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KRISLAI
Ryt išskrenda “Laisvės”

’ ekskursija į Lietuvą 
“Laisvės” finansinė padėtis 
Bedarbiai organizuojasi 
Judėjimas už taiką visame 

pasaulyje
IEVA MIZARIENĖ

Ryt, šeštadienį, birželio 11 
d., 7:30 vai. vakare iš Ken
nedy aerouosto, Finnair lini
ja išskrenda reisas 102, 
“Laisvės” Bendrovės direk
torių suruošta ekskursija į 
Tarybų Lietuvą.

Ši grupė įvažiuos per Hel
sinkį, Maskvą, kur pernak
vos, o birželio 13 d. 10:55 
vai. ryto bus Vilniuje. Lietu
voje išbus iki birželio 23 d. 
Grįždami vieną naktį pernak
vos Maskvoje ir per Helsinkį 
grįš į New Yorką birželio 25 
d. Kennedy aerouoste at
skris Finnair reisu 111 5:15 
po pietų.

Šia proga linkiu ekskur
santams gero vėjo, geros 
nuotaikos ir linksmai praleis
ti laiką Lietuvoje.

Vasaros laiku ne tik “Lais- 
vei’\ bet ir visiems mūsų 
etniniams laikraščiams sun
ku verstis, o ypatingai šiais 
laikais, kada viskas taip 
smarkiai pakilę. Tad prašo
me draugų nepamiršti savo 
spaudos. Neleiskime laikraš
čiui užsidaryti dėl stokos 
finansų. Paremkime ir para
ginkime kitus prisidėti prie 
laikraščio išlaikymo.

Pas mus gaunama gandų, 
kad kai kurie žmonės mano, 
jog pas mus yra koki nors 
“palikimų fondai”, neįtraukti 
į knygas. Visi palikimai eina 
per valdžios administracines 
atskaitas, mums išmokami 
čekiais ir niekaip nieks nega
li jų iškeisti neįtraukus į 
knygas, nepadėjus pinigų į 
banką. Tad širdingai prašo
me, tokių gandų neskleisti. 
Jei turite kokių nors abejo
nių bei klausimų, neikite pas 
nežinančius tų reikalų žmo
nes, kreipkitės į administra
ciją.

Visuose Jungtinių Valstijų 
miestuose ir miesteliuose be
darbiai subruzdo sukelti fon
dus pasamdymui autobusų, 
visokio tipo vežimų suvežti 
bedarbius į Chicagą liepos 2- 
rą ir 3-čią dienomis “Masi
niam bedarbių kongresui”. 
Sakoma, tai bus pirmą syki 
nuo didžiosios depresijos lai
kų suorganizuota bedarbių 
organizacija.

Bus reikalavimai, kad kon
gresas veiktų AFL-CIO pro
pozicijai sukelti $68.5 bilijo
nų federalinių darbų progra
mai, ir reikalavimas sutrum
pinti darbo valandas iki 32 
valandų į savaitę, nesumaži
nus algų^daugiau . . .

Manoma bus pastatytas 
Chicagoje “Reaganville” 
miestas iš palapinių, panašus 
į “Hooverville” miestą, kuris 
buvo sostinėje Washingtone 
per didžiąją depresiją.

□
Judėjimas už taiką šuoliais 

auga visame pasaulyje, viso
kių įsitikinimų žmonėse. De
monstracijos didėja visose 
šalyse: Europoje, Pietų 
Amerikoje, Šiaurės Ameri
koje, Azijoje ir visur kitur. 
Nejaugi mes negalėsime su
laikyti “karo vanagų”.

Šioje laidoje matysite J. 
Andropovo laišką, kuriame

NATO laikosi savo plano 
dėl raketų dislokavimo

Brussels. — Šiaurės At
lanto alijantų gynybos minis
trai čia birželio 2 d. patvirti
no, kad tuo atveju, jei nebus 
pasiekta susitarimo nusigin
klavime dėl vidutinio siekimo 
branduolinių raketų srityje, 
jie sutinka, kad JAV dislo
kuotų Europoje savo bran
duolines raketas.

Tačiau vienybę suardė 
Graikija, kuri atsisakė tokį 
pasižadėjimą padaryti, ir Da
nija, pridėjusi savo rezerva
cijas. Danijos gynybos minis
tras Hans Engell pareiškė, 
kad jo vyriausybė yra suti
kusi dėl ginklų dislokacijos, 
bet kad Danijos parlamentas 
priėmė rezoliuciją, kuri var
žo vyriausybę. Pagal tą rezo
liuciją Danijos vyriausybė 
turinti daryti spaudimą, kad 
nebūtų tie ginklai dislokuoja
mi, jeigu nebūsią pasiekta 
kokios nors pažangos nusi
ginklavimo pasitarimuose 
tarp JAV ir Tarybų Sąjun
gos.

Tuo tarpu Ispanija bendra
jame komunikate taip pat 
įrašė rezervacijas, nes jos 
socialistų vadovaujama vy
riausybė yra pasižadėjusi 
persvarstyti savo šalies daly
vavimo klausimą NAT bloke.

Bendroji rezoliucija buvo

MX raketoms 
paskirta $625 
$625 milijonų

Washington. — Amerikos 
senatas patvirtino $625 mili
jonų naujoms MX branduoli
nėms raketoms. 52 senato
riai, jų tarpe 12 demokratų 
balsavo už, o 39 senatoriai, 
jų tarpe šeši respublikonai, 
balsavo prieš lėšų paskyri
mą. Buvo* aiškinama, kad 
balsavimeZAatsižvelgta į prez. 
Reagano pažadą, jog bus 
stengiamasi susitarti su Ta
rybų Sąjunga dėl branduoli
nių ginklų apribojimo.

Prieš tai už MX raketas 
pabalsavo ir Atstovų Rūmai, 
pasisakydami 239:186 santy
kiu.

Naujosios raketos turi po 
dešimt sprogstamųjų užtai
sų, kurių kiekvienas gali 
skristi į nustatytą taikinį. 
$625 milijonai paskirti tų 
raketų vystymui, bandymui 
ir dislokavimui senuosiuose 
“Minuteman” raketų duobė
se, esančiose Nebraskoje ir 
Wyoming.

Ankara. — Turkijos val
dantys generolai suteikė ne
paprastos padėties vietos va
dams leidimą išvaryti iš savo 
teritorijos asmenys, kurie 
gali būti laikomi pavojingais 
šalies ar viešam saugumui. 
Tai reiškia, kad asmenys, 
žinomi savo politine veikla, 
gali būti uždaryti namų areš
tui arba gali būti jiems už
drausta laisvai keliauti. Šios 
priemonės siekia sumažinti 
politinę veiklą prieš rinki
mus, kurie numatyti lapkri
čio 9 d. Jau šešiolikai žinomų 
politikierių, jų tarpe ir buvu
siam premjerui Demirel, iki 
rinkimų uždrausta išvykti iš 
Dardanelų uosto Canakkale.

atsako į amerikietės mergai
tės šiuo reikalu jam rašytą 
laišką.

priimta, dalyvaujant JAV 
gynybos sekretoriui Wein- 
bergeriui. Bet NATO šalių 
gynybos ministrai negalėjo 
pažadėti pakankamai pakelti 
savo ginklavimuisi sumas, 
nes daugelis jų pergyvena 
ekonominius sunkumus.

Tarybų Sąjungos oficialioji 
agentūra Tass ir partijos 
laikraštis “Pravda”, reaguo
dami į šitokią NATO šalių 
deklaraciją, pareiškė su ap
gailestavimu, kad tos šalys 
“ignoravo konstruktyvų Ta
rybų Sąjungos taikos pasiū
lymą ir prisidėjo prie bran
duolinio karo grėsmės padi
dinimo”.

Laivų nelaimė Egipte
Cairo. — Egipto vyriausy

bė tiria priežastis, dėl kurių 
įvyko laivų nelaimė, sukrėtu
si visą Egiptą. Nasserio eže
ru, atsiradusiu 1970 m. po 
to, kai ant Nilo upės buvo 
pastatyta Aswano užtvanka, 
gegužės 25 d. plaukė garlai
vis su apie 700 keleivių ir 
įgulos narių. Jis traukė du 
mažesnius laivus. Garlaivyje 
buvę butano buteliai pradėję 
sproginėti, kilęs gaisras ir 
keleiviai ėmė šokti į ežerą, 
kuris toje vietoje yra labai 
gilus. Išgelbėti pavyko tik 
325 žmones, o kiti dingo 
vandenyje arba sudegė. Su
degė ir visi laivai.

Vyriausybė buvo pasiuntu
si į nelaimės vietą malūn
sparnius, jūrų laivyno narus 
ir motorlaivius. Lėktuvais iš 
Cairo buvo atsiųsti gydytojai 
ir medicinos personalas.

Vėliau valstybės prokuro
ras patraukė atsakomybėn 
39 jūrininkus, jų tarpe 11 
sudaniečių. Jie pasodinti į 
kalėjimą, iki paaiškės gaisro 
priežastys.

Šiuo laivų susisiekimu, ku
ris yra pigiausias, naudoda
vosi neturtingi egiptiečiai, 
keliaujantys iš Cairo į Suda
no sostinę Khartoum. Linija 
buvo atidaryta 1973 m. Tai 
didžiausia nelaimė Egipto 
laivininkystės istorijoje. 
Prieš tai, 1976 m., Egipto 
laivas “Petro” nuskendo 
Raudonojoje jūroje. Tada žu
vo per 100 keleivių.

Prez. Reagan sieks 
žydų balsų

Washington. — Čia plačiai 
kalbama, kad prez. Reagan 
tikrai pasiryžęs kandidatuoti 
į prezidentus per ateinan
čiuosius rinkimus ir kad da
bar jis specialiai koncentruo
sis ties Amerikos žydų balsų 
paveržimu. Sakoma, kad jo 
agitatoriai stengsis žmones 
įtikinti, jog prez. Reagan yra 
tikras Izraelio draugas ir kad 
jo Artimųjų Rytų politika 
klaidingai interpretuojama.

Būsią organizuojami jo ša
lininkų susitikimai su žydų 
vadais bei visomis kitomis 
priemonėmis būsią stengia
masi paveikti žydų balsuoto
jus. Prez. Reagano rinkimų 
kampanijos vadai gerai atsi
mena, kad žydų balsai jam 
daug padėjo, kai jis rungėsi 
su prez. Carteriu. Tada daug 
žydų balsų nuėjo Reaganui, 
nes žydai buvo nepatenkinti 
Carterio politika Artimuo
siuose Rytuose.

OZONE PARK, N. Y. 11417

Jei viskas vyks gerai, septintoji Challenger erdvėlaivio 
misija prasidės birželio 18 d. įgulos narių tarpe yra ir 
pirmoji Amerikos astronautė fizikė Dr. Sally Ride, kurios 
dešinėje yra pilotas Rick Hauck, toliau Dr. Norman 
Thagard, John Fabian ir įgulos vadas Robert Crippen, 
mosuojantis ranka, pakeliui į pratybas Kennedy Space 
Centre.

Ispanijos premjeras 
Felipe Gonzalez

ISPANIJOS PREMJERAS 
KRITIKUOJA AMERIKĄ

Mexico City. — Ispanijos 
premjeras Felipe Gonzalez, 
pereitą sekmadienį užbaigęs 
savo penkių dienų viešnagę 
Lotynų Amerikoje, pasinau
dojo proga pakritikuoti Ame
rikos politiką Lotynų Ameri
koje.

Jis aplankė penkias ispa
niškai kalbančias valstybes— 
Dominikonų respubliką, Ko
lumbiją, Venezuelą, Panamą 
ir Meksiką. Pastarosios ke
turios valstybės yra ėmusios 
iniciatyvos siekti taikos Lo
tynų Amerikoje, ir tas jų 
pastangas stipriai remia Is
panija.

premjeras Gonzalez tvirti
na, kad JAV kišimasis į 
Lotynų Amerikos vidaus 
konfliktus esantis pagrindi
nai klaidingas ir kad JAV 
politika galinti padėtį tik 
pabloginti. Jis sako, kad visi 
kariniai patarėjai turėtų būti 
atitraukti.

Konflikto priežasčių Ispa
nijos premjeras pataria ieš
koti socialiniame neteisingu
me ir skurde, o ne “komuniz
mo veržimesi”. “Mes turime 
Amerikai aiškiai pasakyti, 
kad ji skubiai pakeistų savo 
taktiką iš negatyvios į pozi
tyvią liniją”, — kalbėjo Gon
zalez visur, kur tik jam buvo 
progos savo nuomonę pasa
kyti.

Spauda rašo, kad tai pir
masis atvejis, kai Ispanijos 
socialistinė vyriausybė atvi
rai išeina prieš prez. Reaga
no politiką. Pabrėžiama ir 
tai, kad Gonzalez dar šio 
mėnesio pabaigoje ketina 
lankytis Washingtone, kur 
susitiks su prez. Reaganu ir 
jam asmeniškai tokią kritiką 
galės pareikšti. Ypatingai jis 
pabrėš reikalą paremti ketu
rių valstybių taikos planą 
Lotynų Amerikoje.

Demonstravo 
prieš nedarbu

Stuttgart. — Daugiau 
kaip 80 tūkst. žmonių iš 
dešimties valstybių, priklau
sančių Europos Ekonominei 
Bendruomenei, čia birželio 4 
d. demonstravo prieš nedar
bą.

Fed. Vokietijos darbo uni
jų federacijų prezidentas 
Ernst Breit bujojantį nedar
bą pavadino “socialine bom
ba”, kuri galinti bet kada 
sprogti ir padaryti neišpasa
kytų nuostolių visuomenei ir 
politinei sistemai.

Europos Ekonominėje 
Bendruomenėje esama dau
giau kaip 12 milijonų bedar
bių.

Lenkijos komunistų 
partija stiprėja

Varšuva. — Gen. Wojciech 
Jaruzelski savo pateiktame 
pranešime partijos Centro 
Komiteto 12-ajai sesijai tvir
tina, kad šiuo metu Lenkijos 
komunistų partija esanti 
daug stipresnė, negu ji buvo 
pereitaisiais metais. Tačiau 
dar vistiek pripažįstama, kad 
esama sunkumų santykiuose 
su kai kuriais intelektualais, 
darbininkais ir jaunimu.

Centro Komiteto posėdyje 
buvo nutarta ideologinius 
klausimus diskutuoti 13-oje 
Komiteto sesijoje, kuri įvyks 
jau po popiežiaus Jono Pau
liaus II apsilankymo.

Maskva. — Spaudos agen
tūros Tass pranešimu iš Ta
rybų Sąjungos išvarytas 
JAV diplomatas Louis C. 
Thomas, kaltinamas šnipinė
jimu. Šis jau antras JAV 
diplomatas, šiemet išvarytas 
iš Maskvos.

Siūlo Baltijos jūrą 
įtraukti į laisvą zoną 

nuo branduolinių ginklų
- Maskva. — Tarybų Są-1 
jungos Komunistų partijos 
Centro Komiteto gen. sekre
torius Jurijus Andropovas 
pasakė kalbą bankete, skir
tame pagerbti penkių dienų 
vizitui atvykusį Suomijos 
prezidentą Mauno Koivisto.

Andropovas pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga esanti pasi
rengusi svarstyti planą su 
kitomis valstybėmis šiaurės 
Europoje įvesti laisva nuo 
branduolinių ginklų zona ir 
kad į tą zoną galima būtų 
įjungti ir Baltijos jūrą.

Suomija jau seniai remia 
Tarybų Sąjungos planą su
kurti neatominę zoną šiaurės 
Europoje, tik Danija, Norve
gija ir Švedija prie to nelin- 
kusios. Be to, Norvegija ir 
Danija priklauso NATO blo
kui.

To plano kritikai anksčiau 
prikišdavo Tarybų Sąjungai, 
kad ji neįjungianti Baltijos 
jūros, kurioje plaukioja jos 
laivai su branduoliniais gink
lais. Todėl dabar šis Andro
povo pasiūlymas, be abejo, 
susilauks naujų komentarų.

Vakarų spauda primena, 
kad galimas daiktas, jei Bal
tijos jūra būtų įjungta į 
beatominę zoną, Tarybų Są
jungos laivynas atitrauktų iš 
Baltijos šešis savo laivus su 
branduoliniais ginklais. Apie 
tokias galimybes pernai 
spaudai yra kalbėjęs Tarybų 
Sąjungos nusiginklavimo 
ekspertas gen. Nikolaj Cer- 
vov.

Andropovo pasiūlymas 
atėjo po to, kai buvo pasira

Afrikos kraštams graso badas
Jungtinės Tautos. —Ameri

kos ir tarptautinės organiza
cijos, kurios rūpinasi pagal
bos tiekimu badaujantiems 
kraštams, dabar dėmesį at
kreipusios į Afriką, kur už
trukusi sausra badu graso 
aštuoniolikai valstybių. Tai 
būtų dar blogesnė padėtis, 
nei 1970-aisiais metais, kada 
tarp 200-300 tūkstančių gy
ventojų mirė badu.

Prie sausros dar prisideda 
ir vidaus bei pasienių nera
mumai eilėje valstybių, to
kiose kaip Etiopijoje. Cade, 
Mozambique ir Angoloje. Pa
čioje Afrikoje esama apie 
penkis milijonus pabėgėlių, 
kuriems amžinai trūksta

Juodai pažymėtos valstybės, kurias palietė sausra ir graso 
gyventojams badu.

72-IEJI METAI

šyta atnaujintoji draugystės 
ir bendradarbiavimo sutartis 
tarp Tarybų Sąjungos ir 
Suomijos. Ta sutartis origi
naliai buvo pasirašyta 1948 
m., paskui 1970 m. atnaujin
ta dvidešimčiai metų. Dabar 
toks išankstinis sutarties at
naujinimas vėl 20-čiai metų, 
manoma, reiškiantis apipusio 
santykių pastovumą ir pasi
ryžimą toliau draugiškai ben
dradarbiauti.

Ragina prez. 
Reaganq susitikti 
su Andropovu

Washington. — Senato už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas Illinois senatorius 
Charles Percy čia pareiškė, 
kad jau pats laikas prez. 
Reaganui ieškoti kelių susi
tikti su Tarybų Sąjungos ly
deriu Jurijum Andropovu. 
Jis sakė, kad iš Tarybų Są
jungos ateina signalai, kad 
tokio susitikimo reikia.

Senatorius priminė ir An
dropovo susitikimą su Ame
rikos veteranu diplomatu 
Harrimanu, kuris sugrįžęs iš 
Maskvos raportavo ameri
kiečiams, kad toks susitiki
mas būtų naudingas abiem 
pusėm.

Jungtinės Tautos. — Sau 
gurno Taryba gegužės 31 d. 
pavedė JT gen. sekretoriui 
Javier Perez de Cuellar pra
dėti pasitarimus su Pietų 
Afrika dėl Namibijos nepri
klausomybės.

maisto. Kaip praneša tarp
tautinės įstaigos, žinios apie 
mirimus iš bado ateina iš 
Etiopijos, Centrinės Afrikos 
Respublikos, Mozambique, 
Tanzanijos, Botswanos, Le
sotho ir Swaziland.

Ne kiek geresnė padėtis 
maisto atžvilgiu esanti ir 
Kambodijoje, Indonezijoje ir 
Filipinuose, kur taip pat bu
vo didelės sausros. Pastaruo
ju metu Jungtinių Tautų 
Food Administration Organi 
zation generalinis direkto
rius iš savo būstinės Romoje 
pasiuntė telegramas 27-ioms 
valstybėms, prašydamas pa
galbos.
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Ekonomijos posūkis?
Jau keli mėnesiai kaip republikonams palanki spauda vis 

trimituoja, kad šalies ekonomija eina “į gerąją pusę”. Esą, 
mes jau pergyvenome aršiausią krizės fazę ir nuo dabar 
viskas eis geryn, nors labai pamaži . . .

Kaip iš tikro yra? Kas liečia darbo žmones, ekonominė 
krizė lieka tokia pat arši, kokia ji buvo prieš metus. Pats 
aršiausias krizės simptomas, nedarbas, tikriausiai nemažė
ja: virš dešimties milijonų žmonių lieka be darbo. 
Pragyvenimo kainos nemažėja; mediciniškas aptarnavimas 
darosi brangesnis kiekvieną dieną. Tad, kaip ir kiek 
ekonomija gerėja? Ogi, gerėjimas jaučiamas “aukštesnėse 
sferose”: korporacijos parduoda daugiau savo produktų, jų 
pelnai auga kaip ant mielių; nacionalinis produktas, tai yra, 
suma viso ko kas pagamina šioje šalyje, irgi auga; dolerio 
vertė kiek sutvirtėjusi. Bet tai vis simptomai, kurie gali su 
laiku pagerinti žmonių padėtį, sumažanti nedarbą, nuže
minti kainas. Bet garantijų tam nėra. Bet jeigu ir tikėti 
Reagano ekonomistams, tas gerėjimas gali ateiti tik po 
kokio dešimtmečio’. O kol kas? Kol kas žmonės turi kentėti, 
turi laukti, iki trupinėliai jiems nuriedės nuo turtingojo 
stalo, ant kurio kepame “pagerintą ekonomiją” . . .

Žmonės darosi gudresni . . .
Spauda ir televizija anądien paskelbė įdomius davinius: 

74 nuošimčiai Amerikos gyventojų balsuotų už moterį 
kandidatą į šalies prezidentus, o apie 70 nuošimčių balsuotų 
už juodą kandidatą. Tai didelė pakaita žmonių galvoseno
je, — tik prieš apie dešimtmetį tik 25 nuošimčiai žmonių 
sakydavo, kad jie rinktų moterį arba juodos rasės žmogų į 
prezidentus. Tad, statistika rado, kad žmonės pasidarė 
gudresni, labiau civilizuoti, — jie pradeda suprasti, kad ne 
nuo lyties arba odos spalvos priklauso žmogaus tinkamu
mas į prezidentus.

Beje, kad tai ne tuščia statistika, rodo ir esminiai 
daviniai, — štai visai neseniai juodos rasės žmogus buvo 
išrinktas į Chicagos miesto merus, o kitas juodos rasės 
atstovas nominuotas Demokratų partijos mero vietai 
Philadelphijoje.

Rasizmas, žinoma, dar toli neišrautas su šaknimis, bet, 
kad vis mažiau žmonių jo klauso, irgi aišku.

Ispanija ir pabėgėliai
Ispanijoje iki šios dienos gyvena Leon Degrelle, Belgijos 

fašistų lyderis, kuris nacinės okupacijos metu buvo tapęs 
savo šalies kvislingu, tarnavo vokiečiams ištikimai, atsida
vusiai, organizavo belgų fašistų SS pulkus ir t. t.

Degrelle ne vienintelis. Ispanijoje gyvena didelis skaičius 
Europos fašistų kolaborantų, kurie karo metu tarnavo 
naciams, taipgi nemenkas skaičius pačių vokiečių karinių 
kriminalistų. Kaip jie ten atsirado? Mat, kuomet diktato
rius Franco stovėjo prie vairo jis plačiai atidarė Ispanijos 
duris tiems fašistiniams bėgliams. Į Ispaniją sugužėjo 
Lavalio tipo fašistai iš Prancūzijos, Kvislingo tipo fašistai- 
naciai iš Norvegijos, Degrelle tipo fašistai iš Belgijas ir 1.1. 
Franco juos priglaudė kaip savo ideologinius prietelius, 
apsaugojo juos nuo patekimo į savo šalių teisėtumo organų 
rankas. Bet padėtis pasikeitė. Franco jau seniai nėra ir 
Ispaniją valdo socialistai. Ispanijos teismas jau nutarė 
išduoti olandams Hauke Bert Pattist, SS narį, karinį 
kriminalistą, kurį jie nori teisti. Belgijos parlamente 
socialistai kelia klausimą, kodėl nereikalauti iš Ispanijos 
išduoti Degrelle, gal garsiausią Europos nacinį kolaboran
tą, kuris dar randasi gyvųjų tarpe . . .

Bėgdami į Ispaniją Degrelle ir jam panašūs manė, kad jie 
liks ant amžių saugūs. Bet gyvenimas pilnas nelauktų 
staigmenų . . .

Salisbury atsiminimai
Per ilgus metus Harrison Salisbury, vienas geriausiai 

žinomų Amerikos žurnalistų, buvo “New York Times” 
korespondentu Tarybų Sąjungoje. Jis raportavo iš ten karo 
metu ir pokariniu periodu, beveik ištisai per taip vadinamo 
šaltojo karo laiką.

Salisbury dabar parašė savo atsiminimų knygą. Ji įdomi 
dėl jo atsiminimų apie gyvenimą Tarybų Sąjungoje, bet 
tiek pat įdomi dėl jo atviro aprašymo, kokie buvo jo 
santykiai su savo laikraščiu.

“New York Times” yra rimtas didlapis, gan liberališkas, 
kuris savo sloganu turi posakį “Visos žinios, kurios tinka 
spausdinimui”. Bet pasirodo, kad Salisbury per ilgą metų 
eilę turėjo nemažai konfliktų su savo redaktoriais New 
Yorke — kartais jie pridėdavo savo pastabas prie jo 
raportažų, kartais užvilkdavo jo pranešimų spausdinimą, 
kartais trumpindavo. Kuomet? Ogi, tuomet, kai jis 
išreikšdavo nuomones, pranešdavo faktus, kurie pastaty
davo Tarybų šalį pergeroje šviesoje?

Štai jums ir tos “visos žinios, kurios tinkamos spausdini
mui . . ...”

Vatikanas. — Šeši JAV se
natoriai, besilankantys Euro
poje ir studijuojantys konti
nente ekonomines proble

mas, buvo priimti popiežiaus 
Jono Pauliaus II ir paraginti 
labiau rūpintis žmogaus tei
sių pagerbimu.

Amžinos jaunystės nebū
na? Netiesa. Gali būti! Ir — 
yra.

Kai Eduardas Mieželaitis, 
eidamas septintą dešimtį, už
tvindo kone visą respublikos 
periodiką vis naujais ir nau
jais įkvėptos jaunatviškos ly
rikos ciklais, kuri laikoma 
jaunystės požymiu, —- argi 
tai ne jaunystė?

Kai nuvykęs į Armėniją, į 
jos sostinę Jerevaną, pama
tai, kaip ji puošiasi naujais ir 
įdomiais pastatais, — ar ne
pagalvoji apie jaunysę? “Jei 
bus proga, nuvažiuok dar 
kartą, paviešėk, pamatysi 
daug naujo —taip kalbėjo 
Mieželaitis šių eilučių auto
riui 1979 metais, grįžęs iš 
antrosios kelionės į Armėni
ją, puikiai nusiteikęs ir dar 
jaunesnis, negu išvykdamas.

Mieželaitis — jaunas. Ar
mėnija — jauna. Amžina 
jaunystė, amžinos jaunystės, 
amžino pavasario šalis.

Ir kai Mieželaitis, puikiai 
pažinęs armėnų tautos istori
ją ir dabartį, jos kultūros ir 
meno veikėjus, jos įstabiuo
sius dainius, paragavęs die
viškojo “akmeninio vyno’’ 
(akmuo armėnui ne tas pats, 
kas, sakysime, lietuviui!), 
pateikia mums lietuvių kalba 
poetiškai transformuotą ar
mėnų kultūros panoramą, 
poetiškai šviesią ir šiltą, argi 
tai žymia dalimi nėra naujas 
žodis mūsų dviejų tautų isto
rijoje? Amžinos jaunystės 
šalis — tai metafora, bet ji 
artima tikrovei. Kai amžinos 
jaunystės poetas prisiliečia 
prie naujos šalies, tai ir toji 
šalis tampa amžinos jaunys
tės šalimi.

Ir Mieželaitis rašo. Rašo ir 
apie amžinos jaunystės šalį 
Armėniją. Liejasi eilėraščiai 
ir ciklai tarytum vynas. Kar
tojasi ir kartojasi G. Nareka- 
cio ir A. Isahakiano, O. Tu- 
maniano ir M. Sariano, A. 
Grašio ir P. Sevako, G. 
Makario ir armėnų lakštinga
los žaviosios S. Kaputikian 
pavardės . . . Armėnija, pui
kioji šalie, tavyje visada įdo
mu, vis nauja, vis sutinki 
svečią kitokiomis spalvo
mis . . . Rašo Mieželaitis, 
rašo apie Armėniją, rašo 
įvairiais rakursais — tai pri
klauso nuo rašymo ar daina
vimo objekto, nuo jo išstudi
javimo, nuo požiūrio į jį. 
Rašo ir armėnai apie Mieže
laitį.

Ką ir kaip rašo Mieželaitis, 
ką ir kaip rašo apie Mieželai
tį, lietuvis apie Armėniją ir 
armėnas apie lietuvį, skaity
tojas ras nedidelėje, bet sim
patiškoje ir išsamioje, su 
meile ir pagarba mūsų poetui 
ir visai mūsų literatūrai pa
rašytoje Felikso Bachčiniano 
knygoje “Saulėta lyra”, ku
rios paantraštėje taip ir pa
žymėta — “Armėnija Eduar
do Mieželaičio kūryboje”. 
Perskaitęs šią knygą, negali 
nesižavėti ir nesijaudinti, ne
padėkoti Mieželaičiui už jo 
taurią internacionalinę misi
ją, kurią jis atlieka, supažin
dindamas dar arčiau ir inty
miau dvi tarybines tautas, 
geografiškai gana tolimas, 
bet tiesa, esme labai arti
mas, daug kentėjusias ir 
šiandien laisvai žydinčias 
laisvoje tarybinių tautų šei
moje. Ir, perskaitęs šią kny
gą, negali netarti padėkos 
žodžio jos autoriui F. Bach- 
činianui, taip kruopščiai su
lasiojusiam šią gausią me
džiagą, ne tik užfiksavusiam, 
bet ir išanalizavusiam, įver
tinusiam.

Knygos autorius — armė
nas. Bet šiandien jis jau 
“pusiau lietuvis”. Jis kurį 
laiką stažavosi Vilniaus uni
versitete, jo stažuotei vado
vavo J. Girdzijauskas. Do
mėjosi lietuvių kultūra ir

“LAISVĖ”

kalba. Artimai susidraugavo 
su daugeliu žymiausių lietu
vių kultūros atstovų. Ir ypač 
jis prisirišo prie Mieželaičio, 
prie jo kūrybos, prie jo 
plačios žmogiškos širdies. 
Dažnai jį galėdavai sutikti 
pas Mieželaitį. Mieželaitis 
jam daug pasakojo apie lietu
vių kultūrą, vežiojo po Lietu
vą, buvo nuvežęs ir į savo 
jaunystės vietas. Autorius, 
jaunas ir guvus žmogus, im
lus įspūdžiams, godus ži
nioms, dėjo atmintin, ką su
žinodavo ir pamatydavo. Mo
kėsi lietuviškai. Ir visur bū
davo. Visur suspėdavo. Žie
mą, net šalčiausiomis dieno
mis, jį galėdavai sutikti be 
šaliko, be kepurės. Jam ne
šalta, jis gyveno Lietuva, jį 
šildė Lietuva. Iš tiesų daug 
jis čia, Lietuvoje, patyrė, 
daug pamatė, sužinojo. Ir 
vienas to patyrimo rezultatų, 
vienas, bet reikia manyti, ne 
vienintelis, yra ir jo knyga 
“Saulėta lyra”.

Knygą sudaro įvadinė da
lis, penki skyriai, reziume 
rusų kalba ir Mieželaičio raš
tų apie Armėniją lietuvių ir 
armėnų kalbomis bibliografi
ja, taip pat armėnų kultūros 
veikėjų straipsnių apie Mie
želaitį bibliografija. Kruopš
čiai surinkta bibliografija yra 
labai vertingas autoriaus 
darbas.

Tyrinėdamas armėnų ir 
lietuvių kultūrinius ryšius, 
gilindamasis į jų istoriją ir 
dabartį, F. Bachčinianas pa
mini daugelį lietuvių ir armė
nų rašytojų (J. Baltušis, 
Just. Marcinkevičius, J. 
Avyžius, S. Kaputikian, L. 
Terekopianas, A. Bučys ir 
kt.), kurių kūriniai bei veikla 
prisidėjo prie dviejų kultūrų 
artimesnio susipažinimo. 
Puikiai išvestos paralelės 
tarp armėnų ir lietuvių lite
ratūrų stambiausių praeities 
veikėjų (A. Isahakianas, J. 
Carencas, K. Donelaitis, J. 
Janonis ir kt.) sukakčių mi
nėjimų Lietuvoje ir Armėni
joje, tapusių tų kultūrų 
švente.

Tame kontekste ir nagri
nėjama Mieželaičio armėniš
ka veikla, jo lankymasis Ar
mėnijoje 1969 ir 1979 metais, 
jo itin spalvinga kūrybinė 
paletė, jo straipsniai ir eilė
raščiai. Su meile rašo F. 
Bachčinianas apie Mieželaičio 
kelią į Armėniją, apie jo gilų 
susipažinimą su armėnų kul
tūra. Mieželaičio įkvėpta ir 
sujaudinta publicistika, visa
da pilna originalių pastebėji
mų bei sugretinimų, užima 
deramą vietą knygoje. Kaip 
ir armėnų rašytojų straips
niai apie Mieželaitį. Bet įdo
miausias, bent man atrodo,

Skaitykite 
ir remkite 
"Laisvę"

&

Nuoširdus
Į Tarybų Lietuvą, vykdy

dama buvusio ilgamečio pa
žangaus JAV lietuvių „Lais
vės“ laikraščio vyriausiojo 
redaktoriaus, Lietuvos TSR 
nusipelniusio kultūros vei
kėjo Antano Bimbos valią, 
palaidoti tėviškėje jo palai
kų atvyko L Bimbienė ir 
•„Laisvės“ laikraščio bendra
darbis R. Baranikas su žmo
na M. Stevens.

Gegužės 27 d. juos pri
ėmė Lietuvos KP CK pirma
sis sekretorius P. Griškevi
čius. Jis pareiškė gilią užuo
jautą dėl skaudaus netekimo, 
pažymėjo didelius A. Bim
bos nuopelnus pažangiame 
Amerikos lietuvių judėjime, 
kovoje už taiką ir tautų 

yra skyrius apie Mieželaičio 
armėniškąją poeziją, parašy
tas su įsijautimu ir nuošir
džiu gėrėjimusi, apie tuos 
posmus, “čia lengvus ir verž
lius, čia rūsčius, tarsi iškal
tus”. Kaip nuodugniai reikė
jo Mieželaičiui išstudijuoti 
armėnų kultūrą, tautos ir 
poezijos dvasią, kad sukurtų 
eilėraščius ir jų ciklus, apie 
kuriuos būtų galima pasaky
ti, kad tai armėnų poezijos 
šedevrai! Mieželaitis tai pa
darė ir tokius eilėraščius 
sukūrė. Kūrybos fenomenas! 
Apie tai ir knyga.

F. Bachčinianas leidosi į 
įdomią ir drąsią kelionę tie
siogine ir perkeltine prasme. 
Iš vienos respublikos į kitą — 
išmokti kalbą, išstudijuoti is
toriją, tegul ir vienu aspek
tu, susižavėti dabartimi, iš
kelti vieną žymiausių dabar
ties dainių ir filosofų Mieže
laitį, — argi tai ne žygdar
bis? Mes šiandien jau įprato
me, kad apie lietuvių litera
tūrą rašo ne vien lietuviai. 
Rašo plačiai! Ir F. Bachčinia
no knyga įsijungia į tą srau
tą. Jos nepastebėti negali
ma, nes tai “saulėta lyra” 
visais atžvilgiais.

Kazys Ambrasas
“Literatūra ir Menas”

KAZYS PREIKŠAS
Birželio 14 dieną sukanka 

80 metų, kai gimė (1903— 
1961) revoliucinio judėjimo 
Lietuvoje dalyvis, valstybės ir 
partijos veikėjas Kazys Preik
šas.

Septyniolikos metų K. Preik
šas tapo Komunistų partijos 
nariu. Jis dirbo revoliucinį 
darbą Šiauliuose, buvo Lietu
vos KP Šiaulių rajono komite
to narys, profsąjungos akty
vistas, daug kartų kalėjo.

Po fašistinio perversmo Lie
tuvoje K. Preikšas (jam vėl 
grėsė areštas), gavęs Lietuvos 
KP CK sutikimą, išvyko j 
TSRS. Čia jis mokėsi Vakarų 
nacionalinių mažumų komunis
tiniame universitete, 1931 me
tais baigė Tarptautinę V. Le
nino partinę mokyklą.

1931 metų rugpjūčio mė
nesį K. Preikšas atvyko j Lie
tuvą, dirbo Lietuvos KP CK 
sekretoriato nariu, leido ne
legalią spaudą. Netrukus bu
vo suimtas ir, TSRS bei Lie
tuvai keičiantis politiniais ka
liniais, išvyko j Tarybų Sąjun- 
94-

1937 metais K. Preikšas — 
tarp internacionalinių brigadų 
kovotojų, besigrumiančių prieš 
fašistus Ispanijoje.

1940 įmetais atkūrus Tary
bų valdžią Lietuvoje jis grį
žo į gimtinę, dirbo Lietuvos 
KP CK sekretoriumi. Didžiojo 
Tėvynės karo metais tarnavo 
16-ojoje Lietuviškojoje divizi
joje, organizavo partizanų ko
vą.

Nuo 1948 metų K. Preikšas 
— respublikos Ministrų Tary
bos pirmininko pavaduotojas, 
vadovauja liaudies švietimo, 
mokslo, kultūros, sporto, svei
katos apsaugos, socialinio ap
rūpinimo, meno įsaviveiklos 
įstaigų veiklai.

“Laikas ir įvykiai”

susitikimas
bendradarbiavimą. Nuošir
daus susitikimo metu drau
gas P. Griškevičius papasako
jo svečiams, kaip Tarybų 
Lietuvos darbo žmonės įgy
vendina TSKP XXVI suva
žiavimo nutarimus ir vienuo
liktojo penkmečio užduotis.

Pokalbyje dalyvavo Lie
tuvos KP CK sekretorius L. 
Šepetys, Lietuvos KP CK už
sienio ryšių skyriaus vedė
jas F. Strumilas, Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos val
dybos pirmininkas, „Tiesos" 
laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas, „Tėviškės"
draugijos pirmininkas P. Pet
ronis. ELTA

Vilniaus “Tiesa”
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'Kasdieninė
Palangos botanikos par

kas — vienas gražiausių Lie
tuvoje, o gal ir Pabaltyje 
bendrai. Vytautas Kaltenis 
aprašo, kaip jis atrodo da
bar.

Prie Nemirsetos šalia kelio 
sužydo žibuoklės, o laukuo
se — pilna vyturių. Zyliukės 
už lango cypsi vis garsiau. 
Palangos botanikos parke 
tikrasis šeimininkas jaučiasi 
juodasis strazdas — elegan
tiškas, judrus paukštis, pasi
rodantis, kai atokaitose tik 
pradeda tirpti sniegas. Stai
ga rytmety ar vakare pasi
girsta jo giesmė, kuriai gal 
prilygsta tik lakštingalos — 
aistringa, melodinga.

Parke darbininkai renka 
audrų prilaužytas šakas, ve
žasi juodžemio. Skubama pa
sitvarkyti ir paplūdimy.

Už Birutės kalno, parko 
laukymėje, derinamas naujos 
skulptūros siluetas. Čia turė
tų stovėti skulptoriaus Ju
liaus Vertulio kompozicija fa
šistų aukoms atminti. Šiame 
parke 1941 metais, pirmomis 
Didžiojo Tėvynės karo dieno
mis, hitleriniai okupantai nu
žudė 150 Palangos gyvento
jų. Apie šią memorialinę 
kompoziciją galvojama jau 
seniai. Kaip ji derinsis prie 
aplinkos, reikia pamatyti vi
sais metų laikais.

Parko laukymėj dabar gra
ži lygi veja, jos pakraščiuose 
matosi jaunų pušų grupės. 
Bet palangiškiai gerai prisi
mena 1967 metų audrų išvar
tas. Ir skulptorius sieja sti
chinę gamtos nelaimę su 
žmonių tragedija, stengda
masis per medžio atsinaujini
mą išreikšti mūsų liaudies 
kančią, ištvermę ir nepalau
žiamą valią: skulptūros kom
pozicijoje — šalia vėtros pa
laužtų pušies ir ąžuolo ka
mienų stiebiasi į saulę jų 
liaunos atžalos.

Kol kas yra tik skulptūros 
modelis, autorius jai iškalti 
renkasi tinkamą granitą.

Ieškodamas architektūri
nio sprendimo, architektas 
Algis Knyva taikosi prie su
sidariusios erdvės, stengda
masis laikytis parko planavi
mo principų.

Šiauriniame miesto gale 
Šventosios girininkas Riman
tas Kviklys su aktore Euge
nija Jankute žada mažie
siems poilsiautojams paruoš
ti miško pasakos gojelį, kurį, 
anot Ramutės Skučaitės, su
rasti bus nesunku Šventosios 
pakrantės vingyje:

Din-di-lin, 
din-di-lin, 
nesustok, bėk tolyn. 
Kur takelis pasuka, 
rasi miško pasaką.

R. Kviklys jau daug metų 
rūpinasi, kad poilsiautojai 
geriau pažintų pajūrio gam

^ietccua,
tą, mokytųsi vertinti jos tra
pų grožį. Šventosios miške 
veixia nuostabus atrakcionų 
kompleksas “Dideliems ir 
mažiems”, vasarą po ąžuolais 
vyksta čia atostogaujančio 
Vilniaus berniukų choro 
“Ąžuoliukas” atviros repeti
cijos, kurių gali pasiklausyti
poLsiautojai.

KGMUNISTAI
KRITIKUOJA

EZ. MITTERRANDPR
Paris. — Komunistų par

tijos vadas Georges Mar- 
chais sukritikavo Prancūzijos 
prez. 
ūži 
je 

Mitterrand pozicijas, 
mtas viršūnių ekonominė- 
konferencijoje, įvykusioje 

Williamsburge.
Prez. Mitterrand, kad ir 

turi savo nuomonę daugeliu 
kitų klausimų, bet jis vistiek 
remia prez. Reagano planą, 
dedantis su Tarybų Sąjunga 

nusigingklavimo viduti- 
siekimo branguolinių

me;
m.

dėl 
nio 
ginklų srityje.

Komunistai nepritaria šitai 
savo prezidento pozicijai, bet 
būdami ministrų kabinete ją 
remia kartu su kitais. Tik 
nežinia, kaip ilgai jie norės 
tą vyriausybę remti.

Peking. — Kinijos parla- 
ntas, šeštasis nuo 1949 

kada valdžią perėmė 
kofnunistai, savo sesijoje šią 
savaitę išrinko šalies prezi
dentą, pirmąjį nuo “kultūri
nėj revoliucijos”. Juo yra 78 

amžiaus buvęs partiza
nai, ministro pirmininko pa
vaduotojas ir partijos parei
gūnas Li Xiannian.

Prezidento pareigos yra 
daugiau ceremoninės, bet jis 

ės teisę skirti ir kai ku
tas aukštesnius pareigū-

m.

tur 
riu
nūs.

Parlamentas taip pat pa
tvirtino naują penkerių metų 
ekonominį planą, kuris prasi
dės 1986 m.

Brest, Prancūzija 
prancūzų astronautai ir jų 
kol

- Du

jie 
su

ega iš Tarybų Sąjungos 
vos išvengė mirties, čia su
dulus lengvam lėktuvui, kurį 

norėjo išbandyti ryšium 
aviacijos švente. Tie du 

prancūzai — tai Jean Loup 
Cretien, pirmasis prancūzas, 
skridęs erdvėlaiviu kartu su 
tapybine įgula, jo draugas 
Patrick Baudry ir tarybinis 
kosmonautas Anatolij Bere- 
zovoi.

Kashgar, Kinija. — Reu
ter io spaudos agentūra pra
nešė, kad Kinija ir Tarybų 

junga susitarė atidaryti 
ną trijose vietose ir pra- 
,i prekybą po daugiau kaip 

poros dešimčių metų per
traukos. Dviejose vietose 

) liepos 1 d. prasidės tarp 
Istybinė prekyba, o trečio
ji — tik vietinė.

šie 
dėl

nui
va 
joj
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i i
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Memorialinė lenta-Motiejui Šumauskui

VILNIUS, V. 27. (ELTA). 
Šiandien prie Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pastato, 
Lenino a. Nr. 2, atidengta 
memorialinė lenta žymiam 
partijos ir valstybės veikėjui, 
aktyviam revoliucinio ir par
tizaninio judėjimo Lietuvoje 
dalyviui, Socialistinio Darbo 
Didvyriui Motiejui Sumaus- 
kui.

Mitingų pradėjo Vilniaus 
miesto Liaudies deputatų ta
rybos pirmininkas A. Vilei
kis.

Žodis suteikiamas Lietuvos 
TSR Ministrų Tarybos pirmi
ninkui R. Songailai.

— Lietuvos KP Centro Ko
miteto ir respublikos Minist
rų Tarybos nutarimu, — sa-
ko jis, — įamžinant Motie-

KALBA GIMTOJI, LŪPOSNA ĮDĖTA . . .
Pirmieji lietuviški žo

džiai . . . Vilniaus universite
to rankraštyne saugoma lo
tyniška knyga, kurioje be
veik prieš 500 metų nežino
mas autorius mūsų gimtąja 
kalba užrašė kelias eilutes 
poterių. Pirmoji lietuviška 
knyga, kiti mūsų krašto pa
minklai — dar jaunesni. Ta
čiau pati lietuvių kalba laiko
ma viena archaiškiausių pa
saulyje. Šiandien ji kelia: 
daugelio šalių filologų susido
mėjimą, *savo archaiškumu ji 
prilygsta sanskritui, dėsto
ma ir tyrinėjama didžiuosiuo
se pasaulio lingvistikos cent
ruose. Suprantama, stam
biausias mokslinis lituanisti
kos centras yra Vilnius. Vien 
į senąjį mūsų universitetą 
kiekvienais metais apie šim
tą abiturientų ateina mokytis 
lietuvių kalbas, studijuoti jos 
sandarą, gilintis į literatūrinį 
palikimą.

Kaip universitete ruošiami 
lituanistai? Kaip susiklosto 
jų likimai, baigus aukštąją 
mokyklą? Apie tai pasakoja 
Filologijos fakulteto lietuvių 
kalbos katedros vedėjas, filo
logijos daktaras, profesorius 
Zigmas Zinkevičius.

— Keistokai skamba, kai 
sakome — universitete mo
kosi lietuvių kalbos. Juk jau 
vidurinėje mokykloje vaikai 
išmoksta taisyklingai, be 
klaidų rašyti, perskaito svar
biausias lietuvių literatūros 
klasikų knygas. Ir nė vienas 
abiturientas neperžengs uni
versiteto slenksčio, negalės 
tapti fiziku, geologu ar gydy
toju, jei per stojamuosius 
egzaminus iš gimtosios kal
bos gaus blogesnį pažymį. 
Lituanistai universitete stu
dijuoja jos sandarą, istoriją, 
susiformavimo ypatybes, 
taip pat mokosi mums gimi
ningų prūsų ir latvių kalbų.

Jau pirmajame kurse visi 
studentai suskyla į dvi pa
grindines grupes — vieni 
gilinasi į literatūros, kiti — 
kalbos paslaptis. Pradžioje 
jiems daugiausia dėstomos 
visuomeninės disciplinos — 
istorija, filosofija ir kt., o 
vėliau renkasi siauresnes sri
tis, pavyzdžiui, kalbos kultū
rą, stilistiką, kalbos istoriją 

jaus Sumausko atminimą jo 
vardu pavadinta Vilniaus 
,,Vaizdo" spaustuvė, gatvė 
Kauno mieste, kolūkis Šven
čionių rajone, Lietuvos TSR 
revoliucijos muziejuje įreng
ta nuolatinė ekspozicija. 
Vykdant minėtą nutarimą 
prie Lietuvos TSR Ministrų' 
Tarybos pastato, kuriame jis 
daugelį metų dirbo, šiandien 
atidengiama memorialinė len
ta.

Drg. R. Songaila perkerpa 
juostą. Nukrenta audeklas. 
Architekto J. Stravinsko ir 
skulptoriaus A. Žukausko 
memorialinėje lentoje — M. 
Sumausko bareljefas ir žo
džiai: ,,Siame name 1958— 
1967 metais dirbo žymus re
voliucinio ir partizaninio ju
dėjimo dalyvis, Komunistų 
partijos ir valstybės vei
kėjas, Lietuvos TSR Mi
nistrų Tarybos pirmininkas 
Motiejus Sumauskas".

-— Motiejus Sumauskas, —- 
toliau kalba R. Songaila, — 
visą savo gyvenimą paskyrė 
kovai už darbininkų klasės 
reikalus, už darbo žmonių 
gerovę ir laimę. Būdamas de
vyniolikos metų, jis susiejo 
savo gyvenimą su Lenino 
partija.

Kilnių komunizmo idėjų 
įkvėptas, atsidavęs Komu
nistų partijos reikalui revo
liucionierius profesionalas 
M. Sumauskas nuėjo ilgą ir 
garbingą kovų bei rūsčių iš
mėginimų kelią. Ištvermingo 
kovotojo nepalaužė ir jo kil
nių siekių neužtemdo nei ka
lėjimų, nei koncentracijos 
stovyklų grotos.

Su M. Sumausko vardu 
glaudžiai susijęs Tarybų val-
džios atkūrimas-Lietuvoje is-

ir pan. Studentai klausosi 
paskaitų ir patys pradeda 
savarankišką mokslinę veik
lą. Paprastai dėstytojai turi 
nedidelę kelių studentų gru
pelę, kiekvieną jų individua
liai konsultuoja, rašant kon
trolinius, kursinius darbus. 
Vertingiausieji referatai 
skelbiami studentų mokslinė
se konferencijose, panaudo
jami leidžiant kalbotyros 
veikalus, spaustinami kalbos 
praktikos reikalams skirta- 
rrię leidinyje “Mūsų kalba”, 
net žurnale “Baltistica”, ku
riame straipsniai būna šešio
mis užsienio kalbomis.

Atostogų metu akademinis 
jaunimas keliauja po respu
blikos kaimus, užrašinėja se
niausiųjų mūsų gyventojų at
mintyje išlikusius tarmiškus 
žodžius, nustato jų papliti
mą. Per penkerius metus 
baigę studijas, išlaikę valsty
binius egzaminus bei apgynę 
diplominius darbus, lituanis
tai skiriami dirbti redakto
riais, vertėjais, stilistais, 
mokytojais. Patys gabiau
sieji kviečiami dėstyti uni
versitete, kitose respublikos 
aukštosiose mokyklose.

* * *
Dabar kasmet universitetą 

baigia apie šimtą lietuvių 

E. MIEŽELAITIS

Koralas
Tu man esi vidurnakčio giesmė — 
Saldesnė už lakštingalos choralą. 
Sutirpstame melodijos geisme, 
Sapnuodami oranžinį koralą.

Jis kaip aguonos žiedas vandeny 
Liepsnoja ir vilioja mus į tolį, 
Kur mūsų laukia įdubos ugny 
Išganymas oranžiniam atole.

Koralas laukia mūsų abiejų:
Jis taip norėtų mus abu surišti, 
Kad sapno nematytume be jo 
Jr kad nesinorėtų čia sugrįžti.

Mus apvogė čia rožė kitados — 
Spygliais ji čiulpė kraują kaip besotė. 
Kas jos simfoniją mums atiduos? 
Nebent koralas gali kompensuoti.

Toli toli koralas išsives
Ir sugrąžins, ko esame netekę. 
Kape atšvęsim aukso vestuves 
Pastatę nesudegusią dar žvakę...

toriniais 1940 metais. Nuver
tus fašistinį režimą, jis užima 
atsakingas pareigas liaudies 
vyriausybėje, tvirtai žengia 
pirmosiose naujo tarybinio 
gyvenimo kūrėjų gretose. 
Sunkiais Didžiojo Tėvynės 
karo metais M. Sumauskas 
aktyviai dalyvauja partizanų 
kovose priešo okupuotoje 
Lietuvoje, būdamas vienas iš 
partizaninio judėjimo vado
vų.

Didelį darbą įvairiose 
veržlaus tarybinio gyvenimo 
srityse nuveikė M. Sumaus
kas pokario metais, siekda
mas, kad mūsų kraštas kuo 
greičiau pakiltų iš griuvėsių 
ir pelenų, kad vieningoje ta
rybinių tautų šeimoje tvirtė
tų ir klestėtų Tarybų Lietu
va. Didžiulį savo gyvenimo 
patyrimą, žinias, sumanumą 
jis ypač kūrybingai panaudo

Memorialinės lentos atidengimo metu. H. Juknevičiaus nuotr. ELTA) Vilniaus “Tiesa”

kalbos ir literatūros specia
listų, o pirmaisiais pokario 
metais absolventai būdavo 
skaičiuojami vienetais. 
1950-ųjų metų laidos sąraše 
matome ir Zigmo Zinkevi
čiaus pavardę. Tada lietuvių 
kalbos katedroje dėstė aka
demikas Juozas Balčikonis. 
Žymaus kalbininko pėdomis į 
mokslinę veiklą pasuko ne 
vienas buvusių jo auklėtinių. 
Vien universitete studen
tams dėsto, mokslinį darbą 
dirba akademikas Vytautas 
Mažiulis, mokslų daktarai, 
profesoriai Jonas Palionis, 
Juozas Pikčilingis, Aldona 
Paulauskienė, Vincas Urbu- 
tis, jaunesniosios kartos at
stovai docentai Algirdas Gir
denis, Aldonas Pupkis ir kiti. 
Šiandieninis universiteto 
mokslinis lietuvių kalbos ty
rinėtojų derlius — per šimtą 
reikšmingų monografijų, va
dovėlių vidurinėms ir aukš
tosioms mokykloms. Beje, 
daug jų yra išleidęs profeso
rius Zigmas Zinkevičius, kurį 
neseniai Švedijos literatūros 
istorijos ir senųjų mokslų 
karališkoji akademija išrinko 
savo garbės nariu. Šiuo metu 
profesorius rašo didelį pen
kių tomų lietuvių kalbos isto
rijos veikalą.

Rita Grumadaitė 

jo vienuolika metų dirbda
ma^ respublikos Ministrų Ta
rybos pirmininku. Reikšmin
gą indėlį į respublikos gy
venimą M. Sumauskas įnešė 
eidamas garbingas ir atsakin
gas Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pareigas, kartu 
būdamas TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo pir
mininko pavaduotojas.

M. Sumauskas daug kartų 
buvo renkamas Lietuvos KP 
CK biuro nariu, TSRS ir Lie
tuvos TSR Aukščiausiųjų Ta
rybų deputatu. Už didelius 
nuopelnus Komunistų parti
jai ir Tarybų valstybei jam 
buvo suteiktas Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas.

Ištikimo Lenino partijos ir 
tarybinės liaudies sūnaus M. 
Sumausko vardas visiems 
laikams įrašytas Tarybų Lie-

Mokslo metus 
baigėme Girionyse

Kaune gyvena apie 40,000 
Lietuvos gamtos apsaugos 
draugijos narių, veikia 228 
pirminės organizacijos ir 44 
jaunųjų narių būreliai. Dau
gelis gamtos bičiulių vienaip 
ar kitaip prisideda prie fau
nos bei floros apsaugos, 
stengiasi įsigyti naujų žinių. 
Tam gerai padeda Gamtos 
apsaugos liaudies universite
tas ir net 30 jo fakultetų, 
veikiančių miesto įmonėse, 
mokyklose ir įstaigose.

Gegužės 30 d. mokslo me
tus baigėme Girionyse. Se
minarui — praktikumui apie 
gamtos apsaugą ir rekreaciją 
vadovavo Lietuvos miškų 
ūkio mokslinio tyrimo insti
tuto vyresnysis mokslinis 
bendradarbis, žemės ūkio 
mokslų kandidatas Edvardas 
Riepšas. Sužinojome, kad 
Dubravos miškų tyrimo sto
tis turi 13,400 hektarų miško 
ir apie 2,000 hektarų kitų 
naudmenų, kad stočiai pri
klausantys miškai suskirstyti 
į 7 girininkijas. Ji turi don- 
drariumą ir pavyzdinį mede
lyną, kuriame auginama apie 
1,000 rūšių ir formų medžių 
bei krūmų.

Lietuvos miškų ūkio moks
linio tyrimo instituto moksli
ninkai pirmieji šalyje pasiūlė 
specializuoti miškus pagal jų 
išvaizdą ir paskirtį, atitinka
mai juos tvarkyti. Rekomen
duojama juos skirstyti į pra
moninius, pramoginius ir ap
sauginius miškus.

Stočiai priklausančioje gi
rioje jau įgyvendinamos šios 
naujovės. Mokslininkai rūpi
nasi, kad girios turtas būtų 
tinkamai naudojamas, tauso
jamas ir gausinamas. Bran
dūs medynai kertami. Jų 
vietoje sodinami tokie me
džiai, kurie greit auga ir turi 
tinkamą medieną. Turi gerą 
perspektyvą Vytauto Rama
nausko ir Stasio Tuminausko 
išvestas hibridinis maume
dis, Rūtos Murkaitės — hib
ridinė drobulė ir kiti.

Seminaro vadovas pažymė
jo, kad poilsis gamtoje jau 
tapo socialiniu poreikiu. Ta
čiau dar ne viskas padaryta, 
kad ekologinė kultūra pa

tuvos istorijoje. Jis tarnavo 
ir tarnaus įkvepiančiu pa
vyzdžiu, kaip turime atsida
vusiai dirbti liaudies labui, 
kovoti už kilnius partijos 
idealus, už komunizmą.

■ Apie M. Sumausko revo
liucinę, partinę, visuomeni
nę veiklą, apie tai, kaip sau
gomas jo atminimas, miting0 
kalbėjo buvęs Lietuvos KP 
Pietų srities pogrindinio ko
miteto pirmasis sekretorių^, 
,,Komunisto" žurnalo vyriau
siasis redaktorius G. Zima
nas, M. Sumausko spaustu
ves darbininkė Z. Milkoto.

Atidengiant memorialinę 
lentą dalyvavo vadovaujan
tys respublikos ir miesto 
partiniai, tarybiniai darbuoto
jai, partijos, Didžiojo Tėvy
nės karo veteranai, M. Su
mausko giminės ir artimieji, 
bendražygiai, respublikos 
sostinės visuomeninių orga
nizacijų atstovai.

Mitingas baigtas. Prie me
morialinės lentos duvo pad-?, 
tos oėlės.

siektų tinkamą lygį. Siūlo 
priemiestiniuose miškuose ir 
parkuose daugiau rengti 
poilsiaviečių, pažintinių ta
kų. Aprodė instituto parką, 
poilsiavietes, miško baldus.

Gamtos apsaugos liaudies 
universitetu ypač domisi jau
ni žmonės: studentai ir vy
resnių klasių moksleiviai. Iš
klausę dviejų metų gamtos 
apsaugos kursą, jie ne tik 
pagilina savo žinias, bet ir 
turi pirmumo teisę, stodami į 
Žemės ūkio, Veterinarijos 
akademijas, Vilniaus V. Kap
suko universitetą, Vilniaus 
pedagoginio instituto gamtos 
mokslų fakultetus, miškų ir 
žemės ūkio technikumus. 
Taip pat į Lietuvos medžio
tojų ir žvejų draugiją gali 
būti skiriami visuomeniniais 
gamtos apsaugos inspekto
riais. Šiemet Kauno gamtos 
apsaugos liaudies universite
tą baigė apie 300 kauniečių.

Vandalinas Junevičius

New Delhi. — Vyriausybės 
paskirtoji komisija, trejus 
metus rinkusi medžiagą apie 
Indijos kalėjimų sistemą, iš
leido pranešimą, raginantį 
pakeisti 89 metų senumo 
įstatymus. Jie konstatavo, 
kad tik pusė kalinių, šiuo 
metu esančių šalies kalėji
muose, atlieka jiems paskir
tą bausmę, gi kitą pusę 
sudaro asmenys, kurių bylų 
teismai dar nespėjo peržiūrė
ti.

Athens. — Daugiau kaip 
60 ekonomistų, mokslininkų 
ir vyriausybinių specialistų 
čia dalyvauja susitikime, ku
ris svarsto ekonominės stag
nacijos problemas.

Graikijos premjeras An
dreas Papandreou, sugrįžęs 
iš Williamsburg ekonominės 
viršūnių konferencijos, ku
riai vadovavo prez. Reagan, 
jiems pareiškė, kad konfe
rencijoje socialistai negavę 
balso. Be jo, konferencijoje 
dalyvavo ir Prancūzijos prez. 
Mitterrand, bet ir jam nebu
vę sudaryta, progos pareikšti 
savo pažiūrų.

Yuri Andropov Answers 
U. S. Schoolgirl

From Combined Sources
Samantha Smith, an 

American schoolgirl in Man
chester, Maine, in a letter to 
Yuri Andropov recently, 
wrote that she is ten years 
old and is very worried 
about the United States and 
the Soviet Union getting into 
a nuclear war.

“Are you for war or 
against it?” she asked; “If 
you are against it, tell me 
please how you are going to 
prevent it.”

Excerpts from the reply 
by Yuri Andropov to her 
letter follow:

*******
Dear Samantha,

I received your letter as 
well as many others coming 
to me these days from your 
country and from other 
countries around the world.

It seems to me from your 
letter that you are a coura
geous and honest girl, in 
some ways resembling Bec
ky, Tom Sawyer’s friend 
from the well-known book by 
your compatriot Mark 
Twain. All the children in 
our country, boys and girls 
alike, know and love this 
book.

You write that you are 
worried about our two coun
tries getting into a nuclear 
war, and you ask whether 
we will do something to 
prevent it.

Yes, Samantha, we in the 
Soviet Union are endeavo
ring to do everything possi
ble so that there will be no 
war between our two coun
tries, so that there will be no 
war at all on earth.

Soviet people know only 
too well how disastrous and 
terrible a war can be. Forty- 
two years ago nazi Germany, 
which aspired to dominate 
the whole world, attacked 
our country, burned and de
stroyed thousands and thou
sands of our cities and villa
ges, killed millions of Soviet 
men, women and children.

In that war, which ended 
with our victory, we were 
allies with the United 
States. We fought together 
to liberate many nations 
from the nazi invaders. I 
hope that you know this 
from your history lessons at 
school.

Today, we want very 
much to live in peace, to 
trade and to cooperate with 
all our neighbors around the 
globe, no matter how close 
or far away they are, and, 
certainly, with such a great

Vilniaus senamiestyje, Kutuzovo aikštėje gegužės 7 d. 
įvyko vaizduojamosios bei taikomosios-dekoratyvinės dai
lės kūrinių ir suvenyrų mugė.

Nuotraukoje: Lankytojai susipažįsta su mugės ekspozici
ja. V. Gulevičiaus nuotrauka

coun 
of A

et Union solemnly de-

never, never, be the

try as the United States 
merica.
merica, like us, has a 
itful weapon which can 

instantly annihilate millions 
of people. However, we do 
not want this weapon to be 
used ever, that is why the 
Sov 
clarįd to the world that it 
will
first} to use nuclear weapons 
against any country.

As a matter of fact, we 
propose, in general, that an 
end be put to the further 
production of these weapons 
and that the elimination of 
all nuclear stockpiles on 
earth be started.

I believe this is a sufficient 
reply to your second ques
tion, “why do you want to 
conquer the world or at least 
the 
wan 
Nob- 
beautiful country — workers 
or peasants, writers or doc
tors 
the 
war 

United States?” We 
t nothing of the kind, 
ody in our vast and

, children or members of 
government —

, be it big or small.
We want peace. We have

a lot to do: grow grain, 
d, invent, write , books 
make space flights. We

want

buil 
and 
want peace for ourselves and 
for all people of the planet, 
for pur own kids and for you, 
Sarpantha.

*******
Andropov’s letter to Sa

mantha became international 
news. She was besieged by 
American newsmen, ap
peared on the Johnny Car- 
son TV show and other talk 
shows, as well as receiving 
many letters from countless 
admirers.

Samantha stated that the 
m and calming letter 
completely changed her im

pression of the Soviet Union. 
Earlier, Russians seemed to 
her 
inh 
planet. Now she understands 
th a 
the

to be something like 
abitants from another

;t the Soviet people are 
same as Americans.

Samantha Smith’s father, 
eacher at the University 
Maine in Augusta, de
bed the letter as “warm,

a t 
of 
sen 
friendly, direct and frank.” 
He said his daughter was 
very happy to receive the

ren

Yuri Adropov invited the 
American schoolgirl to come 
to the Soviet Union and visit 
the Young Pioneer Camp 
“Artek.” The latest word is 
thaj, Samantha and her pa- 

s will do so in July.
“The Ukrainian News”
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Mačiau Skuodą, jo pažangą ir laimėjimus TIKROVĖ PADIKTAVO
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje

Skirtumas 1940 m. ir dabar
Aną kartą, mieli skaityto

jai, pradėjau pasakojimą, 
kaip dabar atrodo, kaip se
niau sakydavo “Lietuvos už
kampio” miestas — Skuodas, 
visai netoli Latvijos, pačioje 
Žemaitijos šiaurėje.

Tai juk — žemdirbių kraš
tas. Tik pati žemė galėtų 
pasakyti, kiek joje išlieta 
žmonių prakaito, bedirbant 
tuos akmenuotus, nederlin
gus laukus. Žinoma, skuodie- 
čiai negali lygintis ar varžy
tis su Suvalkijos ar Aukštai
tijos žemdirbiais. Bet ūkiai 
čia nuolat stiprėjo, atsirado 
labai pavyzdingų kolūkių 
(Luknė). Daug, tikrai daug 
pasiekta žemes sausinant. 
Štai Skuodo rajone nusausin
ta jau 72 proc. visų reikalin
gų nusausinti žemių.

Matyti pažanga ir žemės 
ūkyje, gyvulininkystėje. Tik
ras dalykas, kad šiandien 
Skuodo rajono (jis vienas 
pačių mažiausių Lietuvoje) 
žemdirbių pasiekimai žinomi 
toli už > rajono ribų — pas 
skuodieČius atvyksta pasižiū
rėti, pasimokyti kitų rajonų 
žemdirbiai. Skuodo rajono 
ūkininkai jau ne kartą buvo 
apdovanoti premijomis.

Įdomu palyginti, kaip atro
dė Skuodas 1940 metais ir 
koks jis yra dabar. Smetonos 
valdymo laikais visame 
Skuodo rajone buvo vos keli 
gydytojai, o šiandien jų — 52 
(ir 196 vidurinio medicinos 
personalo darbuotojai). Iki 
1940 m. niekas Skuode ir jo 
apylinkėse neturėjo lengvos 
mašinos, o šiandien automo
bilius turi jau netoli šimto 
žmonių. Iki 1940 m. rajone 
veikė vos 16 mokyklų. Dabar 
gi rajone yra 12 pradinių, 12 
aštuonmečių, 7 vidurinės, 
muzikos bei sporto mokyk
los, 10 lopšelių-darželių, pio
nierių namai. Dar rasime 19 
kultūros namų, centrinę bib
lioteką su 23 skyriais kaime, 
daug sporto salių, stadijonų, 
motodromą . . . Kas tas mo- 
tordromas, paklaus skaityto
jas. Taigi, dar prieš 5-6 
metus savo TV žiūrėdamas 
mačiau skuodiškių vyrukų 
žaidynes motociklais, varan
čiais kamuolį. Tas sportas 
tiek išsiplėtė, kad teko 
įrengti ir specialų “Motodro
mą”, varžybos tiek populia
rios, kad į jas suvažiuoja ne 
tik Skuodo apylinkių, bet ir 
kitų rajonų žmonės ir daugy
bė svečių iš gretimos Latvi
jos respublikos,. Tai jau 
Skuodo “specialty”. O man 
ypatingai krito į akis laimėji
mai kultūros, švietimo srity
se.

Menas, švietimas čia glo
bojami, skatinami ir mėgia
mi.
Muzika keliauja į Žemaitiją
Vietos gyventojai šiltai 

priima iš Vilniaus ar Kauno 
atvykstančius muzikus, me
nininkus, operos solistus. 
Man pasakojo, kaip įdomiai, 
įspūdingai Skuode praėjo 
“Muzikos rudens” 1981 m. 
dienos. Tai kasmetiniai Vil
niaus muzikų rengiami kon
certai, pasimatymai — Jų 
tikslas gi plėsti meilę muzi
kai žemdirbių, darbininkų, 
moksleivių eilėse. Taigi ir 
nuo pagrindinio, puikiai as
faltuoto kelio į Skuodą — 
nuo Plungės, Salantų — tada 
atvyko kompozitoriai, muzi
kai, operos solistai, muziko
logai, kamerinis ansamblis. 
Visi jie buvo šiltai priimti, 
visų jų dėmesingai klausėsi 
Skuodo ir kitų rajono vietų 
klausytojai, žemdirbiai, 
moksleiviai. Skuodiškiai 
smarkiai plojo atvykusioms 
žinomiems kompozitoriams

Nuotr. V. Alseika savo 
tėvo ir senelių tėviškėje Ur- 
viuose, netoli Skuodo.
K. Kaveckui, A. Račiūnui, 
kitiems, klausėsi solistų J. 
Malikonio (iš Kauno muziki
nio teatro), J. Stasiūno, R. 
Tamulevičiūtės (iš Vilniaus 
operos), A. ir J. Dvarionų, 
pianistės ir smuikininko ir 
kitų. O kur dar draugystė su 
Klaipėdos dramos teatru, 
Klaipėdos dailininkais — jie 
svečiuojasi Luknės kultūros 
namuose, Skuode ir kitur.

Kultūra, spauda. Taip, yra 
ir Skuodo laikraštis, “Mūsų 
Žodis”, išeinantis, su gau
siais paveikslais, tris kart 
per savaitę. Jo išleidžiama 
apie aštuonis tūkstančius eg
zempliorių, jis skaitomas vi
sų rajono gyventojų, jie gi 
dar skaito ir Vilniaus laikraš
čius, žurnalus, knygyne gau
siai išperka naujas knygas. 
Atsilankiau redakcijoje ir jos 
darbuotojams, kuriuos su
kvietė laikraščio vadovas 
Juozas Lengvenis — pasako
ju apie šių dienų mūsų išeivi
jos spaudos nelengvą padėtį, 
paminėjau ir “Vilnį”, “Lais
vę”, jų pasišventusius re
daktorius, leidėjus. Čia pat 
buvo ir mano palydovas, iš 
anksčiau pažįstamas, Juozas 
Vyšniauskas, laikraščio sky
riaus vedėjas. Jis išsijuosęs 
dirba kraštotyros srityje, jis 
ir dailininkas, dalyvavęs 
įvairiose parodose. Buvau jo 
bute, susipažinau su jo jau
kia šeima, žmona ir dviem 
dukrelėm. Pamačiau ir J. 
Vyšniausko darbus, daugiau
sia iš keramikos, vazas ir kt. 
Viena tokių vazų, 1965 m., 
kada J. Vyšniauskas dar 
buvo visai jaunas, jau buvo 
išskirta Maskvoje ir pasiųsta 
rodyti į Ameriką ir atžymė
ta. Dabar gi J. Vyšniauskas 
daugiau dėmesio skiria grafi
kai.

Miestas, jo gatvės ir 
meilė dailei

Mano “Ciceronas
pats Juozas Vyšniauskas ir 
padėjo man daugiau susipa
žinti su Skuodu, kurio apy
linkėse, netoli Apuolės pilia
kalnio 1881 m. buvo gimęs 
mano tėvas dr. Danielius Al
seika. Už penkių mylių, 
Aleksandrijos kapinėse pa
laidotas mano tėvo brolis ir 
senelis su žmonomis. Ir vėl 
grįžtame automobiliu atgal į 
Skuodą, ir vėl vaikštau po 
švaraus, ramaus miesto gat
ves. Taip, jis tikrai ramus, 
čia beveik nėra nusikaltėlių, 
čia nepamatysi gatvėje girto 
žmogaus. O kas tai per 
namai? — klausiu. Tai 1974 
m. išplėsta poliklinika, — 
atsakė Juozas. Ir čia paste
bėsi didžiulę pažangą. 1938 
m. Skuode buvo tik “sveika
tos punktas”, kuris dirbo po 
keturias valandas. O dabar 
rajone veikia trys ligoninės, 
kaimo vietovėse veikia dau
giau kaip 20 medicinos punk
tų, gi 1986 m. Skuode jau 
numatyta statyti nauja, 200 
lovų, ligoninė. Rūpestį medi-

cinos pagalbos tobulinimu ro
do tai, kad per metus rSJone 
surengiama 10 bendrų gydy
tojų kvalifikacijos kilimo 
konferencijų.

Eini toliau, vis pro akis 
slenka naujos statybos. Juk 
atsiminkime, kad karo aud
rai praūžus, sugriovus daugy 
bę namų, pačiame Skuode 
buvo pastatyta 220 namų ir 
dar ne galas, savo eilės lau
kia nauji rajonai, naujos mo
kyklos, krautuvės.

Bet Juozas Vyšniauskas 
juk ir dailininkas, todėl jis 
būtinai pasiūlė susipažinti su 
žinomu Skuode žmogumi, 
liaudies menininku Juozu 
Kažiu. Leidžiamės lynojant į 
jo sodybą — namas netoli 
paminklo žuvusiems skuodie- 
čiams.

Aplink pastebėjau savai
mingas skulptūras tarp gėly
nų, vaismedžių. Pasirodo, tai 
Kažio darbai. Bet jis pir
miausia dailininkas — piešė
jas, kurio bute, kaip įsitiki
nau, visos sienos išpuoštos jo 
paties darbais. Tai paveiks
lai, daryti aliejumi ant dro
bės. J. Kažys, jau įžengęs į 
aštuntąjį gyvenimo dešimt
metį, atrodė žvalus, energin
gas ir, aišku, nepaprastai 
darbštus. Jo personalinės 
parodos įvyko ne tik Skuode, 
bet ir Klaipėdoje, Palangoje. 
Jis yra gavęs daugybę padė
kos raštų. Taip, negalėjau 
nesidžiaugti, nesigėrėti to 
liaudies menininko darbštu
mu, talentu, jo meile, iš
reikšta drobėse Skuodui, jo 
apylinkių gamtovaizdžiui ir 
dar — dideliu dėmesiu Kur
šių Nerijos gamtai, Baltijos 
jūrai. Dar ir išėję iš Kažio 
namų, dalinomės įspūdžiais 
su Juozu apie tą menininką, 
kuriuo Skuodas, jo rajonas 
gali didžiuotis. O už rajono 
ribų dar yra žinomų gabių 
medžio drožėjų —- Jonušų 
darbai.

Tai vis kultūros laimėji
mai. Ir tai ne viskas, nes dar 
lankiausi įspūdingose mo
kyklos iškilmėse, domėjausi 
Mosėdžiu ir jo “akmenų mu
ziejumi”, dar ir kolūkių 
mažais laimėjimais.

ne-

Juoktis sveika
— Kas jums, vaikai? 

dėl nežaidžiate, sėdite paniu
rę? . .

— Mes žaidžiame suaugu
sius.

Ko-

tas

o o o

— Kas toliau nuo mūsų — 
Mėnulis ar Afrika?

— Afrika?
— O kodėl?
— Todėl, kad Mėnulį mes 

kartais matome, o Afrikos — 
niekados.

o o o

— Dėde, ką man atnešei?
— Nieko, vaikeli . . .
— Tai ko pas mus atėjai?

o o o

Mergaitė eina gatve ir ver
kia.

— Kas tau? — klausia jos 
suaugęs praeivis.

— Mama davė man kapei
ką, o aš ją pamečiau . . .

— Na, štai tau kapei
ka? . .

Mergaitė paėmė kapeiką, 
padėkojo ir vėl ėmė žliumbti.

— Ko dabar vėl verki?
— Jeigu būčiau nepametu- 

si tos kapeikos, dabar turė
čiau dvi . . .

o o o

Berniuką pirmą kartą nu
vedė į koncertą. Sugrįžus 
senelė jo klausia:

— Na kaip, Vili, artistai 
gerai dainavo?

— Nelabai. Dvi daineles, 
publikai reikalaujant, jie tu
rėjo pakartoti.

Lietuvoje graži literatūri
nė tradicija: fabrikai, įmo
nės, mokyklos, kolūkiai ruo
šia rašytojų vakarus. Juose 
jie gauna klausimus. Tokie 
rašteliai — lietučiai ir man 
plaukia. Štai Kuršėnų viduri
nės mokyklos jaunuoliai man 
apie revoliucinį pogrindį, 
apie rašytojus pateikė net 17 
klausimų. Kitoji Kuršėnų 
mokykla — 12. O kai skaity
davau gyvu žodžiu paskaitas 
tarptautine tema, tai Medici
nos instituto studentės užpy
lė net 35 klausimais. Labai 
džiugu! Tai atskleidžia suau
gusių ir jaunuolių ne tik 
domėjimąsi menu, bet ir jų 
gražų kultūrinį išprusimą. 
Neretai primena: “Kodėl jau
nystėje rašėte eilėraščius? 
Kas paskatino rašyti? Kaip 
lavinotės?”

Kai lankiau gimnaziją, 
žvangėjo fašizmo pančiai. 
Labai jaudino skriauda, ku
rią turčiai darė darbo žmo
gui. Jaudino ir jnotušė. Ji 
dieną naktį triūsė. Ji turėjo 
sklypelį, apsiverkusį liūnais. 
O pavasarį vaikščiojo po tur
gų . . . Derėjosi sėklos. Su 
maišeliu. Todėl 1930 m. spa
lį, grįžęs iš pamokų, jai 
sueiliavau: “Kai ašaros ne- 
džiūsta”. Sukrėtė keturių ko- 
munarų žuvimas. 1931 m. 
sausį suposmavau? “Kryžiai 
prie kryžių”. “Socialdemo
krato” redakcija savo laik
raštyje paskelbė: “A. Badai - 
čiui. Eilėraščio . . . nespaus
dinome ne dėl savo kal
tės . . .” Prikibo cenzorius. 
Matyt, jis “Kryžius” palaikė 
užuomina: “Žudomi revoliu
cionieriai”. Toks eiliavimas— 
tai jaunuolio protestas prieš 
fašistus. Užsiimdavau “lyri
ka” šeštadienį ir sekmadienį. 
Kitos dienos — pamokos. Iš 
laikraščio skelbimo sužino
jau — dar kelis eilėraščius 
palaidojo. Tai paskatino nuo 
1930 m. sausio spausdinti 
kūrinėlius “Laisvėje”. Juos 
adresavau dr. J. Kaškiau- 
čiui. Jei užrašęs: “Laisvės” 
redakcijai, — paštas būtų 
nepraleidęs. Nes tautininkai 
žinojo: amerikiečių pažangie
čių organas smerkia fašisti
nio perversmo sąmokslinin
kus.

Štai 1930 m. rugpjūtis. 
Stoviu kalvėje. Žiežirbos le
kia net pro stogą. Darbinin
kas pajuodęs, pakvipęs dū
mais. Išaudžiau apysakėlę: 
“Neturto auka”. Netrukus ją 
pamačiau “Laisvės” iškarpo
je .. .

Atsidūriau pogrindyje. 
1929-1930 m. labai domėjausi 
filosofija. Skaičiau filosofus:

Parinko: D. Veselkova, M. 
Matulionytė, Ž. Giedraitytė,

L. Morkūnaitė, L. Puodė- 
naitė.

“Lietuvos Pionierius”

Vydūną, S. Šalkauskį. Iš 
Vydūno gavau 8 filosofinius 
laiškus. Iš S. Šalkauskio — 
10. Pastarasis mane lenkė 
prie ateitininkų. Niekas 
neišėjo.

Trūko knygų. O klaustukų 
miškelis tankėjo. Net pas S. 
Šalkauskį klausiau apie 
Marksą, Engelsą, biologą 
Hekelį. Iš Vydūno sužinojau 
apie Kantą, Nitšę, Spinozą. 
Skaičiau ir apie filosofą 
Spenserį. Tai filosofai-idea- 
listai. Iš pogrindininkų ga
vau filosofų B. Fingerto, S. 
Spokoinyj tomelius, garsaus 
ekonomisto A. Leontjevo 
veikalą. 1930 m. Kaškiau- 
čiaus prašiau Lenino veikalą. 
Bet tada tokių knygų Lietu
von neįleisdavo. Gavau iš 
Zarasų pogrindininkų. Iš tų 
raštų įgijau pirmą supratimą 
apie dialektiką, apie istorinį 
materializmą. Remdamasis 
Leninu, taip pat Fingertu, 
1933 m. išaudžiau: “50 metų 
nuo Markso mirties”. Atida
viau pogrindžio spaudai. Jai 
skyriau etiudus: “Kovos, tik 
kovos”, “Negalima tylėti”, 
(apie Jakunčių valstiečių su
sirinkimą), “Kovos drau
gams”. Viso — 9 apybraižos. 
Pasirašiau: Julius Dainonis. 
Ir štai Lietuvos mokslinin
kai — archyvininkai prieš 15 
metų išaiškino. Na žvalgybi
ninkai užčiupo pogrindininkų 
slėptuvėlę. Slaptai perfoto
grafavo. Ką tatai liudija? 
Fašistai drebėjo net prieš 
jaunuolių teisingesnį žodį. 
Net nuo Markso vardo . . .

Tie slaptieji raštai padėjo 
giliau suprasti kovos ir lite
ratūros procesus. Štai kodėl 
1932 m. spalį — 1933 m. 
gruodį “Laisvėje” mano eilė
raščiai, etiudai suskambėjo 
tvirtesniu, įtikimesniu tonu. 
Ir šiandien be galo dėkingas 
R. Mizarai, V. Taurui. Jie 
labai jautriai, tiesiog huma
niškai sutiko jauną autorių. 
Vėliau man R. Mizara rašė: 
“Laisvė” iš Lietuvos pogrin
džio gaudavo įvairių autorių 
rankraščių. Kas jie — mes 
nežinojom. Buvo kebli padė
tis ...” Ir Mizara parodė 
didelę nuovoką. Pajuto: už 
tų autorių nugaros stovi Lie
tuva, stovi revoliucinis po
grindis. Mielai 1933 m. 
“Laisvė” paskelbė ir mano 
apybraižą: “Darbas” bedar- 
bos metu”. Jame aiškiai atsi
spindėjo įtaka autoriui tų 
raštų, kuriuos jis skaitė iš 
Zarasų pogrindininkų.

Pasiunčiau 1933 m. gruodį 
“Laisvei”: “S. Jesenino kūry
ba”. “Trečio Fronto” 5 Nr. 
Na apysakėlę? “Keturių ko
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Nuotraukoje: Maironio paminklas Kaune.
K. Jūrelės nuotrauka

poemėlę

munistų gyvenimas”. Para
šiau paveiktas V. Kapsuko 
knygelės “K. Giedrys”. 0 
1933 m. sausį 
“Komjaunuolių sueiga“.
Šiuos rankraščius užadresa- 
vau: “J. Kaškiaučiui, Ne
wark, N. J.” Jei jie pasiekė 
R. Mizarą ar V. Taurą, jie 
mielai panaudoję “Laisvėje”. 
Kur dingo — nenustačiau. 
Prileidžiu: iš pašto “pasisavi
no” Zarasų sekliai . . . Ypač 
gaila rankraščio apie S. Jese
niną. Tada apie jį “Laisvės” 
skaitytojams pasakojau su 
dideliu patosu. Laikiau dai
nių ne tik poezijos stebukla
dariu, bet ir Markso “Kapi
talo” šlovintoju . . . Šiandien 
malonu: toks mano Jesenino 
lyrikos aukštinimas sutapo 
su tuo nūdienos dėmesiu, 
kurį skaitytojai jam dabar 
skiria. O jei apie Jeseniną 
šiandien parašyčiau? Kiek 
toks darbas bebūtų vykęs, jį 
vertinčiau 20 kartų mažiau 
už 1932 m. gruodžio teksto 
“S. Jesenino kūryba”. Ko
dėl? Ant mano stalo dabar 
tomai jo raštų. Atsiliepimai 
apie dainių. Na ir visuotinė 
žinia: tarybiniai skaitytojai 
jo tomelius laiko saule, nu
kelta nuo žėrinčios padan
gės. 1930-1933 m. “Laisvė” 
paskelbė mano apie 35 kūri
nėlius. Ačiū redaktoriams!

Neseniai vienas institutas 
prisiuntė 1932 m. mano 18 
kūrinėlių. Tai eilėraščiai ir 
apybraižos apie literatūrą. 
Troškau: tegu jie patenka 
“Balsui”, “Komunistui”. 
Rankraščiai iš Zarasų atke
liavo pas Kauno pogrindinin
kus. Deja. Vokietijoje įsi- 
siautė hitlerininkai. Kara
liaučiuje ir Tilžėje jau nega
lėjo rodytis Lietuvos pogrin
džio spauda ... O jos leidėją 
— Adomą-Meskupą — suė
mė, kankino ...

Tie pirmieji eilėraščiai — 
B. Pranskaus surikiuoti į 
knygą “Po raudonąja vėlia
va”. Kieno dėka? R. Mizaros 
ir J. S. Jokubkos. Jie nurašė

nuo “Laisvės”. Originalai? 
Jie dėl arešto žuvo.

Vilniaus archyve atsidūrė 
1930-1932 m. apie 25 kuriniai 
cenzūros nepraleisti. Na ir 
etiudas apie istoriką M. Pa- 
krovskį. Daviau antraštę: 
“Nuoširdus žmogus”. Jo vei
kalą 1930 m. prisiuntė J. 
Kaškiaučius. Tada nežinojau: 
M. Pakrovskis laikomas 
mokslininku — dideliu erudi
tu. Nepraėjo ir apie “Trečio 
Fronto” 5 numerį. Nepraėjo 
ir kai kurie eilėraščiai . . .

Bendradarbiavimas “Lais
vėje” nutrūko 1933 m. spalį. 
Suareštavo. Ką palikau už 
kalėjimo vartų kūrybos? Jei 
tada susirikiavęs Lietuvoje 
spausdintus (apie 15 kūri
nių), “Laisvėje“ skelbtus, 
cenzūros nepraleistus, žval
gyboje atsidūrusius — tai 
būtų maždaug 250 puslapių 
knyga. O jei pridėčiau laiš
kus rašytojams, pašoktų ligi 
350 psl. Beje. Jutau: Suims. 
Todėl svajojau pažangioje 
Amerikos lietuvių literatūros 
draugijoje išleisti knygą. Su
kau galvą: “Kaip pasiųsti 
rahkraščius?” . . Vėliau mąs
čiau: gal pogrindininkai išleis 
knygą. Eilėraščių nesiunčiau 
“Trečiam Frontui“, 
kiau — tam esu dar 
brendęs. Jame tebuvo 
atsakymai į anketą.

Maždaug taip laiškuose ir 
literatūros vakaruose atsa
kau į skaitytojų klausimus.

ano jaunystė ir prasidėjo 
nuo klaustukų. Na. Ką gali- 

ja apibūdinti proletariniu 
šytoju? Kaip vertinti Ma- 

jakovskį? Kokia Markso bio
grafija? Kaip suprasti C. 
Darvino mokslą ir t. t. Atsa- 
kįnėjo: Ant. Venclova, J. 
Šimkus, V. Knyva. Na ir 
mokslininkai — J. Šliūpas, 
prof. V. Čepinskis, prof. B.

uoga. Taip kaupiau grūdą 
prie grūdo. 0 kai aruodėlis 
papilnėjo — nuėjau su kovos 
draugais. Jie man atvėrė 
vhrtus į saulę . . .

A. Liepsnoms

Lai- 
nesu- 
mano

M

m 
rai
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SENIEJI NESVYŽIAUS
IR GARDINO
PORIRETAI

DALIA RAMONIENĖ
Jau kuris laikas Kauno M. K. Čiurlionio 

dailės muziejuje veikia paroda „Senieji 
Nesvyžiaus ir Gardino portretai iš Balta
rusijos TSR dailės muziejaus". Nedidelės 
apimties paroda ir jq lydintis kruopščiai 
paruoštas katalogas supažindina lankytojus 
su XVI—XIX a. portretais, turinčiais dide
lę istorinę ir meninę vertę, taip pat svar
biais mūsų kultūrai.

Nesvyžius — vienas žymesnių Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės miestų, — 1513 
metais atitekęs Radviloms, tapo savotišku 
politiniu jr kultūriniu centru. Jau XVI 
amžiuje jame veikė spaustuvė, jėzuitų ko. 
legija. Miesto pozicija ypač sustiprėjo po 
to, kai Mikalojus Kristupas Radvila Naš
laitėlis (1549—1616) pastatė pilį ir įsiren
gė rūmus, garsėjusius savo biblioteka, 
rankraščių ir dokumentų rinkiniais, ginklų, 
gobelenų, tapybos kolekcijomis, — iš jų 
išsiskyrė portretai, vaizdavę ne tik pačius 
pilies šeimininkus, bet ir kitus stambiuosius 
feodalus, su kuriais Radvilos giminiavosi. 
1706 metais švedų antpuolio metu pilis

smarkiai nukentėjo, jos turtas buvo iš
grobstytas.

1724-aisiais Nesvyžių paveldėjo Myko
las Kazimieras Radvila Žuvelė (1702— 
1762) ir po poros metų pradėjo ją atsta
tinėti, tuo pačiu metu intensyviai rinkda
mas po> vienuolynus, giminių dvarus ir 
kitur išsibarsčiusį turtą. Jo dvare dirbo 
architektų, monumentalistų, tapytojų ir 
graverių būrys. Po mirties, 1778 metais, 
sudarytas Nesvyžiaus pilies paveikslų rin
kinio inventorius (M. Matušakaifė. 
Tapybos darbai Radvilų rinkiniuose. Meno
tyra, 1977, Nr. 7, p. 134—174) mini 984 pa
veikslus, tapytus vietinių bei užsieniečių 
dailininkų. Dauguma parodoje eksponuo
jamų portretų yra kaip tik iš Radvilos 
žuvelės rinkinių.

XVI—XVIII a. portretas Lietuvos Di
džiojoje Kunigaikštystėje pirmiausia tenki
no stambiųjų feodalų poreikius. Šių porei
kių veikiama, susidarė ir reprezentacinio 
portreto forma, kuri nusistovėjo ir prak-

visus du Šimtmečius, 
uvo ne tik meno kūrinys, 
konkretų žmogų, gyvenantį 
epochoje. Jis buvo tarsi 

okumentas, bylojantis apie 
kilmę, užimamas valstybines

tiškai nesikeitė 
Portretas b 
įamžinantis 
konkrečioje 
istorinis d
senę šeimos 
pareigas, nuopelnus, garsius karo žygius, 
išmintį, doryi 
Būtent šie reikalavimai sąlygojo kruopštų 
ir tikslų veido bruožų perteikimą, ilgaau
sių užrašų, herbų, turtingų draperijų, tvir
tų kolonų, valdžios regalijų ir garbės in
signijų afsinsdimą. 
amžiaus, portretuose figūra rodoma visu 
ūgiu (Elžbieta Sofija Radvilienė, Stanislo
vas Albertas Radvila, Aleksandrai Ostrožs- 
kis), vėliau <— dažniausiai iki ar žemiau 
juosmens, tr jų ketvirčių posūkiu į vieną 
ar kitą pusę (Mykolas V. Kazimieras Rad
vila, Ignatijus Zaviša, Jokūbas Henrikas 
Flemingas).

Iš viso Ne: 
rašyto invent 
beveik vieno 
žmonių figūros atvaizduotos iki juosmens 
ar krūtinės, 
lapų vainikais, 
tas juodas Radvilų aras. Matyt, šie port
retai buvo sugalvoti kaip šeimos portretų 
galerija ir atlikta Radvilos Žuvelės užsa
kymu. Vieni turėtų būti tapyti iŠ natūros, 
kiti — pagal 
portretus, bu 
pilyse. Tų p 
bietos Radvi 
ro Radvilos)

Solidžią pėrodą lydi kruopščiai paruoš
tas mokslinis 
žiaus ir Gardino portretų 
įvadiniame 
portretų ko 
kelias, 
rašytas didži

bes, net religinius įsitikinimus.

Vienuose, ypač XVII

svyžiaus portretų rinkinio, su. 
oriuje, išsiskyrė 157 portretai, 
do nedidelio formato. Juose

aprėmintos ovaliniais laurų 
Vainiko apačioje nutapy-

senesnius, XVI—XVII a. 
vusius Nesvyžiaus ar kitose 
ortretų yra ir parodoje (Eli- 
aitės, Stanislovo IV Kazimie-

katalogas „Antrasis Nesvy- 
gimimM". Jo 

straipsnyje nušviestas šioa 
ekcijos vingiuotas istorinis 

Atskirame straipsnyje smulkiai ap- 
ulis restauravimo darbai.

“Literatūra ir Menas



PENKTADIENIS, BIRŽELIO [JUNE] 10, 1983

KANADOS ŽINIOS

Varžybos už vietą
J. YLA

Jau kuris laikas varžosi! 
konservatų politikai už vado
vybę. Aišku, už galimybę 
tapti Kanados premjeru. 
Mat laikraščiai ir televizija 
vis pranašauja, kad per atei
nančius rinkimus liberalai 
pralaimės.

Šios varžybos konservatų 
tarpe prasidėjo gana keistai. 
Prieš kiek laiko pasireiškė 
konservatų politikų murmė
jimas, kad jų lyderis J oe 
Clark netinkamas būti vado
vu. Murmėjimas privertė 
Clarką sušaukti konferenciją 
Winnipege tikslu išspręsti, 
ar yra reikalas lyderi per
rinkti.

Konferencija dauguma bal
sų atmetė sumanymą šaukti 
suvažiavimą vadovui per
rinkti. Bet trečdalis delegatų 
balsavo už suvažiavimą. 
Clark užsigavo ir pareiškė, 
kad jis atsisako, rezignuoja 
iŠ vadovybės. Parlamente jo 
vieton buvo paskirtas kitas. 
Tačiau jis pasiliko partijos 
lyderiu iki suvažiavimo, ku
ris įvyks birželio mėnesį.
Clark vietą užimti pasiryžo 

veik tuzinas politikų. Galiau
siai liko tik astuoni. Jie 
dabar ir propaguoja savo 
kandidatūras.

Kiek atrodo, tai visi pre
tendentai išskyrus vieną kitą 
silpnesnius, nori pasukti Ka
nados politiką dešinėn. Jie 
visi nori sumažinti vyriausy
bės kontrolę, atiduoti valsty
binės kompanijas privatiems 
kapitalistams, sumažinti so
cialinę pagalbą. Žodžiu, pa
vesti Kanados turtus priva
tiems kapitalistams.

Nė vienas jų neturi plano, 
kaip panaikinti infliaciją, ne
darbą. Bėdą už infliaciją, 
nedarbą, aukštus procentus 
verčia liberalams, ypač 
premjerui Trudeau. Jie ne
nori matyti, kad šis krizis 
yra tarptautinis, apėmęs vi
sas industrines šalis, nežiū
rint kurios partijos jas valdo. 
Už krizį gal kalčiausia Rea- 
gano administracija.

Torontiečių kronika
Mirtis “šienauja”

Staiga, po trumpos ligos, 
širdies priepuolis iš mūsų 
tarpo išskyrė Tadą Rimdžių, 
LLD Toronto kuopos finansų 
raštininką, buvusį visą eilę 
metų Sūnų ir Dukterų Drau
gijos Toronto kuopos proto
kolų raštininką. Buvo 76 me
tų amžiaus.

Paliko žmoną, tris sūnus ir 
dvi dukteris.

Kanadon atvyko po antrojo 
karo, kaip dipukas, bet nuo 
pirmų dienų prisijungė prie 
pažangiečių. Nemažai rašė 
“Liaudies Balse” apie pabė
gėlių gyvenimą Vokietijoj.♦ ♦ *

Gegužės 20 mirė Frank 
Brown, sulaukęs virš 60 me
tų amžiaus. Paliko žmoną 
(Mary Tamošiūnaitę), du 
vaikus, seserį Montrealy.

Caen, Prancūzija. — Va
karų valstybių ambasadoriai 
ir keletas šimtų karo vetera
nų prisiminė 39-ąsias vadina
mos D-Day metines. Tai bu
vo paminėjimas alijantų išsi- 
kėlimo Prancūzijos pakran
tėse 1944 m. birželio 6 d.

Šis išsikėlimas, kuriame 
dalyvavo arti 150 tūkst. 
JAV, Britanijos, Kanados ir 
Prancūzijos laivyno ir oro 
pajėgų karių, laikomas pir
muoju žingsniu Prancūzijos 
išvadavime nuo nacių ir 
eventualiai privedusiu prie 
alijantų pergalės Europoje.

Milžiniškos sumos ginklų 
gamybai įstūmė šalis į sko
las. Vien procentai paima bi
lijonus dolerių.

Kanadoje rinkimai įvyks 
kitais metais. Balsuotojų ap
klausinėjimai rodo, kad rin
kimus laimės konservatai. 
Žinoma, jeigu neįvyks pasi
keitimų. Iki rinkimų gali 
daug kas pasikeisti.

Trudeau prestyžas pusėti
nai nupuolęs. Jis labai daug 
kenkia savo prestyžui nuo
lankaudamas Reaganui. 
Ypač daug kanadiečių pikti 
naši dėl sutikimo leisti ameri
kiečiams išbandyti savo 
skraidančias raketas Kana
dos teritorijoj. Per savival- 
dybinius rinkimus virš 60 
procentų pasisakė prieš leidi
mą amerikiečiams naudoti 
Kanados teritoriją. Aukštieji 
religiniai lyderiai taipgi pasi
sakė prieš tai. Jeigu Tru
deau atsisakytų leisti tas ra
ketas išbandyti Kanados te
ritorijoj, jo prestyžas pakil
tų. Konservatai neturi ge
resnių lyderių, neturi geres
nės programos. Jeigu žmo
nės kiek pakrypo jų pusėn 
tai dėl to, kad nepasitenkinę 
Trudeau valdžia.

Beje, sklinda kalbos, kad 
prieš sekančius rinkimus ir 
liberalai turės pakeisti lyde
rį. Trudeau turėsiąs pasi
traukti. Taip sakant, jis jau 
nusidėvėjo.

Trumpai kalbant, Kanados 
politikai ginčijasi, barasi, sa
ve giria, kitus peikia, bet 
mažai diskutuoja, kaip page
rinti ekonominę tvarką, pa
šalinti nedarbą. Anot jų, 
krizė prispaudė todėl, kad 
valdžia neturi pasitikėjimo. 
Ot, išrinkit mus, tada žmo
nės pasitikės, biznieriai 
griebsis plėsti pramonę, o 
vartotojai — pirkti jų gami
nius, ir taip savaime sugrįš 
gerlaikis. Ir daug žmonių 
tokiom nesąmonėm tiki. Už 
tai gali tekti brangiai užmo
kėti.

* * *
Tuo pat metu mirė Jonas 

Simanavičius, lietuvių radio 
valandėlės vedėjas. Buvo vos 
66 metų amžiaus. Mirė stai
ga, širdies priepuoliu. Nuliū
dime paliko žmoną, tris vai
kus.

Lai būna jiems lengva Ka
nados žemelė.

* * *
Išvyko į Lietuvą

J. Kuisienė ir T. Mažei
kienė išvyko į Lietuvą aplan
kyti savo giminių, pasidairy
ti po savo gimtinę.

* * *
Buvo susirgusi

Buvo susirgusi ir atsigulusi 
ligoninėj Akvilė Gudžiaus- 
kienė. Dabar jau namie.

Jos vyrą Alfį ištiko nelai
mė — auto avarija. Mašinai 
padaryta daug žalos. A. Y.

Washington. — Valstybės 
departamentas atsisakė duo
ti įvažiavimo vizą Berna
dette Devlin McAliskey, kuri 
yra žymi airių politinė veikė
ja ir buvusi Britanijos parla
mento narė. Ji čia buvo 
pakviesta kalbėti susirinki
muose, kur būtų telkiamos 
lėšos Airijos respublikos so
cialistų partijai, remiančiai 
Airijos Nacionalistų Vadavi
mo Armiją.

Valstybės departamento 
kalbėtojas ąi^kino* kad toks 
vizitas būtų priešingas JAV 
interesams.

Montreal, Quebec
Susilaukė sūnaus

Rosemontiečių Jm. ir A. 
Paragių vyriausia dukrelė 
pagimdė virš devynių svarų 
sūnų, o sesutei broliuką. 
Jaunieji tėvai, sesutė ir tė
vukai šia ankstybo “gandro” 
dovana labai džiaugiasi.

Ligoniai
Genovaitė Skripkiūtė-File- 

rienė St. Mary’s ligoninėje, 
pergyveno sunkią operaciją. 
Ligonė taisosi.* * *

Juozas Vilkas sunkiai su
sirgęs. Jis guli Montreal 
General ligoninėje.♦ * *

Juozas Stukas nesveikuo- 
ja. Jis gydosi Royal Victoria 
ligoninėje. ♦ * ♦

Janina Vilkelienė puolė, 
išnarino dešinės rankos riešo 
kauliuką ir truputį lūsįo kau
las. Ranka sugipsuota. Gydo
si namie. * * *

Verdunietė Marytė Gudie
nė puolė ir labai skaudžiai 
užsigavo. Ji taip pat gydosi 
namieje. * * *

Pas mus, ypatingai pasta
ruoju metu, senesnius (ir 
jaunesnius) ištinka puolimo 
nelaimės.

Linkiu visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

Pas Elenutę Monstavičienę 
svečiavosi jos artimi giminės 
iš Jungtinių Amerikos Val
stijų.

Tikiu, kad praeitą ilgesnį 
savaitgalį buvo daugiau išvy
kimų,ir čia buvo atvykusių iš 
toliau, bet reporteriui neteko 
sužinoti.

Minėjo liūdną sukaktį
Gegužės 27 d. suėjo vieni 

metai nuo Rapolo Karalevi- 
čiaus mirties. Ta proga velio
nio žmona—Malvina Karale- 
vičienė sukvietė velionio ir 
savo artimiausius draugus ir 
kaimynus šiai liūdnai sukak
čiai.

Pirmiausiai visi nuvykome 
prie velionio kapo. Ten nuo 
visų bendrai padėjome pami
nėti gėles. Prisiminėme mi
rusį. Po ceremonijų Malvina 
pakvietė visus pietums.

Besivaišindami įvairiais ir 
gausiais patiekalais, eilė 
draugų prisiminėme velionį 
ir jo žmoną, kuri per ilgą ir 
sunkų velionio sirgimo laiką, 
labai rūpestingai jį prižiūrė
jo . . Malvina visiems nuošir
džiai padėkojo už atsilanky
mą ir už gėles. Labiausiai 
dėkojo savo geriems kaimy
nams už visokią pagalbą.

Velionis ir jo žmona per 
ilgą laiką buvo “Laisvės” 
skaitytojai ir rėmėjai; taipgi 
užprenumeravę laikraštį Lie
tuvon.

Padėkoję ir palinkėję Mal
vinai geros sveikatos ir iš
tvermes nugalėti vienatvės 
liūdną gyvenimą, negreitai 
palikome šiuos vaišingus na
mus.

Mirė jaunuolis
Gegužes 22 d. vėl mirtis 

nusinešė į kapus jauną gyvy
bę — Aleką Biegą, tai Mar
celės Nagin ( Naginionienės) 
anūkėlį, vos sulaukusį 26 
metų amžiaus. Paliko liūdnus 
tėvą, brolį, daug giminių ir 
draugų čia ir J ungtinėse 
Amerikos valstijose. Skau
džiausiai pergyveno velionio 
močiutė — M. Nagin, nete
kusi mylimo anūkėlio, kuri 
kelių metų laikotarpyje nete
ko ir vienturtės savo dukre
les, o dabar ir anūkėlio. Vyro 
ilgos ir sunkios ligos ją labai 
iškankino) ♦ * *

Alekas mirė nuo rūsyje 
ištikto gaisro, užtroško nuo 
dūmų. Velionio karstą puošė 
labai daug puikių gėlių.

Velionio artimiesiems gili 
užuojautą, o velioniui amžina 
ramybė. P.

“LAISVĖ”

JONAS JAKŠTAS

Proziška diena
Ir vėl pirmadienis. 
Vėl proziška diena. 
Vėl akys pilnos jos, 
plaukai ir kiekviena 
raukšlė drabužių. 
Laikas — lyg žolė karti 
gerklėj įstrigo. 
Kaip atrodo iš arti 
laukimas tų nepaprastų, 
keistų daiktų, 
kurie lėtai ateis iš plokštumų kitų, 
iš kito amžiaus, kito viesulo, vandens 
ir žvilgsniuose, ir mintyse apsigyvens? 
Kol kas — tušti 
balti nesuprasti 
delnai, 
tarytum ligi šiol išvis negyvenai.
Iš savo aukštumos tik prieš save žvelgi, 
ir ką regi tu?
Saulė — nesaugi, vargi — 
jau prie dangaus, prie abejingo prikalta, 
ir užmiršta, 
ir užgaulumui pasmerkta.
Bet akys jau mažiausią daiktą kelyje 
aplenkia, likdamos dangaus atmintyje. 
Ir akmeniu diena pavirtus, pas duris, 
prie kojų, lyg saulėlydžio sparnai nukris.

Argi taip jau svarbu?
Argi taip jau svarbu, kur, kada, 
ir kieno atminties gilumoj, 
viešumoj, ar liūdnoj vienumoj 
gaudžia jūra — balta ar juoda, 

draskos vėtros ir žybsi žaibai — 
tarsi nuolat kažko jie teirautųs — 
ir saulėlydžiui dūstanlys, kraupūs 
žvelgia žemės žiedynais žlibai?

Argi taip jau svarbu, kur, kada, 
ir kieno sieloj debesys renkas, 
ir kieno susimąsčiusios rankos 
ties raudos valanda ar skriauda

svyra lyg artima atrama, 
kur žemyn tylomis nuo šakų 
žiūri paukščiai, ir kur taip nyku, 
kad apgaulė ten ištikima?

Argi taip jau svarbu, kur, kada 
ir kieno tolumoj — vien miražai? 
Argi maža, aš klausiu, ar maža, 
jei kraujuoja žaizda, jei klaida 

prisidengiame lyg naktimi?
Mūsų urvo šviesa — tai tąsa 
tos nakties — tesugūra visa, 
kai paliksim ją — išeidami.

Maskva. — Maskvoje vei
kiančios sinagogos rabinas
Jakov Fišman parašė JAV 
ambasadoriui Maskvoje laiš
ką, protestuodamas, kad 
JAV ambasados pareigūnas 
James Glenn šeštadieniais 
atvyksta prie sinagogos, kur 
paprastai renkasi žydai pa
maldų ir po to gatvėje susi
tinka pasikalbėti. Rabinas 
tvirtina, kad JAV diplomato 
dalyvavimas tokiuose susiti
kimuose esąs nepageidauja
mas. JAV ambasadorius Ar
thur A. Hartman laiške at
sakė, kad Glenn veikiąs pa
gal jo instrukcijas ir nieko 
nelegalaus čia nesama.

Glasgow, Škotija. — Įširdę 
demonstrantai kiaušiniais 
apmėtė Britanijos gynybos 
ministrą Michael Heseltine, 
kai tas čia buvo atvykęs 
kalbėti priešrinkiminiuose 
mitinguose. Žmonės prieši
nasi konservatorių partijos 
premjerės Margaret That
cher politikai, remiančiai 
branduolinius ginklus ir su
tinkančiai priimti JAV bran
duolines raketas.

VIEŠA PADĖKA

Mildai ir Benjamin 
Kubilia II

gyvenantiems

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Sušlubavus mano sveikatai ir susidarius tam 

tikrom aplinkybėm reikėjo apleist savo gyvenimo 
vietą
Michigan valstiją man nepaprastai daug pagelbėjo
draugai MILDA ir BENJAMIN KUBILIUS.

Šiuomi nuoširdžiai dėkoju jiems už visas paslau
gas, pagelbą ir draugiškumą. Aš judviejų niekad 
neužmiršiu.

Hot Springs, Arkansas. Persikelt į

PETER STASIKAITIS
144 Highland 

Rochester, Michigan 48063

ATEISTINIŲ AFORIZMŲ VAKARAS

Nuotraukoje: Vakaro metu 
laitis, B. Jauniškis, Klubo 
Zaksas, P. Žemkauskas.

Kas tai yra aforizmas? 
Minties skrydis? Žmogaus 
pastabumas? Gyvenimo pa
tirtis? Vieni juos vadina “iš
minties krislais”, kiti — 
“auksinėmis mintimis” ir ki
tais skambiais vardais. O 
literatūros mokslininkai taip 
apibūdina: “Trumpas, vaiz
dingas posakis, išreiškiantis 
apibendrintą mintį”.

Žmonės, kuriantys grožį

Nuotraukoje: Viktoras Žentelis prie naujojo savo darbo 
kolūkio valdybos pastato fojė. G. Svitojaus nuotrauka

Svečias, atvykęs į Veprius 
ar Sližius, visuomet atkrei
pia dėmesį į skulptūrų gale
riją, kuri puošia šias Ukmer
gės rajono Salomėjos Nėries 
kolūkio gyvenvietes. Tai vie
tos liaudies menininkų Jono 
Žentelio ir jo sūnaus Viktoro 
rankų darbas.

Jonas Žentelis, Veprių vi
durinės mokyklos muzikos 
mokytojas, jau daugelį metų 
laisvalaikį praleidžia su kaltu 
rankose. Per tą laiką gimė 
ne viena medžio skulptūra, 
vaizduojanti žmogų jo kas
dienybėje ir šventėje. Buvo 
“prakalbintas” ne tik medis, 
bet ir akmuo.

Jono Žentelio darbai — 
paprasti, natūralūs. Sližiuose 
stovi jo sukurtas paminklas 
pirmojo pasaulinio karo 
aukoms — semantoniškiams 
bei aplinkinių kaimų gyven
tojams. Dekoratyvinė skulp
tūra iš balto granito, vaiz
duojanti gyvybės atgimimą, 
praėjusiais metais papuošė 
Šventosios krantus.

Meilę grožiui, gimtinei Jo
nas Žentelis įskiepijo vyres
niajam savo sūnui Viktorui. 
Dar besimokydamas, Vikto
ras nulipdė savo mylimų ra
šytojų biustus ir padovanojo

— V. Balkevičius, A. Cimbo- 
pirmininkas profesorius I.

Nuotrauka R. Valucko

Daug tokių taiklių, vyku
sių posakių per ilgus amžius 
liaudies sukurta, sukuria jų 
ir dabar mąstytojai, rašyto
jai ... Žinomas Lietuvos 
poetas V. Karalius išleido 
aforizmų rinkinius “Sizifas 
be akmens” (1974) ir “Aureo
lės ir kepurės” (1981). Šioje 
srityje aktyviai reiškiasi L. 
Laucius, A. Cimbolaitis, A. 
Tendzegolskis ir kt. Vienų 
autorių aforizmai netikėti, 
paradoksalūs, kitų taiklūs, 
sąmojingi, ironiški . . . Afo
rizmai taip pat turi savo 
temą, savo veiksmą ir veikė
ją. Daug aforizmų liečia 
ateizmą. Liaudyje plačiai pa
plitę: “Dievas glėby, velnias 
širdy”, “Iš poterių košės ne
valgysi”, “Dievas tik turtin
giems geras”. Vilniaus ateis
tų klubas “Ave, vita!” suruo
šė pirmąjį ateistinių aforiz
mų vakarą. Įspūdingai nu
skambėjo V. Balkevičiaus 
aforistinės mintys “Iš teolo
ginio žodyno”: “Bažnyčios — 
dievo namai, tačiau jų tiek 
daug, kad dievas bevelija 
sėdėti tik dangaus soste”, 
“Dievas — ’’geras tėvas” 
nepajėgiantis išgelbėti žmo-

b TAS PUSLAPIS

juos mokyklai, o sukurtas 
medinis lietuvių lakštingalos 
S. Nėries bareljefas nūnai
žymi ^olūkio ribą.

ą, jaunasis dailininkas 
paskirtas dirbti Vilniu-

kolūkyje dailininku.

rakalbina ne tik medį, 
nį, bet ir metalą, Ko- 
valgyklos-kavinės “Ur-

Baigęs Valstybinį dailės in- 
stitut 
buvo 
je, tačiau gimtinės trauka 
buvo stipresnė ir jis sugrįžo į 
tėviškę. Čia jau treti metai 
dirba

Ženteliai savo rankų šilu
ma pi 
akmei 
lūkio 
doklio” interjeras nepadary
tų gėdęs ir dideliems mies
tams, 
kaltą 
ką. J 
stato 
monumentalų darbą, kuria
me pavaizduos naujos socia- 
listin 
nimą

Paklaustas, kas jo kūrybai 
duod 

Šiuo metu Viktoras 
laikinai pakeitė į teptu- 
is kolūkio valdybos pa- 

foje ant sienų kuria

bs santvarkos įsitvirti- 
kaime.

i peno, Viktoras sako: 
Lietuva, be kurios dar- 
daiktai ir metai būtų 
vi. — Tik gimtinė yra 
enkantis mūsų kūrybos

b ai ,
negy 
neišs 
šaltinis.

Ta gi, gyvena Aukštaitijos 
kaime žmonės, kuriantys 
grožį, kad juos galėtų gėrėtis 
visi. Adolfas UŽA 

Tikėti 
kia proto, įsitikinti — 
daug”, “Dievo gailes-

Atsiklaupęs ant ke- 
teisus nebūsi”, “Vel- 

s nereikia laisvo ploto.

gų nuo blogio ir mirties”. P. 
Žemkauskas skaitė: “TZ.l.l 
nere 
labai
tingumu — sotus nebūsi”. A. 
Tendzegolskis pabėrė tokias 
mintis: 
tarp 
“Kry 
dijas
kelėse”. L. Vainikonis šitaip 
mąsto: 
lių, 
niarų:
Jie išsitenka mumyse”. Vieni 
iš įd
A. Cimbolaičio: 
mės 
neda 
mės 
je”, 
vien 
nyks

Velnias įsitenka ir 
maldai sudėtų delnų”, 

žiai simbolizuoja trage- 
dangaus ir žemės kryš-

omiausių aforizmų buvo 
Jei nuodė- 

būtų karčios, jų niekas 
rytų”, “Svetimos nuodė- 
gerai matomos ir tamso
kai žemėje nebeliks nė 
) tikinčiojo, danguje iš- 
ir dievai”.
SR Ateizmo muziejus 

ruošiasi išleisti ateistinių afo
rizmų rinkinį.

Bronius Jauniškis

w Amerikietis žurnalistas 
ėmė interviu iš anglų rašyto
jo. Kalbėdamasis jis užkėlė 
ko as ant stalo, bei tučtuo.
jau susigriebė ir paklausė:

•— Atleiskite, jūsų nepiktina 
mano jprotis?

— O ne, būkite ramus, — 
maloniai atsakė pašnekovas 
— Galite pasidėti ant stalo 
visas keturias kojas.
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ATSISVEIKINOM
IR IŠLYDĖJOME

Gegužės 21 d. šeštadienio 
popietyje į Laisvės salę susi
rinko būrys žmonių paskutinį 
kartą atsisveikinti su “Lais
vės” redaktorium Antanu 
Bimba. Tą memorialinį mi
tingą suruošė “Laisvės” di
rektorių tarybą ir paskyrė 
komisiją iš trijų atstovų Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo centro komiteto sekreto
rę Amelia Yuskovic, Aido 
choro vicepirmininkę ir 
“Laisvės” direktorių sekreto
rę Nastę Buknienę/Laisvės” 
direktorių tarybos pirminin
ką Povilą Ventą.

Urna su Bimbos palaikais 
buvo papuoštas gražioms lie
tuviškoms juostomis, prie 
Urno padėtas Antano užsi
tarnautas Tautų Draugystės 
Ordinas ir kiti medaliai, už 
Urnos buvo pastatytas Bim
bos portretas, kurį padarė 
R. Baranikas, ir gėlių puokš
tės.
‘ Viena didelė raudonų rožių 
puokštė buvo dovana A. ir 
W. Yuskovic. Programą 
jausmingai pravedė Amelia 
Yuskovic. Pirmiausiai pa
kvietė Aido chorą. Choras 
vadovystėje mokytojos Mil-i 
dred Stensler padainavo: 
Kur giria žaliuoja

ten mano namai, 
Kur Nemuns banguoja

» Tėvynės kraštai, 
Tėvynė ten mano šalelė 

skaisti, 
Tūlas neišmano,

kodėl taip graži.

Buvo pasakyta daug kalbų 
apie A. Bimbos gyvenimą ir 
jo atliktus didžiulius organi
zacinius darbus. Solistai pa

BROCKTON, MASS.

MIRUS

J osephine Reklytei- 
Skirmontienei

Gili nuoširdi užuojauta jos vyrui Alfonsui, sūnui 
Frank, jo žmonai Pauline, anūkei Eilyn, dviem 
proanukams; taipgi sesutei Kathryn ir visiems 
artimiesiems bei draugams.

Ir aš kartu liūdžiu.

ONA ČEPULIENĖ
Brooklyn, N. Y.

■A

NORWOOD, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Levukas Trakimaučius
mirė 1970 m. birželio 8 d.

Gyvenimą užbaigei ir užmerkei akis 
Amžinu miegu ramiai užmigai 
Nustojo Tau plakus pailsusi širdis. 
Mylimus savo liūdėti palikai. 
Kapai yra paskutinė vieta 
Kai saulėlydis dangų nudažo 
Ir į praeitį skuba diena 
Atmintis skaudi be galo 
Verkia iš gailesčio širdis . . .

Ilsėkis ramiai, mielasis, mes tavo kapą visuomet 
lankysim ir gražias gėles sodinsim.

Liūdinti žmona—MONICA 
daug anūkų ir proanūkių

DORCHESTER, MASS.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršulė Kavoliūnėnė
Mirė 1959 metų gegužės 31 d.

Liūdnai ir širdį veriančiai praslinko 24 metai.
Su neužgydoma širdgėla prisimename brangią 

mamytę. Niekad nepamiršime jos motiniškos 
globos, jos atsidavimo mūsų gerovei, nors žinome, 
kad tas jau mums žuvo amžinai.

Liūdi
Duktė JULIA
Sūnus VIKTORAS

dainavo po vieną dainą#skirtą 
atsisveikinimui: Viktoras 
Becker, Amelia Jeskevičiū- 
tė-Young, Aldona Klimaite- 
DeVetsco. Aldona Žilinskai- 
tė-Anderson akompanavo 
Chorui ir solistams. Ji pa
skambino Čiurlionio kompo
zicijos vieną kūrinį.

Po memorialinio mitingo 
visi buvo pakviesti į LDS 
buvusią raštinę užsikąsti ir 
išgerti kavutės. Visa tai pa
ruošė ir aukojo Aldona Kati- 
nis Bernotaitė ir jos vyras 
John Katinis, prisimindami 
savo tėvelį Jurgį Bernotą, 
kuris buvo A. Bimbos arti
mas draugas.

Jurgis Bernotą visą savo 
gyvenimą praleido dalyvau
damas ir veikdamas progre
syviniame lietuvių judėjime. 
Kurį laiką buvo “Laisvės” di
rektorius ir ilgus metus Lie
tuvių Namo Bendrovės vice
pirmininkas iki pat mirties.

Kitą dieną, sekmadienio 
popietį, mes ir Nastė Buknie- 
nė nuvažiavome pas Ilsę Bim- 
bienę paimti ją ir Bimbos 
Urną su palaikais ir nuvežti į 
J. Kennedy aerouostą. Diena 
pasitaikė lietinga su dideliu 
mašinų eismu.

Mums nuvažiavus, neužilgo 
atvyko M. ir R. Baranikai, 
kurie kartu su Bimbiene iš
skrido pagelbėti nuvežti An
tano palaikus į Tarybų Lietu
vą. Sutvarkius bagažus, užė
jome į išskridimo salę. Mums 
besikalbant, atvyko atsisvei
kinti ir A. J. Katiniai.

Palinkėjome laimingai at
likti tą liūdną misiją ir lai
mingai sugrįžti.

P. Venta

Detroit, Michigan
Mirė klubietė

Gegužės 23 d. Dearborn 
Medical Centre ligoninėje 
mirė Detroito Lietuvių klubo 
narė Joana Gritėnas, sulau
kus 80 metų amžiaus. Ji 
pergyveno smūgį (Stroke). 
Buvo pašarvota Vai Bauža 
laidotuvių namuose prie 25th 
gatvės. Palaidota gegužės 27 
d. Woodmere kapinėse su 
bažnytinėmis apeigomis. Lai
dotuvės buvo gražiai sutvar
kytos. Gražiai pasidarbavo 
laidotuvių direktorė Yolanda 
Zaparackienė.

Velionė dideliame nuliūdi
me paliko vyrą Mateušą, 
sūnų John, marčią Bernice ir 
tris anūkus: Marguerite, Ka
ren ir John. Velionė gyveno 
1309 Crawford, Detroite, o į 
Detroito Lietuvių klubą įsto
jo 1968-aisiais metais. Liku
siems giminėms ir draugams 
Klubo valdyba ir nariai reiš
kia didelę užuojautą.

Operuotas
Gegužes 10 d. Klubo iždi

ninkės sūnus Michael Jeske 
pergyveno nosies operaciją 
Pontiac Osteopathic ligoninė
je. Prieš daug metų Michael 
Jeske turėjo didelę avariją ir 
buvo sunkiai sužeistas: suža
lota nosis: buvo sunku at- 
gaut kvapą. Ligoninėje buvo 
kelias dienas. Dabar sveiksta 
namuose. Buvo labai susirū
pinę jo mamytė Birutė Jes
ke, jo žmona Judy ir sūnus 
Matthew bei sesutė Jean Ro- 
bak.

Linksminosi
Detroito Lietuvių klubo 

maršalka Mike Stunskas ir jo 
žmona, Klubo šeimininkė, 
Pat Stunskas buvo išvažiavę 
į Rochester, Michigan, į 
Grand Blanc miestelį, netoli 
Flint, Michigan. Gegužės 21 
d. jų sūnėnas Sigitas Viskan
tas minėjo savo 40-ies metų 
gimtadienį. Buvo sukviesta 
daug svečių. Visi linksmino
si. Buvo skanios vaišės, gėri
mai, dainos bei muzika.

Pamokos
Paskutinės LDS bowleriu 

pamokos įvyko gegužės 13 d. 
Maple Lanes, Dearborne, 
kur įvyks LDS kėglio turny
ras. Kadangi pamokos įvyko 
9 vai. vakare, po pamokų 
buvo vėlu sustot į Detroito 
Lietuvių klubą, bet visi 
bowleriai turėjo progą pa
vartot “bowling alley”, kur 
bus turnyras. Buvo apie 30 
bowleriu.

Biznieriai
Moterys investatorės susi

rinko į Topinka valgyklą per 
pietus gegužės 14 d. ir turėjo 
ne tik skanius pietus, bet ir 
savo mėnesinį susirinkimą.

Vyrai investatoriai susirin
ko gegužės 14 d. vakare į 
Lou Turzak naują gyvenimo 
vietą — apartmentą. Po su
sirinkimo, buvo vaišės, ku
rias prirengė Lou Turzak, 
pagelbstint dukrelei ir žen
tui.

Tvaskų šventė
Gegužes 19 d. svarbi šven

te broliams Tvaskams. Tą 
dieną Chuck Tvaska minėjo 
savo gimtadienį. Tą pačią 
dieną jo brolis Stanley Tvas
ka minėjo savo gimtadienį. 
Taipgi tą dieną Chuck ir 
Minnie Tvaskai minėjo savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį 
ir tą pačią dieną Stanley ir 
Ann Tvaskai minėjo savo 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Žinoma, viskas įvyko kitais 
metais, bet nepaprasta vi
soms šventėms/ kad buvo 
gegužės 19 d. Visi yra De
troito Lietuvių klubo nariai, 
ir todėl juos sveikiname.

Vėl nelaimė
Gegužes 23 d. anksti ryte 

Teofilė Masienė sugriuvo 
maudymosi kambaryje ir su
laužė dešinę koją, arti gurne
lio (ankle). Buvo greitai nu
vežta pas daktarą, kuris 

1981 metais operavo klubą 
dešinėje pusėje. Po švieti
mų pasirodė j jog sulaužytas 
kaulas. Visa koja nuo pirštų 
iki netoli klubo įdėta į gipsą. 
Randasi namuose. Jos dukra 
Stefanija ją prižiūri. Kaip 
ilgai jai reikės kamuotis su 
ta koja—nėra žinios.

Tą pačią dieną, gegužės 23 
d. Detroito Moterų Pažangos 
klubo narė Eva Yuodaitie- 
nė nugriuvo laiptais į rūsį. 
Jos dukrelė Bertha Rye su 
žentu Tony Rye ją greitai 
nuvežė pas daktarus apšvies
ti kaulus, bet surado, kad 
niekas nėra sulaužyta, tik 
labai sudaužyta.

Opera
Gegužes mėn. Masonic 

Temple auditorijoj, Detroite, 
buvo vaidinama opera. Iš 
New Yorko atvažiavo Metro
politan Operos dainininkai ir 
detroitiečius linksmino. Ati
darant operų vaidinimus, 
įprasta žiūrovams apsirengt 
nepaprastai gražiais drabu
žiais. Detroito Free Press 
paskelbė kelius paveikslus. 
Viename buvo lietuvaitės 
Geraltauskaitės: tai Char
lotte Geralt Germany ir Ber
tha Geralt Maattala. Jos 
buvo su ilgomis sukniomis ir 
kitais papuošalais. Abi yra 
dr. John Geralt (Geraltaus- 
ko), LDS Centro daktaro 
kvotėjo sesutės.

Baigė mokslą
Gegužes 22 d. Fordo audi

torijoj, Detroite, buvo Cath
olic Central vidurinės moky
klos pabaigtuvės. Mokykla 
yra vien tik berniukams, ir 
apie 250 mokinių gavo diplo
mas. Tarpe jų buvo klubiečių 
sūnus Anthony Bubnelis. Pa
matyt linksmą baigimą ir

VYTAUTAS DAUJOTIS
MOKSLŲ KANDIDATAS

Nuo Redakcijos: Grįždamas į namus Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Fizikinės chemijos katedros asistentas, chemi
jos kandidatas V. Daujotis sustojęs pas mus New Yorke 
kelioms dienoms. Mes paprašėme mielą draugą parašyti 
apie savo buvimą Jungtinėse Amerikos Valstijoje. Tai jis ir 
padarė:

V. Daujotis su prof. E. B. Yeager Cleveland, Case Western 
Reserve University.

Devynis mėnesius pralei
dau JAV. Daug ar mažai. 
Pradžioje atrodė, jog bus 
daug, dabar atrodo, kad tik 
vakar atvažiavau.

Pirmas mėnuo Kentucky 
valstijoje, pačioje Bluegrass 
širdyje — Leksingtone buvo 
gal būt pats ilgiausias. Įspū
džiai patys šviežiausi, darbas 
Chemical Engineering De- 
partmente, University of 
Kentucky. Viskas nauja ir 
atrodė, jog galėčiau kalbėti 
nesustodamas apie tai, ką 
mačiau ir girdėjau. Vėliau 
daugmaž nusistovėjo kasdie
ninė rutina. Universitetas — 
namai — vėl universitetas. 
Aišku, kasdienybė kasdieny
bei nelygi, kita kalba, kiti 
papročiai. Kentucky darbas 
buvo panašus, kaip ir na
muose, Vilniaus universite
te, gal kiek daugiau laiko 
leidau prie kompiuterių. Gal 

ceremonijas dalyvavo jo tė
veliai Albinas ir Susan Bub
nelis bei jo “grandma” Aldo
na Latoža. Albinas ir Susan 
Bubneliai mano savo sūnų 
leist mokytis į universitetą ir 
pagal jaunojo Antano Bubne- 
lio norą, atrodo^kad jis kada 
nors atsieks mekanikos inži- 
nierystę.

Pramoginės muzikos 
koncertas

Sekmadienį, gegužės 22 d.. 
Dievo Apvaizdos Kultūros 
Centre, Southfield, Michigan 
įvyko pramoginės muzikos 
koncertas. Solistė buvo Nelė 
Paltinienė ir muzikas Arvy
das Paltinas. Arvydas gimęs 
ir augęs Klaipėdos krašte. 
Jis Klaipėdoje baigė muzikos 
mokyklą ir ten išvystė pla
čiai išgarsėjusį “Kopų balsų” 
ansamblį. Nelė Paltinienė 
yra vilnietė. Arvydas ir Nelė 
susipažino besimokydami 
Klaipėdos muzikos mokyklo
je. Praėjusių metų rudenį, 
Arvydo tėvų kviečiami, jie 
apsigyveno Mannheim mies
te, Vakarų Vokietijoje. Abu 
dalyvauja lietuvių kultūrinia
me gyvenime. Neseniai Ar
vydas pradėjo talkinti Vasa
rio 16 gimnazijos chorui. 
Koncerto rengimu Detroite 
rūpinosi Algis Zaparackas, 
“Lietuviškų melodijų” radijo 
laidų vedėjas. Algis Zaparac
kas specialiai išnuomavo 
elektrikinius vargonus^ ku
riais solistei Nelei Paltinie- 
nei akompanavo jos vyras 
Arvydas Paltinas. Koncerte 
buvo virš keturi šimtai žmo
nių, kuriems visas koncertas 
nepaprastai patiko. Po kon
certo buvo kavutė ir pyragai 
bei stipresnių gėrimų. Lietu
viškų Melodijų Radijo Valan
dėlės koncertas gerai pavy
ko. Garbė radijo vedėjui Al
giui Zaparackui. Stefanija

ir nekuklu, taip sakyti, bet 
čia, Valstijose, iš dalies at
stovauju Lietuvos mokslui ir 
tikrai džiaugiuosi, jog Lietu
voje mokslas nėra žemesnio 
lygio. Aišku, amerikiečiai 
daro daugiau, tik vos trys 
milijonai ir virš dviejų šimtų 
milijonų. Visur, kur teko 
bendrauti su amerikiečiais, 
darbo klausimais lengvai ras
davome bendrą kalbą. Būda
mas svečioje šalyje geriau 
suvoki ir supranti savo šalį. 
Džiaugiuosi, kad studijavau 
Vilniaus universitete, kad 
dabar dirbu jame.

Paruošiau tris mokslinius 
straipsnius žurnalui Journal 
of Physical chemistry, 
straipsniai daugiau teorinio 
pobūdžio iš elektrochemijos 
srities.

Manau, kad laikas, praleis
tas JAV universitetuose, tik
rai nepraėjo veltui. Univer-

Atžymėjo Queens 
300 metų gimtadienį

Vaizdas iš pereitą savaitgalį vykusio Queens apskrities 
300-ojo gimtadienio minėjimo Flushing Meadow s-Corona 
parke.

New York. — Šio miesto 
gyventojai, tik atšventę savo 
Brooklyn Bridge 100 metų 
sukaktį, pereitą savaitgalį 
dvi dienas buvo paskyrę 
Queens miesto dalies 300 
metų gimtadieniui paminėti.

Flushing Meadows-Corona 
parke, kur prieš daugiau 
kaip dvidešimt metų vyko 
Pasaulinė paroda, buvo susi
rinkę Queens gyventojai da
lyvauti įvairiose minėjimo 
programose. Buvo kalbos 
apie Queens istoriją ir apie 
tai, kaip ši miesto dalis augo

■ ■ ........................................................................................ .........................

Tarp lietuvių
Praėjusį sekmadienį, bir

želio 6 d., tarybiniu laivu iš 
Montrealio išvyko Konsulas, 
Tarybų Sąjungos ambasados 
Washingtone pirmasis sekre
torius Vaclovas Sakalauskas, 
žmona Jūratė, dukra Jurga 
ir sūnus Marius; taip pat tuo 
pačiu laivu išvyko prie Jung
tinių Tautų Organizacijos ak
redituotas Moscow News ir 
Vilnies Tiesos žurnalistas Si
gitas Krivickas, jo žmona 
Irena, dukra Jurga ir sūnus 
Jonas. Jie į Jungtines Valsti
jas grįš rugpjūčio pradžioje.

Linkime abiem šeimom 
puikių atostogų, pareigų Lie
tuvoje sėkmingo atlikimo ir 
laukiame grįžtant savo parei
goms čia.

• • •
Praėjusią savaitę turėjome 

svetį iš Lietuvos, Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto fiziki
nės chemijos kandidatą Vy
tautą Daujotį, kuriuo apra
šymą apie jo lankymąsi pas 
mus skaitysite šioje “Lais- 

sity of Kentucky, Cleveland 
Case Western Reserve Uni
versity seminaruose kalbė
jau elektrochemijos klausi
mais.

Pabuvojau Chicago, De
troit, Cleveland, sutikau 
daug lietuvių, malonu buvo 
su jais bendrauti. Išsinuoma
vęs automobilį, pakeliavau 
po JAV pietus — Atlanta, 
Houston, New Orleans, Dal
las. Dabar New York su savo 
įspūdingais dangoraižiais. 
Malonu buvo susitikti su 
tautiečiais. Dėkoju visiems, 
bet džiaugiuosi važiuodamas 
namo.

Vytautas Daujotįs
Vilniaus universiteto 

Fizikinės chemijos katedra 

126.6 kvadratinių mylių plo
te, pasiekdama dabartinio 
1.89 milijono gyventojų skai
čiaus. Etninės grupės pasiro
dė su tautiniais šokiais.

Queens apskritis, kur įsi
kūrę daug lietuvių, jų tarpe 
ir “Laisvė”, į New Yorko 
miestą tapo inkorporuota 
1898 m., bet tai buvo 
1683-ieji metai, kai britai 
nutarė sudaryti apskritį ir ją 
pavadinti savo karalienės 
Catherine of Braganza, 
Charles Il-osios žmonos, var
du “Queens”.

vės” laidoje. Jis išvyko namo 
birželio 2 d.

Šią savaitę “Laisvės” pa
stogėj^ buvo atvykęs Romas 
Šileris iš Frankfurto, Vakarų 
Vokietijos. Man gerbiamą Ši
lerį teko susitikti Tarybų 
Lietuvoje prieš keletą metų, 
tad buvo malonu pasikalbėti 
ir šį kartą prisiminti mūsų 
susitikimą Lietuvoje.

Tikiu, gerb. Šileris para
šys mums apie savo kelionę 
po AnĮieriką, kai ją aplankys. 
Jis mano apkeliauti veik visą 
mūsų 
jos.

šalį — net iki Californi-
I.M.

Milžiniški JAV 
manevrai Japonijoje

Tokyo. — Tai jau antri mil
žiniško masto kariniai ma
nevrai, kuriuos Amerikos 
karinės pajėgos vykdo Japo
nijoje!. Manevruose dalyvau
ja 30 tūkstančių JAV karinio 
personalo, kurį remia šimtai 
lėktuvų ir 20-ies kovos laivų 
armada, vadovaujama lėk
tuvnešio.

Buvo simuliuojamas Okina- 
vos puolimas. Su trim tūks
tančiais marinų priešakinėse 
linijose buvo įvykdytas masi
nis išsikėlimas toje Japonijos 
saloje, kurios baltos smiltys 
buvo 
prieš 
susirėmusios JAV ir Japoni
jos khriuomenės II Pas. karo 

patvinusios krauju
38 metus, kai ten buvo

metu

# Klientas šaukta restore, 
ne:

— Ilgai dar reikės laukti? 
Delknt kartų pralieti biAtek- 
so, o jo vis nėra!

— Dešimt bifšteksų page- 
min i reikia laikot — paslau
giai atsako padavėjas.




