyva
vo-šoko mūsų klubiečių duk
rele Renee Olin (Ulinskas). 
Buvo gražu juos matyt šo
kant ir tėveliai Beverly Rye 
Olin ir George Olin buvo 
labai linksmi. Parengime bu
vo ir grandma Emma Rye 
bei kiti giminės.

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Peter Waitkunas
Mirė 1978 m. gegužės 17 d.

Jau praėjo penkeri metai, kai iš gyvųjų tarpo 
atsiskyrė mano brangus ir mylimas vyras PETER 
WAITKtJNAS.

Aš jo niekad neužmiršiu; lankysiu jo kapą ir jis 
visuomet bus mano širdyje.

Lai Tau, mielasis, būna ramu ilsėtis Forest 
Lawn kapinėse, Detroite.

* Liūdinti žmona,
ANTOINETTE WAITKUNAS

BROOKLYN, N. Y.

LIŪDNAS PRANEŠIMAS
Balandžio 21 d. Tarybų Lietuvoje mirė mano 

brolis JONAS DAGYS, eidamas 94 m.
Jonas gyveno Jurkupių kaime, Rokiškio rajone, 

Panemunėlio paštas.
Liko žmona Karusė, dukra Vanda Šešelgienė su 

šeima, penki anūkai ir devyni proanūkiai. Taipgi 
liko sesuo Ana Žemaitienė gyvenanti Berisso, 
Argentinoje, ir mirusių brolių Antano ir Felikso 
šeimos.

Liekame liūdinti,
Brolis ir brolienė
VALTERIS ir BRONE KERŠULIAI

Darbas baigiasi
Kėglio lošikų turnyras jau 

visai arti. Turnyro komitetas 
susidedantis iš 16 žmonių, 
susirinko gegužės 6 d. pas 
Kęstutį ir Antonette Gare
lius ir atlaikė savo paskutinį 
susirinkimą. Sakė viskas jau 
prirengta ir tik dabar lauks 
turnyro dienų ir svečių. Po 
susirinkimo, namų šeiminin
kė Antonette Garelis patiekė 
visiems visokių Skanių ir 
gražių užkandžių, o Kęstutis 
Garelis davė visokių skysti
mų atgaivint visų širdeles.

Didelis Uraganas
Per pietus gegužės 2 d. 

įvyko didelis uruganas-tor- 
nado Detroito priemiestyje 
St. Clair Shores. Jis ėjo kaip 
didelis traukinys ir padarė 
už apie tris milijonus nuosto
lių. Tas tornado sudraskė 
netik St. Clair Shores, bet 
East Detroit ir salas vardu 
Harsens, Russell ir Walpole, 
kurios randasi St. Clair eže
re. Klubiečiai Raymond ir 
Albena Nausėda Lyben gy
vena ant Rio Vista gatvės, 
daug nukentėjo kuomet dide
lis medis buvo užmestas ant 
jų mašinos; sudaužė jų dide
lius namo langus ir padarė 
jiems daug nuostolių. Bet 
daugiausia sužalojo Bayview 
gatvę, apie penkių namų 
tolumą nuo Teofilės Masie- 
nės namo. Tas tornado išro
vė didžiausius medžius; pa
kėlė namus ir numetė kiton 
vieton; išrovė telefonų ir 
elektros stulpus; per kelias 
dienas nebuvo visuose na
muose šviesos ir šilumos. Vis 
buvo sakoma, kad tornado 
neina prie vandenų, bet šį 
kartą pirmą syk jis aplankė 
ir St. Clair Shores prie van
dens.

Geras banketas
Gegužes 8 d. buvo Ameri

kos tradicinė motinų dienaar 
ta proga, Detroito Lietuvių 
klubas surengė banketą pa
gerbimui visų motinų. Į Klu
bo salę prisirinko nepapras
tai daug publikos, kurie 
linksminosi prie baro apie 
valandą laiko. Apie antrą 
valandą visi susėdo prie gra
žiai prirengtų ir sustatytų 
stalų ir valgė skanius pietus. 
Pietus prirengė nuolatiniai 
Klubo šeimininkai: Anto
nette Garelis, Patsy ir Mike 
Stunskas, o vėliau virtuvėje 
pagelbėjo Estelle Smith ir 
Ann Balchunas. Prie stalų 
patarnavo Josephine Peros- 
ke, Mary Norush, Judy Rye 

ir John Brazas. Bilietus pie
tums pardavė Lillian Gugas, 
o juos surinko Eddie Balchu
nas ir John Smith (Smitrevi- 
čius). Baigiant valgyt, Klubo 
pirmininkė, St. Masytė, per
statė Klubo iždo globėją 
Kęstutį Garelį, kuris pranešė 
apie ateinantį bowleriu tur
nyrą ir prašė visų nusipirkt 
bilietus laimėjimui trijų bu
telių. Tuos bilietus pardavė 
Janice Brazas ir Karen 
Arndt, o laimėjo Antanas 
Mikulkėnas, Algird Olin ir 
Al Stacey. Vienas iš tų 
butelių buvo auka nuo Onu
tės Babarskienės. Klubo pir
mininkė vėliau padėkojo vi
siems už atsilankymą į ban
ketą; perskaitė tinkamą poe
ziją specialiai parašytą del 
motinų — anglų ir lietuvių 
kalbose ir perstatė svečius. 
Iš Kanados bankete buvo 
Tony ir Della Rimša, Stanley 
ir Emily Baltuliai, jų sūnus 
Tony ir Anna Baltulis, Violet 
Soroka, Julia Svirplys, Al- 
fons ir Jean Vane (Vainalavi- 
čiai). Iš Higgins Lake atva
žiavo Andy ir Helen Stukas; 
iš Hot Springs, Arkansas 
buvo Peter Stasikaitis; iš 
Kalamazoo, Michigan daly
vavo buvusi niujorkietė Onu
tė Babarskienė ir jos dukrelė 
Irene Trivers. Važiuodama iš 
Kalamazoo, Onutė Babar
skienė atvežė dovanų: butelį 
stiprosios ir didele, namie 
iškeptą duoną-piragą. Šeimi
ninkės supjaustė piragą ir 
davė visiems dalyviams jo 
paragaut. Bankete buvo 
linksma matyt Klubo sekre
torių Servit Gugą. Po antros 
Ji dabar atrodo kaip dviejų 
mėnesių dydžio, bet tikre
nybėje jau šešių mėnesių 
amžiaus. Jos mamytė Anna 
Baltulis pakėlė ją į viršų ir 
visiems parodė tą nepapras
tai gražią mažytę mergytę.

Čia gyvena
Visiems gerai žinomas bu- 

vusis detroitietis, Peter 
Stasikaitis buvo išvažiavęs ir 
apsigyvenęs Hot Springs, 
Arkansas. Po kelių metų, jis 
sugrįžo į Detroitą ir apsigy
veno pas savo brolį ir brolie
nę Mike ir Pat Stunskus, 
Rochester, Michigan. Buvo 
malonu jį matyt bankete.

Stefanija

Tiesos krislai
Iš praeities mokomės, da

bartimi gyvename, ateity 
matom svajose.

Gyvenimas ne metais, bet 
darbais matuojamas.

Įsiklausykime į mūsų pa
prastų kaimo žmonių kalbą ir 
pajusime tos kalbos grožį, 
švelnumą.

Jei negali aru skraidyti, tai 
bent vyturiu raliuok.

Jei gyvenime nieko nesu
radai, tai kam gyvenai?

Jei gyvenimas nuobodus, 
darbu įprasmink jį.

Tik kvailys bijo nežinoji
mo.

Moralinė kančia skaudesnė 
už fizinę kančią.

Pasmerkti žmogų lengva, 
išaukštinti sunku.

Sukurtas didvyris ilgai ne
gyvena.

Būti pasmerktu tai dar ne
reiškia būti pasmerktam.

Kaip dažnai dabar mes 
matome rūbą, o nematome 
širdies!

Ne visada gražus rūbas 
dengia gražią širdį.

Kas ieško tiesos, dažniau
siai lieka nesuprastas.

Gėris ir blogis eina kartu. 
Svarbu, kuris nugali.

Kiek daug nesuprastų ta
lentų nueina užmarštin vien 
dėl to, kad jie nepritampa 
prie laiko dvasios, nesvyruo
ja, kaip nendrės, neprekiau
ja savo sąžine, nemoka 
lankstytis prieš diktatorius.

Kiek daug gerų darbų pa
daryti sutrukdo trumpare
giai žmonės, kiek daug dide
lių užsimojimų jie neįvertina 
ir pasmerkia pražūčiai.

Kęstutis Balčiūnas

GYVENIMAS PAAUKOTAS 
DARBO ŽMONĖMS

Iš kairės: Ieva Mizarienė, Robertas Žiugžda, Onutė Žiugž- 
dienė, Lilija Kavaliauskaitė, kalba A. Bimba Laisvės 
salėje.

Rašyta apie Antano Bim
bos biografiją ir apie jo 
atliktus didžiulius darbus 
Amerikos lietuvių progresy
viniame judėjime. Bimba 
daug prisidėjo ir prie tarp
tautinio darbininkų kovos 
judėjimo už geresnį gyveni
mą, buvo pirmose eilėse 
kovojąs už taiką.

Šiame trumpame straips-’ 
nelyje neįmanoma aprašyti 
jo ilgo ir sunkaus gyvenimo 
Amerikoje, tą padarys ir 
aprašys istorikai — mokslo 
žmonės. Norisi nors trumpai 
prisiminti apie Antano Bim
bos Amerikoje gyvenimą. 
A. Bimba atvyko į JAV 1913 
m. 19 metų jaunuolis, atvy
kęs gavo darbą paprastu 
darbininku užsidirbti duonos 
kasnį^kiek susitaupęs pinigų 
išvyko į Indianos valstiją. 
1915-19 metais studijavo 
Valparaiso universitete isto
riją ir sociologiją, už tas 
studijas tame universitete 
turėjo dirbti visokius pa
prastus darbus, studijuoda
mas pradėjo skaityti paskai
tas lietuvių apgyventose ko
lonijose, ir pradėjo bendra
darbiauti pažangiojoje lie
tuvių spaudoje.

Už aktyvų veikimą darbi
ninkų tarpe Bimba 1918 m. 
buvo policijos įkalintas, o
1919 metais pašalintas iš 
universiteto. Nuo 1919 iki 
120 m. redagavo pažangų 
laikrašti “Darbas”. Nuo
1920 trijų metų dirbo vado
vaujamąjį darbą pažangio
siose lietuvių darbininkų or
ganizacijose. Nuo 1921 metų 
Amerikos Lietuvių darbinin
kų literatūros draugijos cen
tro komiteto narys, ir ilgą 
laiką buvo C. K. pirminin
kas. 1922 m. pradėjo dirbti 
laikraščio “Laisvės” redakci
joje, kurį laiką dirbo ir “Vil
nies” redakcijoje. Nuo 
1936-tųjų metų buvo žurnalo 
“Šviesos” redaktorius.

Už pažangią veiklą A. 
Bimba keletą kartu buvo 
suimtas ir įkalintas. Hitle
riui klastingai įsiveržus į 
TSRS ir okupavus Tarybų 
Lietuvą, 1944 m. pradžioje 
Amerikos Demokratinių 
Lietuvių Taryba isteigė 
Lietuviai Pagalbos Teikimo 
Komitetą (LPTK), kurio pir
mininko pareigas ėjo Anta
nas Bimba. 1945-46 m. pir
mas lietuvis A. Bimba buvo 
nuvykęs į Tarybų Lietuvą 
po to dar kelis kartus buvo 
nuvykęs. Grįžęs važinėjo po 
lietuvių kolonijas, darė pra
nešimus apie Tarybų Lietu
vos ekonominius ir kultūri
nius laimėjimus, demaskavo 
lietuviškų buržuazinių, na
cionalistų skleidžiamą melą.

Už tą veiklą ir bendradar
biavimą Amerikos darbinin
kų spaudoje, 1963 m. Anta
nui Bimbai buvo iškelta byla 
dėl JAV pilietybės atėmimo. 
Progresyviai lietuviai suda
rė platų komitetą “Bimba 
Defense Committee”. Per 
trumpą laiką buvo sukelta 
daugiau kaip $7,000 už ku
rios sumokėta advokatams 
už jų darbą ir byla buvo 
laimėta.

Po Rojaus Mizaros mirties 

A. Bimba užėmė “Laisvės” 
vyriausiojo redaktoriaus pa
reigas. Bimba ne tik buvo 
geras spaudos darbuotojas, 
rašytojas, žurnalistas, jis 
taipgi buvo geras ugningas 
kalbėtojas. Daug sykių teko 
girdėti jį kalbant tarptauti
niuose darbininkų susirinki
muose, visada jo pasakyta 
kalbą palydėdavo ilgais ploji
mais.

Antanas buvo užimtas ra
šymu, spaudos darbu, bet 
surastavo laiko dalyvauti 
progresyviu darbininkų vi
suomeniškuose Kongresuo
se suvažiavimuose, konfe
rencijose, piknikuose, kon
certuose, ir visuokiuose pa
sitarimuose, visada daly
vaudavo Tarybų Lietuvos 
svečių priėmimuose.

Gerbiamos draugės ir 
draugai. Gegužės 21 d. susi
rinkime paskutinį kartą atsi
sveikinti ir atiduoti pagarbą 
už jo neišpasakytą energiją, 
principingumą, ištikimybę 
darbininkų klasei. Jo visas 
gyvenimas buvo paaukotas 
už darbo žmonių reikalus.

Povilas Venta 
“Laisvės” direktorių 

Pirmininkas

Brandon, Fla.
Palieka Floridą,

Suskamba telefonas^ pasi
girsta pažįstamas balsas — 
kalba Ona Stakėnienė iš 
Brandon, Florida.

Pasirodo , skambina atsi
sveikinti, nes palieka Flori
dą. Jau šią žiemą Ona ir 
Wilimas Stakėnai nebuvo at
vykę žiemavoti. Tą jie darė 
per daugelį metų. Vasaras 
praleisdavo ūkyje Freesoil, 
Scotville, Mich. apylinkėje 
kur per daugelį metų jie ūki
ninkavo. Dabar jau sūnui 
pavestas ūkis.

Deja, pablogėjus Wilimo 
sveikatai jau nebegali važi
nėti dėl širdies silpnumo. 
Tad Ona atvykusi išpardavė 
daiktus, namą. Apgailestau
ja, kad nebegalės pasinaudo
ti žiemos metu. Jiems Flori
da labai patiko.

Daugelis lietuvių grįžta ar
čiau vaikų gyventi, kuomet 
ligos kankina ar sveikata 
menkėja, tikėdamies gauti 
prieglobstį ir pagalbą ligoje 
ar nelaimėje.

Ona ir Vilimas Stakėnai 
buvo dažni svečiai Vyresnių
jų Piliečių klube St. Peters- 
burge. Taipgi Klubo ir LLD 
45 kp. nariai. Visada buvo 
malonu su jais pabendrauti. 
Mes jų pasigesime.. A. W. 
Stakėnai skaito pažangią 
spaudą “Laisvę”, “Vilnį” vi
suomet stambiai paremia fi
nansiškai.

Linkiu jiems abiems stip
rės sveikatos ir sėkmės.

Aldona Aleknienė

Paris. — Vis nesiliauja 
Prancūzijos studentų susirė
mimai su policija. Prie stu
dentų prisideda ir prekybi
ninkai. Dideles riaušes stu
dentai buvo surengę Cannes 
mieste, kur tuo metu vyko 
tarptautinis kino filmų festi
valis.

Washington. — JAV Sena
to užsienio reikalų komitetas 
vieningai nubalsavo duoti 
Salvadorui tik $20 milijonų, 
vietoje $30 milijonų, kurių 
buvo prašęs prez. Reagan. 
Ta suma būtų skiriama Sal
vadoro karių apmokymui 
Amerikos teritorijoje. Su 
tais papildomais pinigais 
Amerikos pagalba Salvado
rui šiais fiskaliniais 1983 me
tais siektų per $73 milijonus.

Edward Air Force Base, 
Cal. — Gegužės 16 d. savo 
kelionę po įvairias pasaulio 
šalis pradėjo Amerikos erd
vėlaivis Enterprise, 1977 m. 
naudotas nedidelių aukščių 
skridimo bandymuose. Erd
vėlaivis pirma bus rodomas 
Amerikoje, o vėliau bus nu
skraidintas į Kanadą ir Euro
pą. Jis Paryžiuje bus dėme
sio centre ten vyksiančioje 
oro pajėgų šventėje.

BRIEFS
Experts say this summer 

will be one of the toughest 
for youths looking for jobs. 
Up to 200,000 are jobless. 

* * *
Thousands of Mother’s 

Day demonstrators, many 
carrying babies, marched in 
cities across the country this 
past Mother’s Day to protest 
the nuclear arms race. 

* * *
Arthur Marin from Long 

Island, N. Y. writes in the 
Daily News “Voice of* the 
People” column:

“Each new tax imposed by 
the politicians of this state 
affects the people living in 
the suburbs (where a car is a 
necessity) more than the city 
people. In the past five 
years, tolls have skyrocket
ed and now the governor is 
shafting us again.

He states large oil compa
nies can well afford the 2% 
gross receipts tax, but also 
said they can pass it on to 
the consumer. Auto license 
fees will be increased from 
$4 for four years to $4 per 
year. Auto registration fees 
will be increased 45%.

A surcharge of $10 on a 
traffic violation conviction 
will be added onto the 
healthy fine and the increase 
in your auto insurance rate 
for three years.

Politicians must learn to 
manage the budget instead 
of constantly raising taxes. 
They are driving the people 
out of New York who have 
been paying the bills for 
years. If we overrun our 
budgets, our employers do 
not give us extra pay
checks.”

* * *
Mildred Kubilius from Hot 

Springs, Ark. says in her 
letter:

“Time is running short as 
to when you will be leaving 
to fulfill your mission with 
Anthony. I wouldn’t consider 
it a sad one but one of pride 
and contentment that his 
memory and his life’s accom
plishments will be preserved 
and revered.

How wonderful that Lithu
ania is now a country like it

Anthony Bimba with his sister Veronika [middle] in 
Rokiškis in 1966. Next to Veronika is John Gasiunas’ sister 
from Argentina who was visiting John in the United Statęs
and went with him to Lithuania.

Smagiai praleidome 
sekmadienį pas 
aidinčius

jusį sekmadienį, gegu- 
d., Aido Choro kon- 
ir pietūs sulaukė gra-

buvo puikus, taipgi ir
Ilgai po pietų dar

Praė, 
žės 15 
certas 
žaus būrio Aido rėmėjų. Kon
certas 
pietūs.
žmonės nesiskirstė, kalbėjo
si, šoko . . .

Bet ^pie visą eigą koncerto 
bus aprašyta sekančiame 
“Laisvės” numeryje. Red.

Moterų klubo
narėms

Antradienį, gegužės 24 d., 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų klubo susirinkimas 2 
vai. pc pietų, Laisvės salėje, 
102-02
Park, p. Y.

Prašpme nares dalyvauti.

Liberty Avė., Ozone

Valdyba

is, to accept their native 
sons vj/ith such high esteem 
for thfeir worth-while work, 
e.g. t|ie April 21st issue of 
the “Gimtasis Kraštas” an
nouncing that a school, a 
street and a stone marker 
will hbnor his name.

* * *
Crowds at our affairs are 

getting smaller but whoever 
attends them have spent 
enjoy 
friend
New York Aido Chorus con
cert Sunday, May 15. Pro
gram was good. Chorus lead
er Mildred Stensler was 
pleased with chorus’ perfor
mance; and it got many com
pliments from the public 
also.
working and keeping Ameri
can Lithuanian culture alive.

able hours among 
s. This is true about

So let us keep on

From Anthony Bimba’s 
Diary:

December 18, 1942
Went to the memorial 

meeting for Sol Funaroff. He 
was a young poet, died 
recently.

It was a very interesting 
meeting, devoted to the 
reading and discussing of 
poetry.

Poets complained that no
body wants to publish their 
works.

December 26, 1942
Fixed an old phonograph, 

and bought three records.
December 27, 1942
Roy and I planned to go 

golfing today, but too cold. 
Instead translated Gedvilo’s 
speech delivered at the 2nd 
conference of the represen
tatives of the people of 
Lithuania which met in Mos
cow December 6, 1942.

In the evening went to 
Carnegie Hall concert, then 
to a grand concert at the 
Metropolitan Opera House. 
This last concert was tre
mendous. I was over
whelmed. Such a collection 
of Opera stars: Lily Pons, 
Lawrence Tibbett, Marjorie 
Lawrence, James Melton, 
Laurits Melchior, Pinza, Al
banese. Use




