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KRISLAI
“Laisvės” eksursantai į

Lietuvą išvyko šeštadieni 
R. ir M. Baranikai sugrįžo 

iš Tarybų Sąjungos 
Moterų Nacionali

Organizacija pasimojo 
Reagano neįsileisti į 
prezidentus 
antram terminui 

Sūkis: JAV lauk iš
Nikaragvos!

Thatcher laimėjo
Anglijos rinkimuose 
IEVA MIZARIENĖ

Praėjusį šeštadienį, birže
lio 11 d., išlydėjome gražų 
būrį ekskursantų, kurie vyko 
į Lietuvą, “Laisvės” Bendro
vės direktorių suruoštoje 
grupėje. Džiugu, kad beveik 
pusė iš 33 žmonių Amerikoje 
gimusieji jaunesnio amžiaus 
lietuviai. Kai kurie vyko pir
mą syk, kiti jau keletą sykių 
buvę Lietuvoje.

Tikimės, kad šie ekskur
santai grįš birželio 25 d. 
pilnai pasitenkinę kelione.

□
Antradienį, birželio 14 d., 

grįžo iš Tarybų Sąjungos 
“Laisvės” bendradarbis Ru
dolfas Baranikas su žmona 
May Stevens. Jie Lietuvoje 
dalyvavo laidojime A. Bim
bos palaikų. Paskiau praleido 
savaitę Maskvoje. Žinau, 
kad draugas Rudolfas su 
mumis pasidalins savo įspū
džiais kaip iš Lietuvos taip ir 
iš Maskvos.

Judy Goldsmith, preziden
tė Moterų Nacionalės Orga
nizacijos (NOW) praėjusį 
ketvirtadienį birželio 9 d., 
kalbėjo Nacionaliniam Spau
dos Klubui Washingtone.

Tarp kitko, ji pasakė: “Mū
sų Moterų Nacionali Organi
zacija įsipareigoja nugalėti 
Ronald Reaganą 1984 metais 
rinkimuose.” Matyt, visi ma
no, nepaisant kad jis pats 
dar nepasireiškęs, jog jis 
kandidatuos į prezidentus.

Pasipiktinę Reagano admi
nistracijos kylančiu karo pa
vojum Centralinėje Ameri
koje, ketvirtadienį demon- 
stratoriai prie JAV misijos 
Jungtinėse Tautose demon
struodami šaukė: JAV, ČIA 
šalin iš Nikaragvos; Hey, 
hey dėde Šamai, mes prisi
mename Vietnamą.

Demonstracija įvyko po re- 
veliacijos, kad ČIA pasimo- 
jusi nuversti Nikaragvos val
džią.

Anglijoje Margaret That
cher laimėjimas rinkimuose 
apgailėtinas. Bedarbė ten, 
bevaldant jai, pakilo iki 13.5 
procento. Sakoma, kad toriai 
giriasi, kad Thatcher padarė 
turtingus turtingesniais, o 
neturtingus neturtinges- 
niais.

Darbo partija (Labor Par
ty) pralaimėjo, nes prastą 
turėjo vadovybę. Po rinkimų 
atsisakė iš vadovybės Mi
chael Foot ir Dennis Healey.

Britanijos konservatoriams—
didelis laimėjimas, darbie- 

čiams — smarkus nusivylimas

D. Britanijos premjerė Margaret Thatcher, po rinkiminių 
laimėjimų, priima rožę iš savo rėmėjų.

London. — Ateinantiems 
penkeriems metams užtik
rintas premjerės darbas 
prez. Reagano administraci
jos užsienio politikos rėmėjai 
Margaret Thatcher. Birže
lio 9 d. įvykusių visuotinių 
rinkimų metu ji laimėjo 140 
daugumą parlamente, o jos 
opozicija — darbiečių partija 
susilaukė smūgio, kokio dar 
nebuvo turėjusi nuo 1922 m.

Dabar konservatorių parti
jos premjerė tapo pirmoji, 
pastarųjų 24 metų laikotar
pyje laimėjusi pagreičiui 
dvejuose rinkimuose.

Tuo tarpu, kai premjerė 
darė planus pertvarkyti savo 
kabinetui, išmesdama tokius, 
kurie nekrypo pakankamai į 
dešinę, Michael Foot prane
šė, kad jis pasitrauks iš 
partijos vadų ateinančio spa
lio konvencijoje. Tuo pačiu 
metu jau iškilo bent keli 
kandidatai į naujus vadus. 
Jų tarpe yra 41 m. amžiaus 
Neil Kinnock, kairių pažiūrų 
partijos kalbėtojas švietimo 
reikalais ir turintis daug pa
ramos iš dabartinio darbiečių 
vado.

Naujojo darbiečių vado pa
rinkimas nebus lengvas par
tijai, kurios populiarumas 
mažėjo nuo 1966 m.

Argentinos vadovai savo 
pareiškimuose spaudai jau 
pakartotinai yra pareiškę, 
kad Argentina netiesiogiai 
prisidėjo prie Margaret Tha
tcher laimėjimo rinkimuose. 
Mat ji buvo karo šalininkė su 
Argentina dėl Falkland-Mal- 
vinų salų, ir jos vadovauja
ma D. Britanija privertė 
Argentiną kapitiliuoti, nors 
abi pusės tame kare turėjo 
didelių nuostolių.

Ottawa, Kanada. — Kana
dos gynybos ministerija pa
skelbė, kad Amerika oficia
liai yra paprašiusi leidimo 
Kanados šiaurinėje dalyje 
pravesti savo branduolinių 
raketų bandymus. Kanados 
gynybos ministerijos atsto
vai tą klausimą svarstys ir 
paskui padarys rekomenda
cijas premjerui Trudeau, ku
ris, kaip jau iš anksto žino
ma, yra palankus Amerikos 
planui.

Pats aktualiausias Amerikos reikalas

Nauja pretorijos 
režimo piktadarybė

LENKAI LAUKIĄ SAVO 
POPIEŽIAUS

Seoul, Pietų Korėja. —Baž
nyčios sluoksniai skelbia, 
kad ateinančiais metais savo 
apsilankymo metu Čia popie
žius Jonas Paulius II pa
skelbs šventaisiais 103 Korė
jos kankinius. Tai bus patys 
pirmieji Korėjos atstovai į 
šventuosius nuo to laiko, kai 
Korėja priėmė krikščionybę 
1844 m.

Dabar, kai Amerikos mokyklose baigiasi mokslo metai ir 
tūkstančių tūkstančiai jaunuolių išeina su mokslo baigimo 
diplomais, jiems kyla klausimas, kaip bus su įsidarbinimu. 
Šioje nuotraukoje vaizdas iš Cornell universiteto, kurio 
studentai džiaugiasi mokslą užbaigę, bet susirūpinę darbo 
gavimu.

Pretoria, Pietų Afrika. — 
Pietų Afrikos baltųjų vyriau
sybė birželio 9 d. pakorė tris 
juodus partizanus, kaltintus 
už išdavimą ir žmogžudystę, 
o Afrikos Nacionalinis Kon
gresas, kurios jie buvo na
riais, paskelbė, kad bus už 
tai režimui atkeršyta.

“Jų pavyzdys ir pasišventi
mas turi būti ir bus mums 
tolimesniu šūkiu į kovą”, 
pareiškė Kongreso atstovas 
Addis Ababa, Etiopijoje, vy
kusioje Afrikos Vienybės 
konferencijoje.

Dvi valandas prieš ekzeku- 
ciją Johannesburg© prie
miestyje, Soweto, sugaudė 
visų bažnyčių varpai, pra
nešdami apie šią Pretorijos 
piktadarybę. Ši ekzekucija, 
įvykdyta, nepaisant, kad vi
so pasaulio įžymybės, įskai
tant ir popiežių, prašė pasi
gailėjimo. Tai pirmoji egze
kucija po ketverių metų, 
įvykdyta režimo, kuriam at
stovauja 5 milijonai baltųjų 
prieš 21 milijoną juodosios 
rasės gyventojų.

"Pioneer-10" 
pasuko į žvaigždes

Mountain View, Cal. — 
Tyrimo stotyje smarkiais 
plojimais palydėta žinia, kad 
pereitą pirmadienį Amerikos 
“Pioneer-10” erdvėlaivis iš
nėrė iš Saulės sistemos ir 
pasuko į žvaigždes. Jis pra
skriejo Neptūną, kuris laiko
mas tolimiausia planeta nuo 
Saulės ir dabar yra apie trijų 
bilijonų mylių nuotolyje nuo 
Žemės.

Užtruko keturias su puse 
valandos, kol “Pioneer-10” 
signalas iš smulkučio 8 vatų 
siųstuvo pasiekė Tyrimo 
Centrą. Pirmosios laidos ro
dė, kad erdvėje siautę dau
giau kaip vieno milijono my
lių per valandą greitumo 
vėjai.

Šis erdvėlaivis originaliai 
buvo pasiųstas poros metų 
kelionei į Jupiterio pusę, jis 
sveria 570 svarų, bet jau 
vienuolikti metai, kai siunčia 
skrieja ir signalus.

Kadangi jis lekia milijono 
mylių greičiu per valandą ir 
jau išėjo iš erdvės, kurioje jį 
kas nors galėtų pagadinti, 
tai manoma, jog tasai erdvė
laivis galės veikti neribotą 
laiką. Šiuo metu tikimasi, 
kad gal jis padės surasti tą 
misterišką dešimtąją plane
tą, kuri pagal astronomus 
galinti egzistuoti.

Kolorado vabalai 
graso Pabaltijui

Maskva. — Reuterio agen
tūra pranešė, kad laikraštis 
“Soveckaja Latvija” rašo 
apie krašto bulvių ir pomido- 
rių derliui grasantį pavojų 
nuo Kolorado vabalų. Ypa
tingai esanti paliesta Latvi
jos respublikos pietinė dalis.

Ta pati agentūra anksčiau 
buvo skelbusi ir apie Kolora
do vabalų paliestas Lenkijos 
dalis ir kad iš Lenkijos tie 
vabalai slenka į šiaurę. Iš to 
daroma išvada, kad gal ir 
Lietuvos TSR galinti būti tų 
vabalų paliesta, nes Lietuva 
gi yra tarp Lenkijos ir Latvi
jos.

Pakartieji yra Simon Mo- 
gerane, 23 m. amžiaus, Jer
ry Mosololi, 25 m. ir Marcus 
Motaung, 27 m. Jie buvo 
suimti ir nuteisti už užpuoli
mus, įvykdytus tarp 1979- 
1981 metų, kada žuvo keturi 
juodi policininkai. Tie trys 
vyrai prisipažino dalyvavę 
susirėmimuose, bet reikala
vo, kad jie būtų laikomi karo 
belaisviais, nes aiškino, kad 
jie yra kare prieš Pretorijos 
aparteido politiką ir siekia 
savo kraštui laisvės.

Jurijus Andropovas — 
TSRS prezidentas

Varšuva. — Pasaulio span- ir šis popiežiaus vizitas, nes
da plačiai rašo apie popie
žiaus Jono Pauliaus II vieš
nagę, kuri čia užtruks astuo
nias dienas. Tai jau.antras jo

yra numatyti jo susitikimai 
su Lenkijos vadovu gen. Ja- 
ruzelskiu ir jo vyriausybės 
nariais.

apsilankymas, o nuo to laiko, 
kai jis tapo popiežium. Pirmą 
kartą savo tėvynėje jis lan
kėsi prieš ketverius metus.

Si viešnagė nuves jį į šešis 
miestus, jų tarpe bus ir apsi
lankymas Čenstakavoje. Ten 
bus minima “Jodosios Mado
nos” paveikslo atsiradimo 
600 metų sukaktis, kurios 
iškilmės atkeltos iš pereitų 
metų, nes tada Lenkija po
piežiaus nenorėjo įsileisti dėl 
Solidarnošcunijos sukeltų ne
ramumų.

Tada ir buvo įvesta karo 
stovio padėtis, kuris dar ir 
dabar pilnai nenuimta. Visiš
kos padėties normalizavimas 
dar pareikalaus daug pastan
gų ir nemažai laiko. Tikima
si, kad prie to gali prisidėti

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba iš
rinko Komunistų Partijos 
gen. sekretorių Jurijų An
dropovą TSRS prezidentu. 
Andropovas, dėkodamas už 
jam suteiktą pasitikėjimą, 
žadėjo dėti’ visas pastangas 
tam pasitikėjimui pateisinti.

Aukščiausiosios Tarybos 
sesija įvyko po dvi dienas 
užtrukusių TSRS Komunistų 
partijos Centro Komiteto po
sėdžių. Dabar Andropovas, 
kaip ir prieš jį buvęs Brežne
vas, yra ir partijos ir valsty
bės galva.

"Venera-15"
Maskva. — Birželio 2 d. pa

leista automatinė tarpplane- 
tinė stotis “Venera-15”. Tos 
stoties tikslas tęsti moksli-j 
nius Veneros planetos pavir
šiaus ir jos atmosferos tyri
mus, vykdomus iš dabartinio 
satelito orbitos. Stotis buvo 
paleista j tarpplanetinę tra
jektoriją iš satelito tarpinės 
orbitos. Stotis turėtų priar
tėti prie Veneros šiemet spa
lio pradžioje.

Stoties mokslinę aparatūrą 
kartu su Tarybų Sąjungos 
specialistais kūrė Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
specialistai. Ši Veneros misi
ja yra Tarybų Sąjungos vyk
domos kosminės erdvės ir 
Saulės sistemos planetų tyri
mo programos tęsinys.

Washington. — Prez. Rea
gan paskyrė Richard B. 
Stone savo specialiu ambasa
dorium Lotynų Amerikai. Jo 
tikslas — susipažinti su tik
rąja padėtimi ir pradėti ieš
koti tenai esančioms proble
moms sprendimo.

Pasiuntinys per pastarą
sias dvi savaites apkeliavo 
Lotynų Amerikos šalis, susi
tiko su jų vadovais ir dabar 
padarys pranešimą preziden
tui.

susitikimas su val-Tasai 
džia įvyks šį penktadienį, tą 
pačią dieną, kada popiežius 
laikys pamaldas po atviru 
dangum 
siems.

Pasku 
dieną po] 
ti pietir 
kuvoje, 
kupu pj'ieš išrenkamas po
piežium 
ten jis susitiks ir su buvusios 
Solidarųošc unijos vadu Le
chu Va 
valdžia 
kadangi 
remiamas Valensa ir kiti So- 
lidarnoš 
dė Lenkiją prie ekonominės 
suirutės.

Varšuvos tikintie-

Linę savo viešnagės 
piežius norįs praleis- 
ėje Lenkijoje, Kro- 
kur jis buvo arkivys-

Manoma, kad gal

ensa, nors Lenkijos 
nelabai tam pritaria, 
to paties popiežiaus

d unijos vadai prive-

Italų komunistai prieš 
branduolinius ginklus

Roma. — Italijos^komunis- 
tai, kurie turi 1.7 milijono 
narių ir yra viena gausin
giausių partijų Vakarų Euro
poje, su 30 procentų vietų 
parlamente yra antroji di
džiausia krašto partija. Jos 
vadai dabar pradėjo veiklą 
prieš Amerikos branduolinių 
raketų dislokavimą Italijoje. 
Ta veikla siejama su birželio 
26-27 dienomis įvyksiančiais 
rinkimais.

Rinkimus išprovokavo so
cialistų vadas Bettino Craxi, 
sugriaudamas koalicinę vy
riausybę, vadovaujamą 
krikščionių demokratų prem
jero Amintore Fanfani. So-

cialistai 
turi 9.8

Italijos parlamente 
proc. vietų.

Nors 
listais ni 
pažiūros dėl ekonominių ir 
socialini 
mo ir : 
artimos 
kas, kad, tuo atveju, jei so
cialistai 
sų ir 
sudarytjų koalicinę vyriausy
bę, joje dalyvautų ir komu
nistai.
toks kairiojo fronto ministrų 
kabinet 
ko, su
JAV valdantys sluoksniai.

komunistai su socia- 
evisur sutaria, bet jų

ų problemų įvertini- 
sprendimo yra gana 
. Todėl galimas daly-

laimėtų daugiau bal- 
vietų parlamente ir

Tai būtų pirmasis

as Italijos istorijoje, 
įprantama, nenorėtų

Australijos pre II j eras
lankosi Amerikoje

Prez. Reagan susitinka su Australijos premjeru Robert 
Hawke.

Washington. — Nepaisant 
savo skirtumų, naujasis Aus
tralijos premjeras Robert 
Hawke pirmajame susitikime 
su prez. Reaganu pabrėžė, 
kad Australija pasiliksianti 
“labiausiai konstruktyviu 
Amerikos alijantu”.

Australai pirmiausia verti

no tai, kad su Amerika už
megzti geri santykiai. Aus
tralijos premjeras, kuris čia 
atvyko oficialaus vizito, dis
kutavo su prez. Reaganu 
visus pasaulio klausimus, 
įjungiant ir filmų gamybą, 
kurios sritis abiem yra gerai 
pažįstama.
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Pasaulis pasipiktinęs
Pasaulis pasipiktinęs eiliniu grubios savivalės aktu prieš 

Libaną. Jungtinės Valstijos ir Izraelis primetė Beirutui 
“susitarimą”, kuris rodo, kad jie tyčiojasi iš šios daug 
kančių patyrusios šalies suvereninių teisių. “Susitarimas” 
yra tiesioginis Izraelio plėšikiško įsibrovimo į Libaną 
padarinys, o Libano vyriausybės parašas po juo gautas 
atviru šantažu Izraelio ir Amerikos primestos okupacijos 
sąlygomis.

Libanui primesto diktato tikslas — paversti šią šalį 
Izraelio vasalu. Pagal jo žeminančias sąlygas Libano 
pietuose sudaroma vadinamoji saugumo zona, kurioje 
vienokia ar kitokia forma šeimininkaus Izraelio kariauna. 
Grubiai pamindami Libano suverenumą, Izraelis ir Jungti
nės Valstijos jam atima pagrįstą teisę užtikrinti savo 
saugumą, priversdami apriboti savo ginkluotąsias pajėgas, 
reglamentuoja, kokių ginklų jis gali turėti, o kokių negali. 
Tuo tarpu Izraelio ginkluotė, nors ši šalis ne kartą vykdė 
agresiją, visiškai neapribojama. O juk Libanas turi kur kas 
daugiau pagrindo reikalauti, kad būtų apribota būtent 
Izraelio kariuomenė ir ginkluotė.

Atvirai ignoruodami visuotinai priimtas moralės bei 
teisės normas ir skatindami agresorių, susikompromitavusį 
kruvinomis piktadarybėmis Libane, “susitarimo” autoriai 
kartu sukelia realią grėsmę, kad Amerikos ir Izraelio 
agresija Artimuosiuose Rytuose bus toliau plečiama. 
Visiškai ignoruojama Palestinos arabų teisė į apsisprendi
mą ir savo nepriklausomos valstybės įkūrimą. Be to, šiame 
gėdingame dokumente įtvirtinamas ir Amerikos karinis 
aktyvumas Libane ir sudaromas pagrindas jam toliau 
plėsti.

Atrodytų, kad šis dokumentas yra dvišalis. Tačiau jį 
pasirašė trys valstybės, jis buvo parengtas derybose, 
kuriose dalyvavo trečia šalis — Jungtinės Valstijos. Gerai 
žinoma, kad Izraelio įsibrovimas į Libaną padėjo Jungti
nėms Valstijoms nusiųsti į šalies teritoriją “daugianaciona
lines pajėgas”, kurių branduolį sudaro Pentagono jūrų 
pėstininkai. Dabar Washingtonas tikisi Libano ir Izraelio 
susitarimu dar labiau sustiprinti ten savo pozicijas, 
padidinti savo kontingentus.

Washingtonui labiausiai rūpi kariškai sustiprinti Izraelį— 
pagrindinę savo įtakos Artimuosiuose Rytuose atramą. 
Kaip šiomis dienomis (jau kelintą kartą!) patvirtino 
Amerikos karo ministras K. Weinbergeris, “Jungtinės 
Valstijos ir Izraelis vadovaujasi vieningais strateginiais 
interesais”. Šiuos interesus atskleidžia ką tik pasirašytas 
susitarimas, kuris, kaip pripažino valstybės departamen
tas, be paskelbtų punktų dar turi ir slaptų priedų.

Kovodami prieš realią grėsmę, kad jų tėvynė bus 
suskaldyta, Libano patriotai rengia masines demonstraci
jas ir manifestacijas prieš Amerikos ir Izraelio diktatą. 
Galingai protestuojama ir kitose arabų šalyse. Visa tai 
rodo, kad jokiu šantažu Libano problemų negalima 
išspręsti. Tikra taika šioje šalyje bus tik tada, kai iš ten 
bus išvesta visa agresorių izraeliečių kariuomenė. Jungti
nių Tautų Saugumo tarybos nutarimai, kuriuose reikalau
jama, kad Izraelio kariuomenė besąlygiškai pasitrauktų, 
turi būti įvykdyti. Iš Libano turi būti išvesta ir ten laikoma 
Amerikos bei kitų užsienio šalių kariuomenė.

Tarybų Sąjunga stoja už vieningą Libaną, už jo 
suverenumo atkūrimą, nepriklausomybės ir teritorijos 
vientisumo užtikrinimą. VI. Burbulis

Kokios taikos jie nori?
Nėra dienos, kad iš Jungtinių Amerikos Valstijų mus 

nepasiektų atsakingų Vašingtono administracijos darbuoto
jų itin neatsakingi samprotavimai apie “riboto”, “ilgo”, ar 
kitų rūšių branduolinio karo galimybę ir priimtinumą. 
Reakcingiausių imperializmo sluoksnių klasinė neapykanta 
socializmui baigia užgožti ne tik realybės jausmą, bet ir 
sveiką protą. Kalbėdamas iškilmingame posėdyje, skirta
me Vladimiro Lenino gimimo 113-osioms metinėms, TSKP 
CK sekretorius Michailas Gorbačiovas pastebėjo: “Iš esmės 
socializmui duodamas ultimatumas, — jeigu jis neužleis 
savo pozicijų, tai prasidės riedėjimas į pakalnę, į karą. Bet 
alternatyva: arba paklusti imperializmo diktatui pasaulio 
mastu, arba pasaulinis karas — beprotiška ir baisi pačia 
savo esme”.

Nemaža dalis pasaulio žmonių, nepaisant visų Vakarų 
propagandos pastangų, blaiviai vertina susidariusią padė
tį — apie tai liudija galinga antikarinio judėjimo banga, 
apėmusi šiandien visus be išimties pasaulio žemynus. Šis 
judėjimas tapo svarbiu tarptautinio gyvenimo veiksniu, ir 
neatsižvelgti į jį jau negali nė viena Vakarų šalių 
vyriausybė, norinti išlikti valdžioje.

Natūralu, kad galinga pacifizmo banga įtraukė ir 
plačiuosius tikinčiųjų sluoksnius. Daugelis katalikų, pravo
slavų, protestantų, netgi mormonų dvasininkų reikalauja 
įšaldyti branduolinius arsenalus, sustabdyti slinkimą prara
jos link. “Branduolinis karas nėra suderinamas su Kristaus 
mokymu”, — paskelbė 240 Jungtinių Amerikos Valstijų 
katalikų vyskupų, ir šis šūkis susilaukė plataus pritarimo 
visame pasaulyje.

Tarybą Sąjungoje karo propaganda yra uždrausta 
įstatymu. Prisiminsime, kad vienas pirmųjų tik ką 
gimusios Tarybų valdžios priimtų dokumentų buvo “Dekre-

Sugrįžęs į tėvų žemę
Rokiškis. Birželio 3 d. miesto ir rajono darbo žmonės 

palydėjo žymaus JAV komunistinio ir darbininkų judėjimo 
bei pažangiųjų užsienio lietuvių visuomenės veikėjo, 
ilgamečio “Laisvės” laikraščio ir “Šviesos” žurnalo redakto
riaus, Lietuvos TSR nusipelniusio žurnalisto ir nusipelniu
sio kultūros veikėjo, Vilniaus V. Kapsuko universiteto 
istorijos mokslų garbės daktaro Antano Bimbos palaikus į 
amžino poilsio vietą. Vykdydama savo vyro valią, urną su 
Antano Bimbos palaikais į Tarybų Lietuvą atvežė jo žmona 
Ilzė Bimbienė.

Rokiškio kultūros namų salė. Ant aukšto postamento 
vainikuose ir gėlese — urna. Prie jos vainikai nuo Lietuvos 
KP Centro Komiteto, Lietuvos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumo, respublikos Ministrų Tarybos, visuo
meninių organizacijų, artimųjų. Nenutrūkstamu srautu 
eina ir eina žmonės, nulenkdami galvas šviesiam savo 
krašto sūnaus atminimui. Liejasi gedulinga muzika, 
keičiasi garbės sargybos.

13 valanda. Automobilių kortežas miesto gatvėmis 
pajuda į Panemunėlio kapines. Čia prie paminklinio akmens 
su bronziniu Antano Bimbos bareljefu (dailininkas E. 
Varnas) įvyko gedulo mitingas.

Mitingą pradėjo “Tėviškės” draugijos prezidiumo pirmi
ninkas P. Petronis. Apie Antaną Bimbą — žymų 
visuomenės veikėją, redaktorių, istoriką, publicistą, tikrą 
savo gimtosios Tarybų Lietuvos patriotą — mitinge 
kalbėjo Lietuvos TSR žurnalistų sąjungos valdybos pirmi
ninkas, “Tiesos” laikraščio redaktorius A. Laurinčiukas, 
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto žurnalistikos 
katedros docentas, literatūros kritikas B. Raguotis, 
partijos Rokiškio rajono komiteto pirmasis sekretorius V. 
Asačiovas.

JAV pažangiojo išeivijos judėjimo veikėjas, “Laisvės” 
laikraščio bendradarbis R. Baranikas^Ilzės Bimbienės, o 
taip pat visų “Laisvės” redakcijos darbuotojų bei skaityto
jų vardu tarė nuoširdžius padėkos žodžius Rokiškio rajono, 
Tarybų Lietuvos darbo žmonėms, visiems, dalyvavusiems 
Antano Bimbos palaikų laidojimo ceremonijoje, įamžinu
siems šviesų jo atminimą.

Skamba “Internacionalo” melodija. Urna su A. Bimbos 
palaikais įdedama į paminklinio akmens nišą ir uždengiama 
plokšte su užrašu:

“JAV komunistinio judėjimo veikėjas,
“Laisvės” redaktorius Antanas Bimba
1894-1982.
Panemunėlio Antano Bimbos vidurinės mokyklos moks- 

• leiviai deklamuoja eiles, prie paminklinio akmens padeda
mos gėlės ir vainikai.

Prie A. Bimbos kapo Panemunėlio kapinėse.
G. Svitojaus (ELTA) nuotr.

tas dėl taikos”. Štai kodėl mūsų šalies žmonės visada 
aktyviai dalyvauja taikos šalininkų judėjime. Ne išimtis ir 
Tarybų Sąjungos tikintieji. Nemažas Tarybų Lietuvos 
dvasininkijos indėlis pažangiųjų Europos katalikų taikos 
forumo — Berlyno Konferencijos veikloje, kurioje dalyvau
ja dvasininkai iš 23 Europos valstybių. Štai 1982 m. 
pabaigoje įvykusioje VIII plenarinėje sesijoje priimtame 
“Atsišaukime į Europos katalikus” senojo kontinento 
gyventojai įspėjami dėl jiems gresiančio atominio karo 
pavojaus, į kurį veda JAV ir NATO sukeltos ginklavimosi 
varžybos. Kreipimęsi Europos katalikai raginami padaryti 
visa, kad žmonija būtų apsaugota nuo branduolinio pavo
jaus. Sesija priėmė nutarimą solidarizuotis su Jungtinių 
Valstijų katalikų vyskupais.

Ne taip seniai Tarybų Sąjungos centriniame laikraštyje 
“Izvestijos” buvo išspausdintas Maskvos ir Visos Rusijos 
patriarcho Pimeno atviras laiškas Ronaldui Reaganui, 
kuriame sakoma: “Su skausmu ir liūdesiu širdy aš 
perskaičiau Jūsų karingus šūkius, šūkius, skleidžiančius 
priešiškumą ir neapykantą taikai visame pasaulyje”. 
Priminęs dievo įsakymą “neužmušk”, patriarchas Pimenas 
klausia, kaip galima dievo žodžiu pateisinti masinio 
naikinimo ginklų varžybas? “Neužmušk” ir “ribotas bran
duolinis karas” yra nesuderinami su krikščioniška etika ir 
morale, nurodo patriarchas Pimenas. Negalima skelbtis 
krikščioniškųjų vertybių gynėju ir tuo pačiu agituoti už 
naujas ir naujas visa naikinančio ginklo rūšis. Vienintelė 
protinga išeitis — branduolinės ginkluotės įšaldymas, siūlo 
Rusijos provoslavų bažnyčios galva. Kaip matome, šios 
mintys visiškai susišaukia su Jungtinių Valstijų katalikų 
vyskupų paskelbto ganytojiškojo kreipimosi projekto min
timis.

Atrodytų, taip ir tik taip šiandien gali mąstyti kiekvienas 
pilno proto ir sveiko nuovokos žmogus. Tačiau atsiverski
me Chicagoje leidžiamas “vaduotojų” “Naujienas”. Girdi, 
tokia vyskupų pozicija yra ne kas kita, kaip “pakvietimas 
užpulti kraštą ateistiniams velniams”. Taika su komunis
tais yra neįmanoma, gąsdina tautiečius laikraštis. Ir 
nejučiom prisimeni dar ne taip seniai girdėtas maldeles, kai 
nukaršę “vaduotojai” vardan savo fantastinių tikslų melste 
meldė trečiojo pasaulinio karo” ....

Nejučiom kyla klausimas — tai kokios taikos jie nori? 
Taikos be socializmo, iškart atsakytų “vaduotojai”, ir tuo 
dar kartą patvirtintų, jog klasinė neapykanta kai kam 
tikrai sugeba užgožti ne tik realybės jausmą, bet ir visiškai 
užtemdyti sveiką protą bei nuovoką ... O prieš kvailumą 
medicina kol kas bejėgė . . . Kazys Bagdonavičius

KRISLAI
"LAISVU"

Šiose “Krislų” pastabose 
norėtume kiek papasakoti 
apie vieną iš jauniausių Vil
niaus V. Kapsuko universite
to specialybių — žurnalisti
ką. Ji įkurta tarybiniais me
tais (1949 m.), ir nuo 1954 m. 
(įskaitant ir neakivaizdinį 
skyrių) jau išleido apie 900 
tarybinės spaudos darbuoto
jų su aukštuoju mokslu. Tai 
labai reikšmingi lietuvių kul
tūros, visuomenės ir spaudos 
gyvenimo faktai.

Būsimiems žurnalistams 
dėstomi įvairūs tarybinės 
spaudos teorijos ir praktikos 
dalykai. Jiems skaitoma taip 
pat lietuvių, rusų, užsienio 
šalių žurnalistikos istorija. 
Studentai išklauso ir JAV 
lietuvių spaudos istorijos 
kursą — nuo tos šalies lietu
vių periodikos ištakų iki šių 
dienų.

Šį kartą tat paliesime žur
nalistikos katedros studentų 
mokslinę veiklą spaudos isto
rijos srityje.

1. SMD žurnalistikos 
sekcijoje

SMD reiškia Studentų 
mokslinė draugija. Ji buria 
busimuosius specialistus 
mokslinei veiklai. Įvairiuose 
SMD būreliuose studentai 
pratinasi prie mokslinio dar
bo, įgyja jo įgūdžių, gilina 
savo specialybės interesus.

Kasmet pavasarį vyksta 
SMD konferencijos fakulte
tuose ir katedrose. Šiemet 
SMD Žurnalistikos sekcija 
savo konferenciją skyrė pa
žymėti pirmojo Lietuvai 
skirto žurnalo “Aušra” pasi
rodymo 100-sioms metinėms.

Sekcijoje buvo skaityti ke
turi pranešimai: III k. stud. 
M. Lukošiūno — “Aušros” 
žanrai”, IV k. stud. R. Ma
kauskaitės — “Aušros” žur
nalo poligrafija”, IV k. stud. 
V. Gudo — “Lietuviškos 
Aušros kalendorius” ir IV k. 
stud. G. Aleknavičiaus — 
“Mažosios Lietuvos kultūros 
gyvenimas “Aušros” pusla
piuose”.

2. Darbai apie 
išeivijos spaudą

Žurnalistikos katedroje 
kasmet ginami diplominiai 
darbai iš užsienio lietuvių 
spaudos ir kultūros istorijos. 
Antai, šiemet parašyti trys 

tos tematikos darbai. Diplo
mantė J. Dranginytė nagri
nėja JAV-ose 1910-1915 m. 
ėjusį mokslo, visuomenės, li
teratūros žurnalą “Laisvoji 
mintis”. E. Tvarijonaitės di
plominis darbas skirtas JAV 
lietuvių mėgėjų teatrui 
(1904-1909 m.) ir jo veiklos 
nušvietimui to laiko lietuvių 
išeivijos laikraščiuose, jų 
tarpe LSS organe “Kovoje”.

Lenkijos lietuvaitė B. Jo- 
nuškaitė, studijuojanti Vil
niaus universitete žurnalisti
ką, parašė darbą apie Lenki
jos lietuvių žurnalą “Aušra” 
(1960-1983 m.). Neseniai, ry
šium su šio leidinio 60 nume
rio išleidimu, Lenkijos Liau
dies Respublikos vyriausybė 
apdovanojo ilgametį žurnalo 
redaktorių E. Petruškevičių 
Atgimimo ordino kavalie
riaus kryžiumi. Tuo aukštai 
įvertinta ir žurnalo veikla 
socialistinės Lenkijos labui.

Žurnalistikos katedroje iki 
šiol jau apginta daugiau kaip 
20 diplominių darbų užsienio 
lietuvių žurnalistikos temo
mis. Daugiausia jų parašyta 
iš JAV lietuvių pažangiosios 
spaudos istorijos.

Studentai savo diplomi
niuose darbuose yra nagrinė
ję “Kovos”, “Laisvės” laik
raščius, “Naujosios gadynės” 
žurnalą. Jų darbai skirti J. 
Benes-Šukienės, L. Prūsei- 
kos, K. Vidiko-Tauro, V. 
Andrulio, K. Petrikienės, A. 
Jonikienės ir kitų publicistų 
kūrybai.

Busimųjų žurnalistų 
plunksnai priklauso taip pat
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Draugovininkai [savanoriai 
tvarkos saugotojai] Lietuvo
je vaidina nemenką rolę. Čia 
apie vieną pavyzdingą drau
govininką Lietuvos spaudoje 
rašo Sigitas Skabeikis.

Mažeikių statybos baro 
meistras Ričardas Budrevi- 
čius visada minimas tarp 
geriausių kolektyvo narių. Ir 
ne tik kaip gamybininkas. 
Ričardas — liaudies draugo
vės narys. Kas meistrą pa
skatino būti teisėtvarkos 
stiprinimo entuziastų greto
se?

— Rūpi, kad mieste būtų 
geresnė tvarka, — sako R. 
Budrevičius. — Juk ši tvar
ka — mūsų visų reikalas. Su 
įstatymų pažeidėjais turi ko
voti ne tik milicijos darbuo
tojai.

Raudoną draugovininko 
raištį Ričardas pirmą kartą 
užsirišo prieš septynerius 
metus, kai valdyboje buvo 
įkurta liaudies draugove, su
telkusi beveik 40 narių. Da
bar draugovėje, vadovauja
moje valdybos viršininko pa
vaduotojo komunisto Virgini
jaus Zubino, šešiasdešimt 
žmonių.

— Neprisimenu, kad kada 
nors melioratoriai neatvyktų 
budėti, — sako miesto sava
noriškų liaudies draugovių 
štabo viršininkas, miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninko pavaduotojas Juozas 
Gudinas. — Si draugovė ne 
pirmą kartą pripažįstama ge
riausia mieste.

Melioratoriai budi kiekvie
no mėnesio pirmąsias pen
kias dienas. Į rajono vidaus 
reikalų skyrių visada atvyks
ta 7 — 8 žmonių grupe su 
vadovu. Gavę užduoti, kartu 
su skyriaus darbuotojais bu
di Kalnėnų mikrorajone, pri
reikus vyksta į vietas pagal 
gyventojų iškvietimus. Ten
ka aiškintis ir šeimyninius 
vaidus, sulaikyti girtuoklius, 
triukšmadarius ir vagišius. 
Visada elgiamasi reikliai, 
taktiškai, pagal įstatymus ir 
draugovininkų nuostatus.

Kiekvienam draugovinin
kui užpildoma įskaitos korte
lė. Joje — irašai apie atliktą 
darbą. Tai — aktyvumo 
veidrodis. Vadovaujantis 
šiais įrašais, aktyviausiems 
skiriamos papildomos atosto
gos. Valdyboje neįprasta jas 
skirti vien už tai, kad esi 

, , u.....  t...  .. ,.. .... .

darbai apie J. Šliūpo žurna
lus “Apšvieta”, “Nauja gady
nė”, tokius senosios kartos 
publicistus, kaip J. Baltru- 
šaitis-Mėmelė ir kt.

Diplomantų darbai priside
da prie platesnio ir gilesnio 
užsienio lietuvių spaudos ir 
kultūros tyrinėjimo.

Kazys Lauciškis

Daukantas, saugumo

draugovininkas: svarbu, kaip 
atlieki šias visuomenines pa
reigas. Nemažas būrys akty
vių draugovės narių — šalt
kalvis Romas Bieliauskas, 
vairubtojas Juozas Nacys ir 
buldozerio mašinistas Zig
mas
technikos inžinierius Alfon
sas Levinas ir vyr. darbinin
kas kontrolierius Vytautas 
Jakel^itis, meistras Antanas 
Dapšys ir elektrikas Alvydas 
Simaitis.

Drąugovės grupėms vado
vauju valdybos vyr. inžinie
rius Pranas Motiejūnas, vir
šininko pavaduotojas Justi
nas gamybinio sky
riaus
Laša^, statybinių barų vado
vai Algirdas Kryžius ir Pra
nas Maksvytis.

Peijnai draugovininkai bu
dėjo 
teisėtjvarkos pažeidėjus.

Aktyviausieji visada yra 
kolektyve gerbiami žmonės. 
Jie skatinami moraliai ir ma
terial

viršininkas Antanas

80 kartų. Sulaikė 42

ai.

pa-
— $90. Atšvęsdama

LAIŠKAI
Gerbiama “Laisvės” 
Administracija,

Štaį siunčiu “Laisvei 
r amą
savo 90-ajį gimtadienį,aukoju 
“Laisvei” po vieną dolerį nuo 
kiekvienų atgyventų metų.

Lin
gy vuėtų ilgus metus ir teiktų 
mums teisingas žinias, kaip 
ikišioj.

Su
“LaisVės” administracijai ir 
redak

kiu, kad “Laisvė” dar

aukšta pagarba visai

cijai.
Anna Stakėnienė
Freesoil, Mich.

S. Dariui ir S. Girėnui
Per audrą, liūtį, gūdžią naktį, 
Atlanto šėlstančias bangas, 
Jūs skridot ten, 

kur saulė teka, 
ūkia vėversiai dainas.Ir tra

Jūs skridot ten,
kur širdys traukė, 

Kur jūsų protėvių kapai, 
Kur j Is

parskrendančiųjų laukė 
Gimtieji kloniai ir laukai;

Kur laukė jūs visa tėvynė 
Su duona, meile, pagarba, 
Bet kelią jums

dangaus žydrynėj 
Pastojo šėlstanti audra.

Nors žuvot jūs,
bet jūsų siekiai 

Auksinėm raidėm spindi vis, 
O jūs 
Puiku

testamentas palieka 
is žemiečiams kelrodys.

Kęstutis Balčiūnas
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BE SAVIGARBOS Knygų lentynose—
Nors šis įvykis ir labai 

smulkus, ir nors tai atsitiko 
jau prieš daug metų, jo 
detales dar ryškiai prisime
nu. Tarybų Lietuvos sostini- 
nėje Vilniuje su grupe kitų 
lietuvių kilmės amerikiečių 
viešėjo neblogas pažįstamas 
tautietis, kurio paminėsiu tik 
vardą—Stanlis.

Nuvykom kartu su juo 
kokį penkioliką mylių už Vil
niaus, į puikiuosius Trakų 
ežerus. Čia, besišildant sau
lėje, besimaudant žydrams 
vandenyje svečias išsikalbėjo 
kaip reta atvirai.

“Daug gražaus mačiau pas 
jus. Ir žmonės daugumoje 
gerai gyvena, ir haivėjų turi
te. Ir štai pilį kaip atstatė- 
te — turbūt, brangiai atsie
jo! — svečias mostelėjo pui
kiai rekonstruotas pilies link. 
Jis, beje, buvo teisus — jos 
atstatymo darbai kainavo di
džiulius pinigus. “Tai gal jau 
gailiesi, iš Lietuvos išvy
kęs? — pasiteiravau svečio. 
Jis po Antrojo pasaulinio 
karo, kaip ir nemaža kitų 
lietuvių, atsidūrė “D.P.“ sto
vyklose Vokietijoje, o vėliau 
persikėlė į Jungtines Valsti
jas.

Stanlis kažkaip išpūtė 
krūtinę: “Tai kad ne. Aš 
gyvenu New Yorke. Turiu 
savo biznį. 0 ir rezidencija — 
oho! Jeigu tik pamatytum!”

Kartais likimas mėgsta sa
votiškus pokštus. Po keletos 
metų išties teko nuvykti į 
Jungtinės Valstijas, dirbti 
tarybinių laikraščių kores
pondentu. Vieną pirmųjų ap
lankiau seną pažįstamą Stan- 
lį, ir viskas buvo taip, kaip 
jis sakė Trakuose, ir kartu — 
žiauriai kitaip. Gyveno jis 
išties New Yorke stambiąja 
šios sąvokos prasme, o kal
bant tiksliai — aptriušusia
me vienaaukščiame Brookly- 
no rajone. “Rezidencija” pa
sirodė esąs keletas mažų 
kambarių namelis, kuriuose 
tvyrojo sunkus oras. Buvo ir 
“biznis” — Stanliui priklausė 
keliolika gaivinančių gėrimų 
automatų (vendor machines). 
Ką gi, galą su galu jis šiaip 
taip sudurdavo, bet — sun
kiai.

Pamenu, tada kiek pasišai
piau iš pažįstamo ambicijų. 
Ir jau žymiai vėliau teko 
patirti, kad tai būta labai 
būdingo atvejo. Žmonės, 
praradę savo kraštą — ne 
taip retai — kartu ir darbą, 
profesiją, visuomeninę padė
tį, matydami, kad jų bend
raamžiai Lietuvoje, turi žy
miai geresnes sąlygas dirbti, 
ypač — kurti, mėgina tai 
kompensuoti pagyromis.

Ką gi, iš dalies tai supran
tama iš žmogiška.

Visiškai kas kita, kai šis 
emigracinio nepilnavertišku
mo jausmas perkeliamas į 
taip vadinamą politiką. Už
tenka kokiam nors žymes
niam asmeniui grynai savais 
sumetimais apsilankyti lietu
viškosios buržuazinės emi
gracijos renginyje ar priimti 
kokį nors jos veikėją, ir 
spaudoje kyla ilgai netyląs 
triukšmas. Rašoma ir kalba
ma apie tai, kaip Amerika 
skaitosi su ta ar kita organi
zacija, koks svarbus ir įta
kingas esąs tas ir kitas as
muo.

Dėl šios daugiau ne abejo
tinos garbės kovojama ir 
varžomasi. Kyla klausimas: 
nejaugi šios menkavertišku
mo demonstracijos esmės ne
supranta protingesni, blai
viau mąstantys emigracijos 
atstovai? Be abejonės — 
dalis tą jaučia ir netgi dėl to 
pergyvena. Štai poetas Ka
zys Bradūnas yra rašęs:

“Sakysim, kiekvienas ame
rikietis politikas, kokia nors 
proga ir kokiu nors išskaičia
vimu užsukąs pas, mus jau 
nešiojamas ant rankų”. Deja, 
panašios blaivios pastabos 
neatgaivina menkavertiško 

jausmo nešiotojų.
Neseniai Chicagos lietuvių 

klerikalų emigracinis laikraš
tis rašė, anot jo, apie “itin 
išskirtiną renginį”. Viso labo 
tai būta lietuviško Chicagos 
rajono Marquette Park . . . 
namų draugijos susirinkimo. 
Laikraščio lapuose tai virto 
įvykiu, kuris turi sukrėsti 
pasaulį. Na, jei ne visą, tai 
bent lietuviškąją emigraciją 
ir dabartinę Lietuvą. Prie
žastis? Labai paprasta. Laik
raštis štai dėl ko taip džiū
gauja: “Bene pirmas atvejis, 
kad į lietuvių namų savinin
kų draugijos susirinkimą at
vyksta didelis skaičius aukš
tesnio rango miesto pareigū
nų, jų tarpe ir miesto merė 
Jane Byrne.

Tai rodo, kad politika ir 
pareigūnai skaitosi su gera 
organizuota lietuvių koloni
ja”.

Iš kur tokia aukštų ir šiaip 
labai arogantiškų miesto pa
reigūnų meilė lietuviškos kil
mės ateiviams? “Paslaptis” 
atskleidžiama čia pat. Mini
mas laikraštis rašo:

“Jane Byrne padėkojo vi
siems lietuviams, kurie už ją 
balsavo ir prašė ateinančiuo
se rinkimuose paramos”. Pa
sirodo, ir kiti miesto valdi
ninkai “šiltai vertino lietuvių 
paramą ir visiems už tai 
dėkojo, tikėdamiesi, kad ir 
ateinančiuose rinkimuose tos 
paramos susilauks”.

Taigi, būta paprasčiausio 
amerikietiško rinkiminio 
“šou”. Renkami miesto valdi
ninkai pasinaudojo proga ne
mokamai reklamai Chicago- 
je: tokia proga nedažnai pa
sitaiko, o buržuazinės emi
gracijos atstovams tai — jau 
didelis “jų vertės pripažini
mo įrodymas”.

Panašus farsas kartojasi ir 
kitomis progomis, tačiau leit
motyvas išlieka vis tas pats: 
menkavertiškumas. J.L.

ŽINYNAS APIE TARYBU 
SĄJUNGOS GYVENTOJUS

Per 65 Tarybų valdžios 
metus gyventojų skaičius pa
didėjo 108 milijonais žmonių 
ir šių metų pradžioje viršijo 
271 milijonaą. Tai — sakinys 
iš nedidelės knygelės — ži
nyno “TSRS gyventojai”, ku
rią išleido Politinės literatū
ros leidykla. Autoriai — gru
pė demografijos ir statistikos 
mokslininkų bei specialistų 
surinko žinyne daugybę duo
menų, kurie bus įdomūs pla
čiajam skaitytojui.

TSRS gyventojų skaičius 
didėjo didingų socialinių ir 
ekonominių pertvarkymų są
lygomis. Gyventojų skaičius 
būtų buvęs dar didesnis, 
jeigu ne sunkūs karo metų 
nuostoliai. Antrasis pasauli
nis karas, pažymi autoriai, 
padarė dar ir vadinamųjų 
demografinių nuostolių — 
šalyje labai sumažėjo gimimų 
skaičius, padidėjo mirtingu
mas, buvo pažeista lyčių am
žiaus struktūra. Dėl to tik 
1955 metais, praėjus dešimt
mečiui po TSRS pergalės 
prieš fašizmą, TSRS gyven
tojų skaičius pasiekė prieš
karinį lygį. Karo padariniai 
ir dabar dar neigiamai atsi
liepia gyventojų skaičiaus 
augimui.

Gyventojų padaugėjo viso
se sąjunginėse respublikose. 
Ypač sparčiais tempais tai 
vyksta regionuose su gana 
aukštu gimimų skaičiaus ly
giu — Vidurinės Azijos res
publikose ir Kazachijos TSR. 
Azerbaidžano TSR ir Armė
nijos TSR. Spartūs gyvento
jų prieaugio tempai kai ku
riose Šiaurės Kaukazo auto
nominėse respublikose, Tu- 
vos ir Jakutijos ATSR. 
Autoriai taip pat pabrėžia, 
kad Sibiro ir Tolimųjų Rytų 
gyventojų skaičius jau seniai 
didėja spartesniais tempais

Nuotraukoje: [antrame plane] Aukštadvario vidurinė kaimo profesinė technikos 
mokykla ir mokytojų gyvenamieji namai.

SENASIS DZŪKIJOS MIESTELIS
Tarp ežerų ežerėlių, gau

biamas miškų miškelių, ant 
aukštų Verknės upelio pa
krančių stūkso senas Aukš
tadvario miestelis. Reto gro
žio apylinkės, išraižytos kal
vomis, skardžiais ir kloniais, 
vasarą sutraukia daugybę 
kelionių mėgėjų, turistų. 
Neatsitiktinai Kauno poli
technikos institutas prie 
Skrebio ežero turi savo tu
ristinę bazę.

Aukštadvario praeitis sie
kia gilią senovę. Piliakalnio 
archeologiniai kasinėjimai 
parodė, kad mūsų protėvių 
čia gyventa dar II-I amžiais 
iki mūsų eros.

Per pastaruosius dešimt
mečius miestelis išaugo, pa
didėjo ir jo vaidmuo Dzūki
jos, ir ne tik Dzūkijos gyve
nime. 1918 metais čia įsteig
ta progimnazija, dabar vidu
rinė mokykla, davė kraštui 
daug žymių veikėjų. Savo 
laiku čia mokėsi žinomas 
parazitologas medicinos 
mokslų daktaras Stasys Bi- 
ziulevičius, ekonomikos 
mokslų daktaras Lietuvos 
Mokslų Akademijos akade
mikas Vaclovas Mališauskas, 
buvęs ilgametis ELTOS di
rektorius Donatas Rodą, bu

negu visoje Rusijos Federa
cijoje. Tai — rajonų, kur 
steigiami dideli pramonės ir 
energetikos kompleksai, eko
nomikos paspartinto vysty
mo rezultatas.

Žinyne pateikti duomenys 
rodo, kad vyrų skaičius šaly
je auga spartesniais tempais. 
1970-1979 metais vyrų pa
daugėjo 10 procentų, o mote
rų — 8. Ir vis dėlto moterų 
šalyje yra daugiau. Taip yra 
todėl, kad tarp gyventojų, 
kuriems 50 su viršum metų, 
moterų žymiai daugiau.

Žinyne pateikti kiti įdomūs 
ir naudingi duomenys: apie 
miestų skaičiaus didėjimą, 
gyventojų migraciją, jų išsi
lavinimą, socialinę-klasinę ir 
nacionalinę sudėtį. TSRS 
daugiau kaip 100 nacijų ir 
tautybių, tarp kurių susidarė 
tikro lygiateisiškumo, broliš
kos savitarpio pagalbos ir 
bendradarbiavimo, pagarbos 
ir savitarojo pasitikėjimo 
santykiai.

Įdomu tai, kad 93.1 pro
cento Tarybų Sąjungos pilie
čių gimtąja laiko savo tauty
bės kalbą, o rusų — kaip 
gimtąją ar antrąja kalbą — 
moka beveik 215 milijonų 
žmonių.

Žinyne yra platus skyrius 
apie gyventojų sudėtį pagal 
pragyvenimo šaltinius ir apie 
darbo išteklių panaudojimą. 
Autoriai primena, kad. jau 
daugiau kaip prieš pusę am
žiaus Tarybų Sąjungoje lik
viduotas nedarbas. Visiškas 
užimtumas — vienas didžiau
sių socializmo laimėjimų. 
Dar daugiau, šalies liaudies 
ūkyje vis plečiama darbo 
panaudojimo sfera, darbo 
vietų skaičius didėja spar
čiau negu darbingo amžiaus 
gyventojų skaičius.

TASS-ELTA 

vęs “Vagos” leidyklos redak
torius, dabar pensininkas 
Pranas Margevičius, dauge
lis kitų gydytojų, agronomų, 
pedagogų. Kelis tūkstančius 
viduriniosios grandies žemės 
ūkio specialistų paruošė ilgus 
metus miestelyje veikęs 
Aukštadvario žemės ūkio 
technikumas. Prieš kelerius 
metus jis pertvarkytas į vi
durinę kaimo profesinę tech
nikos mokyklą, kuri pašauk

Poeto Adomo Mickevičiaus ąžuolas Aukštadvario drausti
nyje.

Šis kelias tarp ežerų veda prie Aukštadvario piliakalnio.
V. Gulevičiaus nuotraukos

GYDO ORO ADATĖLĖS
Naujos procedūros pradėtos 

taikyti Druskininkų kurorto fizio
terapijos gydykloje.

, , . Ligonis patogiai įsikuria 
„Sūručio" šaltinio mineralinio 
vandens vonioje, išklotoje porin
gos plastmasės vamzdeliais. įjun
giamas motoras, ir suspaustas 
oras plonesnėmis už plauką sro
velėmis ima skverbtis pro plast
masinių vamzdelių sieneles. De

,,Lietuvos“
Vilnius pasipildė dar vienu 

ilgai lauktu viešbučiu ,,Lie
tuva". Vakar su juo spau
dos konferencijoje, kuriai 
pirmininkavo Užsienio turiz
mo valdybos prie LTSR Mi
nistrų Tarybos viršininkas 
Algirdas Petraitis, žurnalis
tus supažindino turistinės 
firmos „Inturist" atstovai— 
viešbučio šeimininkai, pro
jektuotojai bei statybininkai.

— „Lietuvoje" jau įsikūrę 
pirmieji gyventojai, — pa
sakė viešbučio direktorius, 
..Inturisto" valdytojas Gvi- 

ta aprūpinti mechanizatoriais 
visus Trakų rajono ūkius.

— . . . Kas bevažiuotų iš 
Trakų į Jiezną, beveik pu
siaukelėje visada sustoja pa
sigėrėti gamtos grožybe, pa
smaguriauti naujoje kavinėje 
upėtakių, kurie auginami dar 
praėjusio šimtmečio pabaigo
je įrengtuose dvaro tvenki
niuose, paragauti pagarsėju
sio Aukštadvario pyrago.

J. Žukauskas

šimt-penkiolika minučių visą odos 
paviršių masažuoja oro adatėlės. 
Specialistai nustatė, kad šios pro
cedūros labai efektyvios gydant 
funkcinius centrinės nervų ^siste
mos susirgimus, pradinių stadijų 
hipertoniją, išeminę širdies ligą, 
kai kuriuos medžiagų apykaitos 
sutrikimus.

V. PETRAUSKAITĖ
Eltos koresp.

viešbutis atveria duris
donas Masalskis. — Pradėjus 
kursuoti trims greitaeigiams 
liftams, atvėrus duris visiems 
kambariams, 25 aukštų vieš
butyje vienu metu galės gy
venti 654 svečiai. Juos gerai 
nuteiks jaukus interjeras, 
malonūs jo tonai, erdvė, 
įvairūs patogumai ir paslau
gų tarnybos, gausus restora
no patiekalų asortimentas, 
varjetės programa. Kamba
riuose — oro kondicionieriai, 
televizoriai. Konferencijų sa
lėje vyks sąjunginiai ir tarp
tautiniai renginiai. Veiks ry

lietuviškosios enciklopedijos
Enciklopedija — knygų 

knyga, koncentruojanti sa
vyje įvairiausių žinijos sričių 
duomenis, reikalaujanti su- 
telkintinių didelio specialistų 
kolektyvų pastangų. Todėl 
šio pobūdžio leidiniai neleng
vai skynėsi sau kelią Lietu
voje. Prisiminkime, kad 
prieš karą “Lietuviškoji en
ciklopedija” buvo leidžiama 
atskirais sąsiuviniais, nedi
deliu tiražu.

Šiandien enciklopedijos to
mus gali išvysti inteligento, 
darbininko, valstiečio knygų 
lentynose. 1966-1971 metais 
buvo išleista trijų tomų “Ma
žoji lietuviškoji tarybinė en
ciklopedija”, skirta išimtinai 
Lietuvai. 1975 metais pasiro
dė pirmasis universalaus po
būdžio, apie visą pasaulį pa
sakojančios “Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos” to
mas. O kitąmet išeis jau ir 
paskutinioji, dvyliktoji šio 
leidinio knyga. Dabar spau
dai rengiamos bei planuoja
mos naujos lietuviškosios 
“Knygų knygos”. Apie jų 
leidimo planus žurnalistui 
Saliamonui Vaintraubui pa
pasakoja Vyriausiosios enci
klopedijų redakcijos vyriau
siasis redaktorius Jonas Zin- 
kus.

— Visų pirma, norėčiau 
trumpai apibūdinti mūsų lei
džiamą universaliąją enciklo
pediją. Joje iš viso, įskaitant 
ir spaudai ruošiamą papildo
mą, tryliktąjį tomą, bus 80 
tūkstančių straipsnių, 20 
tūkstančių iliustracijų, netoli 
tūkstančio žemėlapių. Visą 
šią medžiagą ruošė keli tūks
tančiai mokslininkų, įvairių 
sričių specialistų. Tokios 
apimties kapitalinių veikalo 
Lietuvoje anksčiau niekad 
nėra buvę.

Ruošiant šias knygas, susi
formavo gausus Vyriausio
sios enciklopedijų redakcijos 
kolektyvas. Buvo taip pat 
sukurta daug šakinių redak
cijų. Pirmą kartą lietuvių 
lingvistikos istorijoje paruo
šėme kitų kalbų žodžių 
transkribavimo į lietuvių kal
bą (jų rašymo lietuviškai) 
taisyklės. Jos apima 16 kal
bų, net tokias, kaip japonų, 
kinų, hebrajų ir pan.

Universalioji enciklopedija 
spausdinama neregėtu pas 
mus 75 tūkstančių egzem
pliorių tiražu. Atsižvelgiant į 
gyventojų skaičių, galima sa
kyti, kad tai vienas didesnių 
tokio pobūdžio leidinių tiražų 
pasaulyje. Tuo tikslu teko 
plėsti K. Požėlos spaustuvę 
Kaune, kur sumontuota 
automatinė, didelio pajėgu
mo knygų įrišimo linija. Įgyta 
modernių ofseto mašinų: juk 
visi be išimties enciklopedi
jos puslapiai spausdinami šia 
technika. O tai reiškia, kad 
bet kuriame puslapyje gali
ma pateikti spalvotą iliustra
ciją, kas ne taip jau dažna 
pasaulinėje enciklopedijų lei
dimo praktikoje.

Susiformavus enciklopedi- 
ninkų kolektyvui, išaugus 
poligrafijos bazei, sukaupus 
patirtį, susidarė galimybės 
platesniu mastu planuoti 
naujus šio pobūdžio leidinius. 
Tad artimiausiam dvidešimt
mečiu! sudarytame plane įra-

šių ir banko skyriai, įvairios 
paskirties kioskai, parduotu
vė, kirpykla, vaistinė, suo
miška pirtis.

Viešbutis „Lietuva" — di
džiausio mūsų respublikoje 
tūrio — 118 tūkst. kubinių 
metrų pastatas, kurio aukštis 
70 metrų. Jo projekto au
toriai — architektai Algi
mantas ir Vytautas Nasvy- 
čiai.

Arnoldas ČAIKOVSKIS 
„Tiesos* koresp.

30-ties pavadinimų en-

Skaitytojai jau gavo

šyta 
ciklopedijos, žodynai, žiny
nai.
vienitomį enciklopedinį žo
dyną “Lietuvos TSR”. Jis 
išleistas lietuvių, rusų kalbo
mis, ruošiamas ir angliškasis 
leidimas.

Pradėjome rengti spaudai 
penkių tomų gausiai ilius
truotą “Lietuvos TSR istori
jos ir kultūros paminklų są
vadą”. Jame bus aprašyti 
visi žymesnieji mūsų krašto 
archfeologijos, architektūros, 
dailės ir kiti kultūros pa
minklai. Numatoma taip pat 
ruošti enciklopedinius žody
nus 
ba”, 
lys VX IJlį VVZlliVį T O.XTXVI VzllVzl- 
klopediją”, ir taip toliau. Pir
mą kartą lietuvių kalba pla
nuojama išleisti didelės 

ties “Pasaulio atlasą”.
Leisime taip pat tarptauti

nių godžių, politechnikos, že- 
ūkio mechanizacijos ter-

■ Vilnius”, “Lietuvių kal- 
“Pasaulio tautos ir ša- 
trijų tomų “Vaikų enci-

api

taip pat literatūros, me- 
ir kitus verčiamuosius-

nius žodynus.

mės 
minų, atskirų mokslo šakų — 
matematikos, chemijos, tei
sės, 
no
aiškĮnamuosius bei enciklo- 
pedi

Be mūsų, žinynus ir žody
nus vis platesniu mastu ruo
šia visos Lietuvos leidyklos. 
Štai “Mokslo” leidykla jau 
pateikė pluoštą žinynų įvai
rių pramonės ir žemės ūkio 
šakų specialistams, įvairių 
profesijų darbininkams.

i dešimt žinynų 
moksleiviams išleis 

“Šviesos”
Vaga” numačiusi 

lošti lietuvių rašytojų,

Daugiau kaip 
ir žodynų mol 
Kaune įsikūrusi 
leidykla. " 
par 
dailininkų bei muzikų biogra
finius žodynus, “Minties” lei
dyklos planuose — etikos, 
filosofijos, kitų humanitari
nių mokslų enciklopedijos.

TRUMPAI
Managva. — Revoliucinė 

Nikaragvos vyriausybė skel
bia, kad smarkios kovos 
vyksta tarp jos kariuomenės 
ir įsiveržėlių šiaurinėje šalies 
teritorijoje, netoli Hondūro, 
iš kur siunčiami sukilėliai, 
Amerikos remiami.

Paris. — Prancūzijos ko
munistų partijos vadas pra
nešė, kad šios šalies komu
nistai neišeis iš vyriausybės 
nepaisant to, kad jie esą 
nepatenkinti Prancūzijos so
cialistinės valdžios veiks
mais.

Bonn. — Fed. Vokietijos 
sluoksniai patvirtino žinią, 
kad kancleris Helmut Kohl 
pastaruoju metu buvo susiti
kęs su Saudi Arabijos atsto
vais ir diskutavo Saudi Ara
bijos prašymą jai parduoti 
ginklų.

bet ir neseniai susida-

London. — Britų premjerei 
Margaret Thatcher laimėjus 
rinkimus, čia sutriko ne tik 
opozicijos partija — darbie- 
čiai
riu^i socialdemokratų parti
ja, atskala nuo darbiečių, 
kurios vadas Roy Jenkins 
pasitraukia.

Copenhagen. — Čia vyks
tančiuose NATO bloko val
stybių pasitarimuose Švedi
jos premjeras Olof Palme 
pakartotinai kvietė priimti 

ną, pagal kurį teritorija, 
nti Skandinavijoje ir cen

trinėje Europoje, būtų pa- 
Ibta laisva nuo branduoli- 

ginklų. Jis buvo pats 
nas kalbėtojas NATO pa

sitarimuose, čia tik dabar 
prasidėjusiuose. Pernai tas 
pats Švedijos premjeras siū
lė priimti planą įvesti laisvą 
nuo branduolinių ginklų zoną 
186

pla
esą

ske 
nių 
pir 

mylių plote, kuris eitų 
nud Rytinės Vokietijos iki 
Vengrijos. Tokiam planui iš 
anksto pritarė Bulgarija.
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Skuodas, Luknė ir Mosėdžio akmenys

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bendradarbis Vilniuje

Ką mačiau Kaukolikų 
naujoje mokykloje

Skuodas anksčiau, prieška
riniais metais, buvo laikomas 
“Lietuvos užkampiu”. Jis toli 
nuo Kauno, Vilniaus, net 
Šiaulių, bet iki Palangos vos 
35 mylios ir čia pat — jau 
Latvijos siena. Visur Skuode 
matyti didelė pažanga ir ji 
bene ryškiausia kultūros sri
tyje. Atvykau į Skuodą iš 
Palangos ir mano tikslas bu
vo susipažinti su pačiu Skuo
du, nes jį mažai pažinojau — 
1973 metais tik nepilną va
landą jame buvau praleidęs, 
gi 1980 m. buvau neilgai. 
Kitas tikslas — apsilankyti 
Kaukolikų mokykloje, nau
juose jos rūmuose, kur vyko 
mokslo metų baigimo iškil
mės ir kur, geroje vietoje 
sienoje, su biografija, pa
veikslais buvo pagerbtas 
Skuodo žemietis — mano 
tėvas dr. D. Alseika, žymus 
Vilniaus krašto veikėjas. Jis 
buvo gimęs Urviuose, vos 
kelios mylios nuo Kaukolikų 
mokyklos, gimęs 1881 m. ir 
miręs Vilniuje 1936 m. Gra
žiai savo kraštietį pagerbė 
skuodiečiai, bet, deja, nepa
stebėjau jokio paminėjimo 
šimto metų gimimo dienos 
proga JAV lietuvių emigran
tinėje, dipukiškoje spaudoje 
ar kurioje nors lietuviškų 
kolonijų.

Kaukolikų mokykla — aš
tuonmetė. Ir tą dieną, kai 
atvykau su J. Vyšniauskiu ir 
giminaite iš Plungės Emilija 
Mikulskiene, prie automobi
lio buvome sutikti mokinukų 
su tulpėmis. Prie įėjimo į 
mokyklą (ji tikrai moderni, 
erdvi) mus pasitiko ir vėl 
mokiniai su mokytojais su 
duona, druska, senu lietuviš
ku papročiu. Lipome į antrą 
aukštą ir čia išsirikiavę apie 
pusantro šimto mokinių, visi 
su tulpėmis rankose. Greitai 
jau buvome nemažoje sporto 
salėje, kurioje vyko iškilmės.

Čia jau matėsi dešimtys 
linksmų ir susikaupusių ar 
smalsumu dvelkiančių moki
nukų veidų, čia ir ilgas stalas 
priešaky, kur susėdo moky
tojos su direktorės pavaduo
toja Janina Dvarioniene, na 
ir mes, svečiai. Apie dvi 
valandas vyko iškilmės ir jas 
ilgai prisiminsiu. Sunku čia 
nupasakoti, kiek daug meilės 
savo mokytojams (moterys ir 
vos pora vyriškių) rodė vai
kai. Jie apdovanojo savo 
auklėtojus ir svečius gėlė
mis, o direktorės pavaduoto
ja ir kitos mokytojos, savo 
ruožtu, mokinukus atžymėjo 
įvairiomis dovanomis. Buvo 
ir meninė dalis ir ji buvo pati 
įdomiausia. Kiek daug dainų, 
šokių, kiek triūso įdėta. At
skirose vaišėse dėkojau Jani
nai Dvarionienei (direktorė 
Ona Ežerskienė buvo išvyku
si į Vilnių) ir visai eilei 
mokytojų už jaudinantį priė
mimą, sveikinau ir linkėjau 
sėkmės ateityje, mačiau, 
kaip gražiai, patogiai įreng
tos klasės, įvairūs kabinetai. 
Turėjau ir progos pasidalinti 
savo įspūdžiais apie Ameri
ką, jos švietimą, mokytojų ir 
mokinių gyvenimą.

Apleidau mokyklą, dar 
tvirčiau įsitikinęs — gražus

V. Alseiką pasitiko Kaukolikų mokyklos mokiniai

me-

va-

auga jaunimas Žemaitijoje ir 
visoje Lietuvoje, darbščios 
mokytojos, o pats Skuodas 
savo puikiais laimėjimais 
kultūros srityje vertas šiltų, 
pagyrimo, net ir nuostabos 
žodžių. Prisiminkime, kad 
1850 m. Skuode lankėsi M. 
Valančius ir jis tada rašė, 
kad pirmoji “mokslinyčia” 
Skuode buvo dar 1614 
tais.

Luknės kolūkis ir 
jo kultūra

Netoli Skuodo, plentu
žiuojant į Lenkimus, negali 
nepastebėti Luknės kolūkio. 
Dar neseniai čia buvo tik 
akmenys, krūmai. O dabar? 
Dabar Luknės žemdirbiai iš 
hektaro prikulia po 30 cent
nerių, kolūkis kas metai gau
na milijonines pajamas.

Ne tik patį rajoną, bet ir 
kitų vietų žmones Luknės 
kolūkis stebina savo kultūros 
namais, nes žmogus juk ne 
vien duona yra sotus . . .

Taigi važiuoji ir štai prieš 
akis išnyra puikūs kultūros 
namai, atidaryti prieš dešimt 
metų. Tada kolūkiui vadova
vo Karolis Sičiūnas ir juo 
išbuvo keliolika metų. Dabar 
jau kitas vadovas — ir toliau 
Luknė pasižymi savo ūkio 
našumu, savo pajamų milijo
nais.

Kultūros namai čia tokie, 
kad jiems nebūtų gėda sto
vėti ir dideliame mieste. 
Pats vestibiulis erdvus, švie
sus, veidrodžiais išpuoštas. 
Salei su daugiau kaip 200 
vietų turi ir sceną tinkamą 
vaidinimam; ir kino aparatū
rą, kitas patalpas įvairiems 
kolektyvams, pagaliau ir bi
blioteką. Antrame aukšte 
dirba kolūkio valdyba. Yra ir 
kabinetai žemės ūkio specia
listams. Įdomu, kad kamba
rių sienos išmuštos ąžuolo 
lentelėmis, lubos — įvairių 
spalvų medžio plokštėmis. 
Kiekviename kambary vis 
kitokie baldai — jie padaryti 
kolūkio žmonių, gražūs ir 
patogūs. Ir šviestuvai vis ki
tokie. Nestebina, kad tokiuo
se kultūros namuose neretai 
gastroliuoja Klaipėdos ir kiti 
dramos teatrai, vyksta kon
certai, dailininkų parodos. 
Pagaliau ir pati aplinka — 
graži, rūpestingai sutvarky
ta, su gėlynais, ir su fontanu 
su parimusiu žilvičiu. Netoli 
ir skuodiškių simbolinis pa
puošalas — akmuo. Gražus 
Luknės kolūkis, bet geri ir 
kiti netolimi kolūkiai, kaip 
Šarkės ir kiti. Atsisveikinant 
su Skuodu bei jo rajonu, su 
visa Bartuvos upės dauba, 
slėniu, verta priminti kelias 
jauno skuodiškio poeto J. 
Kurtinaičio eilėraščio “Lietu
vai” eilutes: 
va — Prie
uosto — Ir aš tau žodį —

“Tu — Bartu- 
tilto — Mūsų

Vilniaus universiteto 
kultūros klubas

Vėlei surandu. — Kai tavo 
krantą — Liepos aušros glos
to — Žemaitis žino — Bus 
daugiau grūdų”.
Mosėdžio akmenų karalijoje

Tokio “akmenų muziejaus” 
nerasi niekur kitur nei Lietu
voje, nei visoje Tarybų Są
jungoje, nei kitose šalyse. 
Tai retenybė, apie kurią 
daug kas rašo, lanko ir geo
logai ir geografai, gausūs tu
ristai. Apie Mosėdį skaityto
jai jau yra skaitę, jie žino, 
kad tie akmenys traukia, kad 
jie verti didelio dėmesio.

Bet ir vėl verta priminti, 
kad visa “istorija” su akme
nų rinkimu prasidėjo 1957 
m., kai į Mosėdį (apie 8 
mylias nuo Skuodo) atvyko 
dirbti jaunas, baigęs Kauno 
medicinos institutą gydyto
jas Vaclovas Intas. Žmonės 
kalbėjo: na ir keistas žmoge
lis, ko jis vaikšto po laukus? 
Jis gi ieškojo akmenų, vis 
gražesnių, vis didesnių. 
Daug kas stebėjosi, bet In
tas, ir toliau gydė žemaičius, ! bes ir formas, 
ir toliau rinko akmenis. Visi 
jie atgabenti į Mosėdžio so
dybas sušvito nauju grožiu. 
Pasirodo, kad ir Lietuva jau 
neatsilieka nuo akmenų tė
vynių — Švedijos ar Suomi
jos.

Into rūpesčiu atsirado tik
rai įdomūs radiniai — akme
nys perkūno kulkos, laumės 
pirštai, įvairios fantastiškos 
figūros, kurias gali sukurti 
tik gamta. Reikėjo daugiau 
žalumynų ir štai tas pats V. 
Intas laisvu laiku keliavo į 
Tolimuosius Rytus, Vidurinę 
Aziją ir ten surado želmunų, 
kurie galėjo papuošti, pra
turtinti jo akmenų kolekci
jas. Jau ten esama tūkstan
tis įvairių dekoratyvinių žel
dinių rūšių. Atsirado ir dirb
tinis ežeras ir gulbės ir 
vandens malūnas.

Didelis padarytas darbas, 
o Lietuvos TSR vyriausybė 
tai tinkamai įvertino. 1979 
m. LTSR Ministrų Tarybos 
nutarimu Mosėdyje įsteigtas 
Respublikinis unikalių akme
nų muziejus. Bartuvos upės 
pakrantėje, 10 hektarų plote 
po atviru dangumi matyti 
ekspozicija su apie 600 akme
nų. Čia pridursiu, kad iš viso 
V. Into žinioje dabar yra 
daugiau kaip 5,000 akmenų. 
O paties muziejaus-parko 
autoriai yra architektai A. ir 
R. Kiškiai ir geologas A. 
Gaigalas.

Dabar apie tą akmenų mu
ziejų rašo ir užsienio laikraš
čiai, žurnalai. O mums belie
ka tik džiaugtis, kad mūsų 
šalis vis gražėja, kad joje 
gyvena ir dirba darbštūs, 
energingi žmonės. Dėl to, iš 
dalies, ir aišku, kad vis auga 
įir auga turistų Lietuvą ap
iankančių skaičius.

nes čia visada

Keturių šimtmečių jubilie
jų atšventęs Vilniaus valsty
binis V. Kapsuko universite
tas — vienas seniausių ne tik 
Tarybų Sąjungoje, bet ir 
visoje Europoje. Tai didžiau
sia respublikos aukštoji mo
kykla, turinti beveik 3,500 
dėstytojų ir 17 tūkstančių 
studentų. Kas ketvirtas Lie
tuvos gyventojas, turintis 
aukštąjį išsilavinimą, yra 
Universiteto auklėtinis.

Nepaisant pagarbaus am
žiaus, Vilniaus universitetas 
amžinai jaunas. Jaunas — 
nes iškilo dailūs nauji mokslo 
rūmai, studentų miestelio 
korpusai, žymiai padidėjo 
dėstomų disciplinų skaičius. 
Jaunas
šeimininkauja jaunimas, nes 
gimsta naujos ir gražiai pa
laikomos senosios tradicijos.

Suprantama, mokslas uži
ma pagrindinę vietą studen
to gyvenime, tačiau ir nuo
taikingos jaunimo šventės, 
renginiai bei įvairūs konkur
sai palieka neišdildomą įspū
dį visiems senelio universite
to auklėtiniams. Universite
to Kultūros klubas atlieka 
nemažą darbą tęsiant stu
dentijos gyvenimo tradicijas. 
Į šį klubą įeina visų dvylikos 
universiteto fakultetų Kultū
ros klubų pirmininkai, jis 
padeda organizuoti bendrus, 
tarpfakultetinius renginius— 
skaitovų konkursą, politinės 
dainos vakarą, jumoro šven
tę ir daugelį kitų. Kas savai
tę centriniame Kultūros klu
be fakultetų atstovai aptaria 

j savo veiklos kryptis, galimy-

viena iš

Stuokos-Gucevi-

DRAUGYSTĖS KELIU

■

įSkilmėse Kaukolikų mokykloje netoli Skuodo — ketvirtas iš kairės V.Alseika; antras 
iš kairės dail. J. Vyšniauskas.

Kiekvienas fakultetas turi 
savo veidą, tradicijas, šven
tes Fizikai pasižymi aštriu 
jumoru, išradingumu. Fizikų 
dienos šventė
labiausiai mėgstamų studen
tų tarpe. Šaunaus dinozau
ro — fizikų talismano r— ir 
gaisrinių sirenų lydimi šimtai 
studentų susirenka stebėti 
nuotaikinos programos.

Šiais metais filologijos fa
kulteto Kultūros klubas pri
pažintas geriausiu universi
tete. Filologai mokosi pa
grindiniuose senuosiuose 
universiteto rūmuose, todėl 
jų organizacijoms šventės tu
ri ypatingą iškilmingumo at
spalvį. Senasis universitetas 
garsėja savo nuostabiai jau
kiais vidaus kiemeliais, ir 
kiekvienos filologijos specia
lybės studentai turi jiems 
priklausantį kiemą: lituanis
tai — Daukanto, vokiečių ir 
prancūzų kalbų busimieji 
specialistai — Arkadų, an
glistai — Mickevičiaus, ru- 
sistai
čiaus. Bendros filologų šven
tės vyksta didžiajame Sarb- 
vijaus kieme.

Kiekvieną rudenį vyksta 
imatrikuliacijos šventė — 
pirmakursių krikštynos. Se
noviškais, XVLXVII a. a. 
stiliaus rūbais apsivilkę vy
resnių kursų studentai sve
tingai sutinka naujokus, iš
kilmingai perskaito senovi
nius raštus ir . . . išprausia 
kiemo fontane, nes vanduo — 
pagrindinis šios šventės sim
bolis.

Pastaraisiais metais labai 
populiariais tapo “filologijos 
rudens” renginiai. Tai puiki 
poezijos, dainos, jaunųjų, kū
rybos šventė. Kiekvienas va
karas turi savo teminį pava
dinimą: “šešėlis”, “ruduo”, 
“gatvė” ir pan., pagal jį 
ruošiamas scenos apipavida
linimas, parenkami (iš dide
lio norinčiųjų tarpo) debiu
tuojančių poetų eilėraščiai, 
dainos. Tris vakarus iš eilės 
vienas po kito scenoje pasi
rodo poezijos mylėtojai, ais
tringi dainų entuziastai — po 
vieną, pritariant gitara, ne
didelių ansamblių lydimi. 
Reik tikėtis, kad ne vienas jų 
ateityje taps žymiais respu-

blikos poetais, rašytojais. 
Bet labiausiai džiugina jau
natviško entuziazmo nuotai
ka, studentų kūrybinė įvai
rovė, jos brandumas.

Mokslo pusiaukelės šven
tė — mediumas, vienas pa
grindinių žiemos renginių. 
Aktyviai dalyvauja ir fakul
tetų dekanai, prodekanai, 
dėstytojai. Studentams įtei
kiami taip vadinami “pusdi- 
plomiai”, liudijantys, kad pu
sė “vargų atkentėta” . . .

Pavasario šventė — Kovo 
8-oji. “Vyriškojo” išradingu
mo sveikinant ir linksminant 
gražiosios lyties atstoves ne
trūksta nei studentams, nei 
dėstytojams. Pastarieji nere
tai taip smagiai trypia sceno
je, kad net jų auklėtiniams 
tenka stengtis neatsilikti.

Be jau minėtų renginių 
kasmet vyksta filologijos die
nos šventė, balandžio 1- 
sios — “Melagių dienos” nuo
taikingos iškilmės, diploman
tų palydos — baigiamoji, 
paskutinė studentų šventė.

Tad nuo pirmojo iki pasku
tiniojo kurso studentai daly
vauja jų pačių organizuoja
muose renginiuose. Ir ne tik 
universiteto, bet ir dides
niuose. Štai Vilniuje rengia
mame “Poezijos pavasaryje” 
kartu su žymiausiais lietuvių 
poezijos atstovais dalyvauja 
ir studentai, filologijos fakul
teto choras. Aktyvus mokslo 
jaunimas ir kasmetinėje 
miesto “Knygos bičiulių” 
šventėje.

Sunku nedideliame straips
nyje pilniau nušviesti Vil
niaus Universiteto Kultūros 
klubo ir jo dvylikos fakulteti- 
nių filialų veiklą, tačiau ir iš 
keleto paminėtų pavyzdžių 
galima padaryti džiugią išva
dą — jaunas mūsų senasis 
universitetas. D. Kunčius

TIESOS KRISLAI
Kalbėti—tai dar nereiš

kia tą kalbą mylėti. Kalba, 
kaip motina, saugo nuo nu- 
tautimo. Jei užmiršai gimtą 
kalbą, užmiršai motiną. 
Mylėti kalbą mokykimės iš 
tautos galiūnų. Jeigu gyva 
kalba, gyva ir tauta.

Jeigu gyva kalba, gyva ir 
tauta.

Kalba neprekiaujama.
Gimtoji kalba —gyvybės 

kalba.
Gimtoji kalba —gyvybės 

ir energijos šaltinis.
Kalbos deimantai randasi 

liaudyje. Kęstutis Balčiūnas

San Salvador. — Amerikos 
remiamoji vyriausybė pa
skelbė, kad šių metų pabai
goje įvyksiančiuose šalies 
rinkimuose galėtų dalyvauti 
ir kairieji sukilėliai, kurie 
dabar kovoja prieš vyriausy
bę. Sukilėliai dabar laikosi 
nuomonės, kad jie turėtų 
reikalą diskutuoti su vyriau
sybe, bet toji atsisako.

Nuotraukoje: Svečių iš VDR sutikimas Šilutės rajono 
TSKP XXV suvažiavimo tarybiniame ūkyje.

Jau dvidešimt metų ben
dradarbiauja Tarybų Lietuva 
su Vokietijos Demokratinės 
Respublikos Erfurto apygar
da. Du dešimtmečiai — isto
riškai trumpas laikotarpis, 
tačiau žmonių gyvenime pa
kankamas, kad išaugtų gra
žus draugystės medis.

“Draugystė, taika, socializ
mas” — šie žodžiai lietuvių ir 
vokiečių kalbomis visą savai
tę skambėjo Tarybų Lietu
vos miestuose ir kaimuose. 
Gegužės viduryje respubli
koje vyko Erfurto apygardos 
draugystės dienos. Į svečius 
pas Nemuno krašto žmones 
buvo atvykusi Erfurto apy
gardos partinė delegacija, 
vadovaujama apygardos ta
rybos pirmininko Richardo 
Gotės, koncertus surengė 
Erfurto miesto kamerinis or
kestras ir Noištato savivei
klinis folklorinis ansamblis. 
Didelį pasisekimą turėjo Vil
niuje, Liaudies ūkio laimėji
mų parodų rūmuose, sureng
ta Erfurto apygardos paro
da, vokiškų dokumentinių ir 
meninių filmų festivalis. 
Draugystės mitingai, daly
vaujant svečiams, įvyko Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje, Ši
lutės ir Kaišiadorių rajonų 
ūkiuose.

Kalbėdamas per iškilmingą 
draugystės dienų atidarymą 
Lietuvos Komunistų partijos 
Centro Komiteto pirmasis 
sekretorius Petras Griškevi
čius pažymėjo didelę drau
gystės su socialistinėmis šali
mis reikšmę. Nuolatinis pasi-

eknavičiaus nuotrauka

as įvairiomis delegaci- 
specialistų grupėmis, 

inėmis vertybėmis pa-

keitirr 
jomis, 
kultui 
deda dalytis sukauptu paty
rimu, 
voti u

Dabar su Erfurto apygar
dos įmonėmis, ūkiais, organi
zacijoj 
palaiko beveik 100 Lietuvos 
to paties profilio kolektyvų. 
Gražiu šios draugystės pa
vyzdžiu yra lietuviško porce
liano 
Kaun 
dirbinių gamyklos žmones 
pamokė garsieji Veimaro 
porcęliano meistrai. Gražiai 
bend 
Erfu; 
staty 
savo 
blokių namų surinkimo tech
nologijos, erfurtiečiai gi — 
sužir 
los p

bendromis jėgomis ko- 
ž taiką, socializmą.

mis glaudžius ryšius

gimimas. Gaminti jį 
o “Jiesios” keramikos

Iradarbiauja Vilniaus ir 
!’to gyvenamųjų namų 
bininkai. Vilniečiai iš 
draugų išmoko stambia-

ojo nemaža namų apdai- 
aslapčių.
Vokietijos Demokrati-

nės Respublikos žmonės, — 
kalbėjo Erfurto apygardos 
delegacijos vadovas Richard 
Gote 
mą,

pirma, Tarybų Sąjunga.

, — sutriuškinus fašiz- 
pasirinko socializmo ke

lią. Juo žengti mums padeda 
viso$ socialistinės šalys ir, 
visų
Į šį gražų draugystės ir 
bendradarbiavimo vainiką 
savo indėlį įneša Tarybų Lie
tuva ir Erfurto apygarda. 
Mes 
vien
nuoširdžiai kovosime už pa
žangą ir taiką visame pasau
lyje.

ir toliau stiprinsime 
minčių žmonių ryšius,

E. MIEŽELAITIS

Naktis
Juoda naktis j augalotą kalną — 
Tarsi sesuo į brolį — panaši.
Tu jo papėdėje, kaip žirgas balną, 
Nakties šešėlį ant pečių neši.

Pasineri į sapną, lyg j jūros
Gelmes, kur plauko kefstos smegenų 
Gamybos geometrinės 
Ir vaikštai kaip skend

ligūros. 
uolis jo dugnu.

A. Degutis

Jo dugnas irgi žvaigždėmis išklotas — 
Tarsi pasviręs virš^alvos dangus.
Ir nardai tu tarp jų. ta
Nešiojamas Chaoso

rsi pilotas, 
'ar Bangos.

Ir tolsta geometrinės figūros. 
Neleidžia tik raketinis ryklys 
Išnirti tau iš sapno — lyg iš jūros, — 
Jis vienas, man atrodo, ir neklys.,

-Ms

Nuotrauka, kurios vengė Amerikos spauda. Tai Tarybų Sąjungos vadovas Jurijus 
Andropovas pokalbio metu su Amerikos veteranu diplomatu, buvusiu New Yorko 
gubernatorium Averell Harriman ir jo žmona. Šis susitikimas įvyko Kremliuje birželio 
2 d. Abi pusės pareiškė susirūpinimą dėl Tarybų Sąjungos ir Amerikos santykių 
dabartinės būklės ir pasisakė už abiejų šalių santykių sunormalizavimą taikos labui.
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KANADOS ŽINIOS

Montreal, Quebec
Gimtinės svečiai

Daugelis montrealiečių pri- 
siminame gerai tautietį iš 
Gimtines, tai Vaclovą Saka
lauską, kuris čia Expo-67 
darbavosi tarybiniame pavi- 
lione. Pastaruoju laiku jis 
darbuojasi Washingtone, 
prie Tarybų Sąjungos amba
sados kaip pirmasis sekreto
rius. Jis su šeima-žmona ir 
dviem vaikučiais, vykdamas 
T. Lietuvon atostogoms, bu
vo trumpai sustojęs Mon
treal. Čia susitiko kelis bu
vusius pažįstamus tautiečius. 
Ch. Juška su mašina aprodė 
miestą, o sekančią dieną lai
vu “Gruzija” išplaukė. Kartu 
su Sakalauskų šeima išplau
kė taip pat atostogoms, prie 
laivo atsiradęs ir Sigitas Kri
vickas su šeima. Sigitas yra 
Tarybų Lietuvos žurnalistas, 
akredituotas prie Jungtinių 
Tautų. Išlydėjusieji palinkė
jo jiems laimingos keliones.

Mirė tautietis
Gegužės 31 d., pasirgęs 

kelias savaites, mirė seno
sios kartos tautietis — Juo
zas Vilkas. Sulaukęs 83 metų 
amžiaus. Buvo viengungis. Iš

Darbininkų patogumui
Gražiausias drobeles — 

baltas ir margas, storesnes 
ir plonas kaip šilką — audžia 
Alytaus Lietuvos KP 60-me- 
čio medvilnės kombinato ko
lektyvas. Alytuje pagamin
tus audinius mielai perka 
Tarybų Lietuvos miestų ir 
kaimų gyventojai. Nemaža 
lietuviškų drobių, išaustų iš 
Vidurinės Azijos respubliko
je išaugintos medvilnės, 
siunčiama taip pat į brolišką
sias tarybines^ respublikas, 
užsienio šalis. įayo pasieki
mus audėjos, verpėjos, kitų 
specialybių darbininkai sieja 
ir su puikiu įmonės valgyklų 
darbu. Skaniai pavalgius, 
sparčiau ir darbas einasi, 
sako jie.

Valgyklų kombinate pa
kanka — jas turi visi cechai. 
Ir kiekvienoje iš jų viskas 
turi būti panašiai kaip gera
me Vilniaus arba Kauno res
torane. Taip galvodami, įmo
nės vadovai patikėjo valgyk
lų įrengimą projektuotojams, 
kombinato dailininkams. Jų 
pastangomis “maitinimo ce
chų” interjerus papuošė ori
ginalūs baldai, šviestuvai, 
gobelenai. Čia atėję darbi
ninkai, be kita ko, taip pat 
gerai pailsi: valgyklose tylu, 
jauku, sklinda muzika.

Kad lankytojai būtų aptar
naujami greitai ir gerai, rū
pinasi nemažas būrys virėjų. 
Dauguma jų — puikūs savo 
amato meistrai, žiną nemaža 
įvairiausių pasaulio virtuvių 
paslapčių. Tuo kiekvienas 
netrunka įsitikinti. Žemaitiš
ki blynai ir sibirietiški koldū
nai, lietuviški didžkukuliai ir 
rytietiškas plovas, kaukazie- 
tiškas šašlykas — tai tik 
nedidelė dalelytė patiekalų, 
kuriuos galima rasti valgia
raščiuose. Kombinate pasi
stengta, kad ant darbininkų 
stalo ištisus metus būtų švie
žių daržovių ir vaisių. Tam 
įmonė įsirengė didelį šiltna
mių ūkį, nemaža žemės ūkio 
produktų perkasi iš kolūkių, 
esančių prie Alytaus. Kombi
natas taip pat turi savo 
kulinarijos, konditerijos ce
chus. Juose pagamintų mais
to pusfabrikačių, sausainių, 
pyragaičių, tortų galima įsi
gyti įmonėje esančiose par
duotuvėse.

— Atkreipkite dėmesį — 
maistas valgyklose, parduo
tuvėse labai pigus, — sako 
medvilnės kombinato direk

amato stalius. Jo geras drau
gas — Jokubauskas rūpinosi 
velionio palaidojimu.

Lai būna lengva jam šios 
šalies žemelė.

Ligoniai
Emilija Jagelavičienė nese

nai pergyveno nedidelę ran
kos operaciją. Operacija, at
rodo, sėkminga. Ligonė gy
dosi namieje.

Verduniete Julė Tomaso- 
nienė pergyveno sunkią 
akies operaciją. Ligonė jau
čiasi neblogai.

Aldona Alenskienė susir
gusi. Ji randasi Queen Eliza
beth ligoninėje.

Jonas Balčiūnas taiso svei
katą Royal Victorijos ligoni
nėje.

L. Giedraitis Montreal Ge
neral ligoninėje tikrina savo 
sveikatą.

Išvyko —atvyko
Vic Kieto ir Stan. Never- 

dauskas buvo išvykę į JAV 
aplankyti sesutę ir švogerį 
Mitkus.

Pas B. ir A. Alenskus 
atvykusi jų duktė iš Vancou
ver, kuri atvyko aplankyti 
savo sergančią mamytę. P.

torius Danielius Jakštys. — 
Pavyzdžiui, pietūs darbinin
kui per mėnesį vidutiniškai 
atsieina 3-4 procentus to, ką 
jis per tą laiką uždirba. Liku
sią dalį kainos padengia ad
ministracija, panaudodama 
tam nuolat gaunamą pelną už 
planų įvykdymą, labai aukš
tos kokybės audinių gamybą.

Nebūna tuščia valgyklose 
ir nedarbo dienomis. Jose 
įmonės darbininkai, tarnau
tojai organizuoja šeimynines 
iškilmes, kitas šventes. 
Tekstilininkų patogumui — 
ir keletas jaukių kavinukių. 
Čia galima ilgėliau pasėdėti 
po darbo, pasiklausyti nau
jausių muzikos įrašų.

Valgyklų, parduotuvių 
darbuotojai — lygiateisiai 
kombinato kolektyvo nariai. 
Už gerą darbą jie skatinami 
materialiai, jiems sudaromos 
sąlygos keliauti po Tarybų 
Sąjungą, pabuvoti užsienyje. 
Maitinimo cechuose dirbantis 
jaunimas gali kelti savo kva
lifikaciją. Merginos ir vaiki
nai su įmonės stipendijomis 
nukreipiami mokytis į maisto 
pramonės technikumus, 
aukštąsias mokyklas, meis
triškumo paslapčių jie semia
si iš geriausių respublikos, 
šalies kulinarų.

— Alytaus medvilnės 
kombinato pavyzdys gerai 
iliustruoja darbininkų maiti
nimo organizavimą Tarybų 
Lietuvos pramonės įmonė
se, — pažymi Respublikinės 
profesinių sąjungų Tarybos 
sekretorė Ona Vainauskie
nė. — Jau seniai užmiršti tie 
laikai, kai, eidami į darbą 
žmonės nešdavosi ryšulėlius 
su maistu. Dabar kiekvieno
je gamykloje, fabrike yra 
gerai įrengta valgykla, o 
neretai ir dvi arba trys, taip 
pat bufetai, kur galima už
kąsti ne tik šaltų, bet ir 
karštų patiekalų. Greičiau 
aptarnauti lankytojus, pa
lengvinti virėjų darbą pade
da virtuvėse naudojami na
šūs įrengimai.

Vytautas Žemaitis

Skaitykite 

ir remkite 

"Laisvę"

Apie stiprybės rodymą
Pastaraisiais dešimtme

čiais dar niekada taip aštriai 
nebuvo iškilęs karo ir taikos, 
neriboto ginklavimosi varžy
bų ir jų pažabojimo klausi
mai. Dėl to labiausiai kalta 
dabartinė Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidento Ro
naldo Reagano vairuojama 
administracija, kuri griebiasi 
vienos avantiūros po kitos. 
Štai dabar prireikė amerikie
čių visuomenės akyse įteisin
ti tiesiog fantastines karines 
išlaidas, ir Jungtinių Ameri
kos Valstijų prezidentas 
triukšmingai paskelbė savo 
naują “gynybos nuo tarybi
nių raketų programą”, kuri 
yra dar viena nauja ginklavi
mosi varžybų spiralė.

Tai buvo motyvuojama vis 
tuo pačiu — tariamu Tarybų 
Sąjungos kariniu pranašumu 
ir iš to sekančia Jungtinėms 
Valstijoms būtinybe “vytis”. 
Šį mitą jau nekartą išsklaidė 
patys blaiviau mąstantys ir 
sąžiningesni Amerikos politi
kai.

Štai ką neseniai pareiškė 
buvęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų gynybos ministras 
Robertas MacNamara:

“Artimiausiais metais nu
matytos karinės išlaidos be, 
jokios žalos (kalbama apie 
žalą Jungtinių Amerikos Val
stijų gynybai) gali būti su
mažintos 150 bilijonų dole
rių. Tam reikia tik atsisakyti 
tų visiškai nerealių uždavi
nių, kuriuos karinėje srityje 
užzibrėžė Reaganas”. Kon
greso atstovų rūmų spykeris 
O’Neill ir demokratų mažu
mos senate lyderis Byrd pa
smerkė karingą savo šalies 
prezidento retoriką, jo mėgi
nimą dar labiau kurstyti mi
litaristinę psichozę Jungtinė
se Valstijose.

Populiarus senatorius Ed
vardas Kenedis pareiškė:

“Mes privalome atsisakyti 
teorijos, kad branduoliniam 
kare galima pasiekti pergalę, 
nes tokia politika gali pri
versti prie tarptautinės kata
strofos”.

Tokia šių — ir dar daugelio 
kitų žinomų amerikiečių — 
nuomonė. Pasaulis su didžiu
liu dėmesiu susipažino, ir dar 
tebekomentuoja Jurijaus 
Andropovo atsakymus į 
“Pravdos” laikraščio kores
pondento klausimus. Kaip 
vieningai pažymima, ten aiš
kiai ir nedviprasmiškai išdės
tyta tarybinė pozicija, aki
vaizdžiai įrodytas Washing- 
tono kurso avantiūrizmas.

Visa tą puikiai supranta ir 
eiliniai amerikiečiai, kuriems 
vis didesnį rūpestį kelia jų 
vadovo politika. Tai ir natū
ralu: juk kalba eina, visų 
pirma, apie jų likimus.

Tam tikrą amerikiečių šalį 
sudaro ir lietuviškos kilmės 
ateiviai, kurių dalis jau se
niai įsiliejo į šio krašto gyve
nimą. Koks jų požiūris į 
karinę psichozę?

Jis, be abejo, priklauso 
nuo to, apie kokius Amerikos 
lietuvius kalbama. Pažangie
čiai pasisakė ir pasisako už 
nusiginklavimą, už derybas, 
už tarpusavio supratimą tarp

Sparčiai auga Panevėžys. Miesto pakraščiuose pastarai
siais metais pastatyta daug naujų daugiaaukščių gyvena
mųjų namų.

Nuotraukoje: Naujas Panevėžio gyvenamasis kvartalas.
A. Dilio nuotrauka

“LAISVĖ

tautų. Man tikrai didelį įspū
dį padarė eilutės, kurias per
skaičiau New Yorko pažan
giųjų lietuvių laikraščio 
“Laisvės” vedamajame 
“Kristai”: “Man atrodo, kad 
jeigu prezidentas Reaganas, 
jo kabineto nariai, aukštieji 
karininkai, kurie sėdi Penta
gone, korporacijų preziden
tai, kurie krauna sau turtus 
iš ginklavimosi varžybų, ir 
visi kiti, dabar “privilegijuo
ti”, realistiniai įsivaizduotų, 
kas atsitiktų su jais bran
duolinio karo atsitikime, jie 
patys prisidėtų prie taikos 
judėjimo. Juk jie irgi turi 
vaikus, anūkus, juk jie min
džioja tą pačią žemę. Kaip jie 
gali apie tai negalvoti?”

Deja, pastarieji įvykiai ro
do, kad gali. Na, jeigu iš 
dalies dar galima suprasti 
pačius priviligijuočiausius 
Amerikos vadovus, kurie, 
matyt, tikisi išlikti saugūs ir 
branduolinio karo metu, tai 
visiškai sunku paaiškinti el
gesį tų, kurie svajoja apie 
branduolinį karą, būdami pa
čiame “viduryje”.

Kalbu apie dalį reakcinės 
lietuviškosios emigracijos, 
kurios atstovai savo spaudo
je jau nekartą išreiškė be
protišką mintį, kad “geriau 
jokios Lietuvos, negu dabar
tinė, tarybinė”. Tačiau, lin
kėdami sunaikinimo savo bu
vusiam kraštui, jie užmirš
ta .. . patys apie save. Šia 
prasme labai būdingos eilu
tės, kurias perskaičiau nacio
nalistinės emigracijos laik
raštyje, leidžiamame Chica- 
goje. Štai kaip ten sampro
taujama:

“Taika prasideda ne nuo 
ginklų sunaikinimo, bet . . . 
nuo savęs pakeitimo ir savo 
stiprybės rodymo . . . Taikos 
troškimas neturi užslopinti 
mūsų kovingumo.”

Taigi, tradicinis kvietimas 
“rodyti stiprybę”. Rodyti bet 
kuria kaina ir bet kuriuo 
būdu. Įdomu, kad to paties 
laikraščio sekančiame lape 
gausu nusiskundimų apie tai, 
kad Amerikoje kasdien 
brangstąs pragyvenimas, di
dėjančios išlaidos vaistams, 
daktarams, mokesčiai. Tas 
pats laikraštis dejuoja, kad 
jam esą vis sunkiau sudurti 
galą su galu: kainos absoliu
čiai viskam pastoviai auga.

Tai —- tiesioginis “stipry
bės rodymo” rezultatas, ta
čiau čia nė nemėginama prie
žastį ir pasekmes suvesti į 
vieną. Tokia didelė reakcijos 
neapykanta pažangos, taikos 
jėgoms. Laimė, mūsų dienų 
pasaulyje koziriai ne reakci
jos rankose. V.M.

Ajaccio, Korsika. — Pran
cūzijos prez. Mitterrand, 
kalbėdamas čia savo dviejų 
dienų apsilankymo metu, pa
reiškė, kad jis sutinka su 
Korsikos gyventojų laisvės 
idėjomis, bet patvirtino, jog 
Korsika, kaip tokia, esanti 
Prancūzijos dalimi. Jį lydėjo 
stiprios sargybos, norint iš
vengti užpuolimų iš Korsikos 
tautinio judėjimo dalyvių pu
sės.

Klastingasis 
bobausis

Šį pavasarį, netruksiant 
drėgmės ir šilumos, Dzūkijos 
miškuose masiškai pradėjo 
dygti pirmieji grybai — bo
bausiai.

Bobausis — vertingas gry
bas. Lietkoopsąjungos organi
zacijos juos superka ekspor
tui. Ir kaina nemaža — 80 
kapeikų už kilogramą. Be to, 
už parduotus bobausius lei
džiama nusipirkti kombinuo
tųjų pašarų.

Grybas skanus ir maistin
gas, bet elgtis su juo reikia 
atsargiai. Štai kas atsitiko 
moterėlei, kuri pagrybavo 
Marcinkonių girioje.

Parsinešė moteris tuos gry
bus namo ir sukrovė į krosnį 
džiovinti. Baigusi darbą, at
sigulė poilsio. Atsigulė, ir 
mažai trūko, kad būtų nie
kad neatsikėlusi. Laimė, duk
tė užėjo žadinti. Tiesiai iš 
patalo netekusią sąmonės mo
terį nuvežė į ligoninę.

Medikai nenustebo. Verdant 
ar džiovinant bobausius, iš 
jų išsiskiria nuodinga helve- 
linė rūgštis. Ne be pagrindo 
mokslininkai teigia, kad bob
ausius būtina labai ilgai vir
ti. Be to, svarbu, kad verdant 
puodas būtų atidengtas, kad 
šitas kepenų nuodas visiškai 
išsigaruotų.

J. SAVICKAS

Mumijų 
tyrimai

Daug seniau negu senovės 
egiptiečiai ėmė balzamuoti $a 
vo mirusiuosius, Pietų Ameri
kos indėnai darydavo mumi
jas natūraliu būdu: suvynio
davo mirusiuosius į nendres 
ir augalų lapus arba j med
vilninį audinį ir išdžiovindavo 
sekliuose kapuose dykumoje.

Šiandien tie sausai konser
vuoti lavonai — didžiausias tur
tas mokslininkams, tyrinėjan
tiems ligų istoriją. Pastarąjį 
dešimtmetį daugiau kaip 2,5 
tūkst. mumijų, kai kurios net 
5 tūkst. metų senumo, buvo 
atkasta dykuminiuose pajūrio 
slėniuose Peru ir Čilėje. JAV 
Nacionalinės geografų drau
gijos finansuojama grupė me
dikų jas ištyrė, norėdami su
žinoti, kaip tie žmonės gy
veno ir mirė. Pasak Virdžini
jos medicinos koledžo klini
kinės patologijos profesoriaus 
dr. M. Dž. Elisono, prieš 5 
tūkst. metų žmonės mirė dėl 
tų pačių priežasčių, kaip ir 
dabar.

Tyrimų duomenys rodo, kad 
žmonių sveikatingumas kaimiš
kuose vakariniuose Pietų Ame
rikos rajonuose mažai page
rėjo per pastaruosius tūks
tantmečius, kai kuriais požiū
riais gal net pablogėjo. Ne
pasikeitė suaugusių žmonių 
ūgis ir gyvenimo trukmė, o 
tai su mityba sus.iję rodikliai. 
Kvėpavimo organų ligos, pa
vyzdžiui, tuberkuliozė, ir šian
dien tebėra svarbiausia Pie
tų Amerikos gyventojų mir
ties priežastis. Kūdikių mirtin
gumas ir vaikų sergamumas, 
deja, anais laikais buvo ma
žesnis ir mažiau buvo ligų, 
kurias sukelia virusai,— teigia 
dr. Elisonas. Žmonių dantys 
tada irgi buvo sveikesni, nes 
medžioklės ir maisto rinkimo 
laikais maistas buvo baltymin- 
gesnis, negu prasidėjus žem
dirbystei, kai imta vartoti dau
giau angliavandenių.

Šios studijos taip pat panei
gė kai kuriuos senus įsitikini
mus. Pavyzdžiui, ilgai many
ta, kad europiečiai nuvežė tu
berkuliozę į Vakarų pusrutu
lį. Tačiau dr. Elisonas rado 
mumijose gerai išsilaikiusių tu
berkuliozės bacilų — taigi šia 
liga sirgta daugelį šimtmečių 
anksčiau negu Kolumbas įkė
lė koją j Naująjį pasaulį. Ant
ra, antropologai iki šiol tei
gė, jog Pietų Amerikos čia
buviai, kol nesimaišė su išei
viais iš Europos, buvo tiktai 
vienos — nulinės kraujo gru
pės. Tačiau ištyręs mumijų au
dinių pavyzdžius, Elisonas ra
do daugelį indėnų turėjus A 
ir B grupės kraują.

Dar vienas įdomus atradi
mas — prieš 5 tūkst. metų gal
vos chirurgija tenai buvo pa
siekusi negirdėtų laimėjimų. 
Vulkaninio stiklo įrankiais, tik
riausiai nevartodami jokių 
anestetikų ir antiseptikų,? anų 
laikų chirurgai išskusdavo ir 
išpjaudavo gabalus kiaušo, 
gydydami kovų žaizdas, ligas 
ir net epilepsiją bei galvos 
skausmus. Ir daugiau kaip pu
sė ligonių pasveikdavo. O 
XVIII a. Europoje tokių ope
racijų buvo atsisakyta, nes 
mirtingumas po jų buvo 100%.

5-TAS PUSLAPIS

Nuotraukoje: Kauno senamiestis. Rotušės aikštė šian
dien. K. Jūrelės nuotrauka

TRADICIJA TĘSIAMA . . .
Toks užtęstas telefono 

skambutis reiškė, kad “Tė
viškės” draugijoje kažkas 
ieško iš svetimos šalies.

— Kalba Gintarė Kotkė! 
Alio! Ar girdite mane?

Girdim. Ir kuo puikiau
siai, — pasakiau į telefono 
ragelį.

— Bėda pas mus. Manęs ir 
brolio Artūro kažkodėl nėra 
“Tėviškės” draugijos svečių 
sąraše. Net neįsivaizduojate, 
kaip labai norėtume pabūti 
Lietuvoje, — girdėjau rage
lyje greitą jauną moterišką 
balsą.

— Hm. Nežinau, kuo galė
tume padėti. Tačiau teks 
pabandyti, — pažadėjau, o 
po keleto dienų, kai septy
niolikos jaunų žmonių grupė 
išlipo Vilniaus geležinkelio 
stotyje, tuoj puoliau klausti, 
ar atvažiavo Gintarė ir Artū
ras Kotkės.

— Atvažiavo,—išgirdau.
Kitais atvejais šis nedidelis 

epizodas būtų bespalvis ir 
nevertėtų jo prisiminti. Ta
čiau šįkart jis gražiai parodo, 
kaip atkakliai lietuviškos 
išeivijos jaunimas ieško pro
gų pabūti Tarybų Lietuvoje. 
Pirmą kartą Gintarė į Lietu
vą atvyko pernai ir, atrodo, 
nusprendė: te auga, gražėja 
jos jaunoje širdyje Lietuva! 
Ir dabar, ją susitikus ir pa
klausius, ar atvažiuotų ji 
trečia kartą, mergina papūtė 
akis ir nusijuokė: žinoma, ir 
netgi tą būtinai pabandys 
padaryti . . .

Taigi tradicija tęsiama. 
Kiekvienų metų pavasarį per 
savo Velykų atostogas Hiu- 
tenfeldo lietuviškos gimnazi
jos mokiniai atvažiuoja pa- 
viešnagėti Lietuvoje. Šieme
tinę grupę sudarė keturiolika 
moksleivių, advokatė, peda
gogė ir Vakarų Berlyno 
“Laisvojo” universiteto stu
dentė.

Atrodytų, prisižiūrėjau, 
kaip jauni, dažniausia jau 
svetur gimę lietuviai priima 
Lietuvą, jos žmonių jiems 
neįprastą gyvenimą, o tačiau 
kiekvieną kartą pajuntu lyg 
skriaudą, lyg sopulį, kuris 
padarytas jiems dar neužgi- 
mus. Bet jaučiu, kad aš 
perdaug kategoriškas.

— Mes — lietuviai, — 
sako vieni ir didžiuojasi, kad 
jų lūpose dar gražiai skamba 
lietuviška kalba.

— Mes — lietuviai, — 
sako kiti, tačiau tą dažniau ir 
lengviau padaro svetimų 
kraštų kalbomis. Truputį 
gaila, bet aš, atrodo, įsten
giau suprasti, kad savo širdi
mis jie kalba gryna, švaria, 
svetimybių nežinančia lietu
vių kalba. Ir Lietuva jiems it 
pasaka, it stebuklas. Nuo 
ryto iki vakaro ant kojų: 
kelionės, ekskursijos, susiti
kimai — ir nepavargsta, ir 
kai jau reikia išvykti atgal, 
tai ir vėl apgailestauja, kad 
tiek nedaug tų dešimties 
dienų viešnagės.

Visas dešimt dienų gyveno 
jie Vilniuje “Vilniaus” vieš
butyje, iš kur važiavo į 
Druskininkus, Pirčiupius, 
Trakus, Elektrėnus, Kauną. 
Ir paskui, beje, (net truputį 
nesuprantama), pasakojo, 

kad ne vienam jų gražiausius 
įspūdžius pateikė vos dviejų 
dešimčių metų Elektrėnai. 
Galbūt nemažai lėmė tai, kad 
šį kartą kelionę į Elektrėnus 
ir priėmimą juose suruošė 
jaunimo klubo “Vaivorykštė” 
nariai.

— Man labiausia patiko 
Lietuvos miestų senamies
čiai. Gatvės siaurutės, namai 
restauruoti, išdažyti. Tokių 
pas mus Urugvajuje nėra, — 
kalbėjo Diana Fernara.

— Aš ruošiuosi studijuoti 
architektūrą ir, žinote, kad 
naujoji Lietuvos architektū
ra mane šauniai sužavėjo, — 
dalijosi savo įspūdžiais Jur
gis Dobilevičius. Jis irgi 
urugvajietis lietuvių kilmės. 
Beje, šioje septyniolikos 
žmonių grupėje buvo keturių 
šalių piliečiai — Vokietijos 
Federatyvinės respublikos, 
Urugvajaus, Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų.

Paskutinę viešnagės dieną 
“Tėviškės” svečiai pasikėlė į 
televizijos bokštą. Štai že
mai, atsigulęs ant kalvų ir 
klonių — senasis Vilnius, 
Tarybų Lietuvos sostinė. 
Žvilga bokštų bonios, spalvo
mis žaidžia namai. Plaukia
Neria, Vilnelė. Visur nera
mus žmonių, mašinų knibž- 
desys . . .

Tai viskas? Kada vėl susi
tiksime, o Vilniau, Lietuva?

O šis susitikimas? Kokio
mis spalvomis jis papuoštas? 
Susitikimai “Tėviškėje”, pa
žiūrėti kino filmai “Arkliava
gio duktė” ir “Niekas neno
rėjo mirti”, spektakliai “Ka
ralius Lyras”, “Meilė ir mir
tis Veronoje”, “Baltaragio 
malūnas”, lankytasi M. K. 
Čiurlionio memorialiniame 
muziejuje Druskininkuose ir 
M. K. Čiurlionio paveikslų 
galerijoje Kaune . . . Acha, 
pamatyta A. Žmuidzinavi
čiaus velnių kolekcija, apsi
lankyta skulptūros ir vitražo 
galerijoje, istoriniame, kera
mikos muziejuose ir net san
tuokų rūmuose . . .

Gerą įspūdį padarė miško 
muziejus “Girios aidas” 
Druskininkuose, ekskursijos 
į Respublikinę biblioteką, 
Liaudies ūkio pasiekimų pa
rodų pavilijoną, į Elektrėnų 
elektrinę, į Vilniaus ir Trakų 
pilis, susitikimai “Vaivorykš
tės” jaunimo klube, su 
Elektrėnų vidurinės mokyk
los moksleiviais, ir Vilniaus 
valstybiniame universite
te .. .
... Ir štai vėl Vilniaus 

geležinkelio peronas. Reikia 
atsisveikinti. Ir gėlių, ir 
žmonių daugiau, tačiau nuo
taika ne ta. Liūdnoka! Tai 
sėkmės jums, Inga Bitautai- 
te ir Jurgi Dobilevičiau, Dia
na Fernara ir Dana Giese, 
Arvydai Herbstai ir Lydija 
Kairyte . . . Sėkmės vi
siems!

— Kiekvienais metais ten
ka tupintis priėmimu Hiu- 
tenf^ldo gimnazijos mokinių. 
Ir s&kau: ši grupė labiausiai 
įsimins. Gražus, paslankus, 
dėmesingas joje susirinko 
jaunimas, — išlydėjęs sve
čius pasakė “Tėviškės” dar
buotojas Vilmantas Ladyga.

Pranas Kartonas

i J
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Detroit, Michigan
Operuotas

Birželio 1 d. Annapolis 
ligoninėje, Wayne, Michigan 
buvo operuotas Kazys Goge
lis. Kraujo krešulys (blood 
clot) nuo širdies nuslinko arti 
ausies. Daktarai sėkmingai 
krešulį išėmė ir dabar Kazys 
G ogel i s l s v e i k s t a ligoninėje. 
Labai susirūpinusios jo žmo
na Estelle ir dukra Vida bei 
kiti giminės. Kazys Gogelis 
tvarko, yra pranešėjas. 
Amerikos Lietuvių Balso Ra 
dųio,kuri transliuojama kiek 
vieną sekmadienį nuo 8:15 
iki 9 vai. ryto per stotį 
WCAR AM *1090 KG. Jis 
taipgi yra Detroito Lietuvių 
klubo narys.

LDS bowleriu turnyras
Gegužės 27 . 28 ir 29 dieno

mis įvyko LDS 32-ras Nacio
nalinis kėglio (bowleriu) tur
nyras Detroite. Visi svečiai 
iš kitų miestų apsistojo Holi
day Inn, Dearborne prie* Ma
ple Lanes, kur įvyko turny
ras. Turnyre kovojo, taip 
sakant, detroitiečiai ir chica- 
giečiai, bet prie chicagiečių 
buvo prijungti bowleriai iš 
kitų miestų, kaip tai Minnie 
ir Vyti Yuden iš Arkansas 
valstijos: Alvina Strich iš 
Kenosha, Wisconsin; Petkus 
šeima, susidedanti iš šešių 
narių iš Grand Haven, Michi
gan. Kėglio lošikų buvo apie 
118 iš viso, bet prie chicagie
čių buvo apie 55 lošikai. 
Buvo du svečiai net iš Con
necticut valstijos, tai John 
Rigely ir jo dukrelė Janet, 
bet jie tik buvo svečiai ir 
turnyre nedalyvavo. Kas-žin 
kodėl nebuvo nieko iš New 
Yorko iš LDS Centro?

Iš Chicagos ir kitų vietų 
daug važiavo su lėktuvais, o 
kiti su privatiškom mašinom. 
Kurie atskrido su lėktuvais, 
detroitiečiai juos pasitiko ir 
atvežė į motelį, o po viso 
turnyro, vėl detroitiečiai 
juos nuvežė į lėktuvų stotį, 
kuri randasi apie 35 mylias 
nuo Detroito. Detroitiečiai, 
kurie su mašinom jiems pa
tarnavo buvo Kęstutis Gare
lis, Bill Milus, Tony Rye, 
Alfons Rye, Gary Emrick ir 
Judy Rye.

Kadangi detroitiečių komi
tetas viską tvarkė, ir rengė 
pasitikimo bei susipažinimo 
vakarą Detroito Lietuvių 
klube, reikėjo iš anksto pa
puošt svetainę. Gegužės 23 
d. vakare sekami detroitie
čiai išpuošė Klubo svetainę: 
Tony ir Bertha Rye, Karen 
Arndt, Janice Brazas, Gary 
ir Mary Ann Emrick, Anto- 
nette ir Kęstutis Garelis bei 
Emma ir AĮfons Rye. Svetai
nė buvo nepaprastai, gražiai 
išpuošta; atrodė kaip puoš
nus “night club”.

Šeštadienį, gegužės 28 d. 
apie 6:30 vai. vakare pradėjo 
detroitiečiai ir svečiai rinktis 
į Detroito Lietuvių klubą, 
kur įvyko pasitikimas ir susi
pažinimo vakaras. Visiems 
visi gėrimai buvo nemoka
mai. Specialiai pasamdytos 
moterys prirengė skanią va
karienę 8 vai. vakare, taipgi 
nemokamas. Baigiant valgyt, 
Detroito Lietuvių klubo pir
mininkė St. Masytė atidarė 
programą, pasveikindama vi
sus dalyvius: linkėdama 
jiems geriausių pasekmių ir 
linkėdama visiems linksmaus 
vakaro. Po tam, turnyro 
komiteto pirmininkės padė
jėja Janice Brazas pravedė 
kitus pranešimus. Ir tuojau 
pasigirdo gyva orkestrą iš 
trijų muzikantų, kuri grojo 
iki vidurnakčio. Kadangi visi 
jauni, šokikų buvo daug.

Sekmadienį, gegužės 29 d.» 
įvyko banketas Chambertin 
valgykloje prie Holiday Inn, 
kur visi buvo apsistoję. Užsi
mokėjus bilietą už $16 > visi 
galėjo gert kiek norėjo ir 
valgyt skanius pietus. Pirmi
ninkavo Janice Brazas, komi
teto pirmininkės padėjėja.

LDS Centro prezidentas 
Servit Gugas nasakė gražią, 
trumpą kalbą, pasveikinda
mas visus atsilankusius. Pra
sidėjo skirstymas trofėjų ir 
pinigų laimėtojams, 'turnyro 
komiteto pirmininkė Bertha 
Rye iššaukė vyrų vardus 
kurie laimėjo, o Karen Arndt 

i ir Janice Brazas visus gražiai 
j sveikino laimėtojus. Gary 
Emrick iššaukė visas moteris 
kurios laimėjo, o Kęstutis 
Garelis ir 'Tony Rye išdavė 
trofėjus bei pinigus.

Tas įspūdingas Sakai trofė
jus sugrįžo atgal į Chicagą. 
Dėl to trofėjaus varžėsi de
troitiečiai ir chicagiečiai. Lai
mėjo pirmą vietą detroitiečių 
grupė vardu “Žulikai” kurio
je buvo Alphonse Urbon, 
John Urbon, Mike Stunskas, 
John Brazas ir Tony Alfiero, 
bet kadangi ne visi toj gru
pėj buvo LDS nariai, tai 
Sakai trofėjus nuėjo chica- 
giečiams, kurie laimėjo antrą 
vietą, bet visi buvo LDS 
nariai. Detroito moterų tro
fėjus irgi nuėjo chicagietiems 
vardu “Honeybees”. Jos lai
mėjo ir visos buvo LDS 
narės. Tarpe vyrų geriausia 
pasirodė Bill Milus, detroi- 
tietis, ir tarpe moterų Judy 
Rye, taipgi detroitietė. Tar
pe vyrų geriausia pasirodė 
detroitietis Gary Emrick, o 
tarpe moterų Janice Brazas.

Pabaigus banketą, nutarta 
kad sekantis, 33-čias nacio- 
nalis LDS bowleriu turnyras 
butų Chicagoje 1984 m. ge
gužės mėn.

Visos LDS kuopos turėjo 
progą dalyvaut perkant bilie
tus išlaimėjimui trijų dova
nų: pirmą $150 laimėjo LDS 
142 kuopa Pittsburgh, Pa., 
antrą $100 laimėjo Mildred 
Stensler, New Yorko Aido 
choro mokytoja; o trečią $50 
laimėjo LDS centro darbi
ninkė Aldona DeVetsco.

Sekmadienio .vakare visi 
svečiai iš kitų miestų sugrįžo 
į namus, išskyrus John Rige
ly ir jo dukrą Janet iš 
Connecticut valstijos. Jie iš
važiavo gegužės 30 d. Sek
madienį, gegužės 29 d..komi
teto narės Janice Brazas ir 
Karen Arndt juos pavežiojo 
po Detroitą ir šiek tiek 
supažindino su visomis apy
linkėmis, o pirmadienį, gegu
žės 30 d., Ruth ir Servit 
Gugas juos pavežiojo.

Tai taip užsibaigė LDS 
32-ras nacionalis kėglio tur
nyras. Buvo geras, gražus ir 
sėkmingas. Visi dalyviai ir 
svečiai išsiskyrė linksmai ir 
dabar vėl pradės rengtis į 
sekantį turnyrą Chicagoje.

Stefanija

Piarnu mieste, prie Balti
jos gyvendama, jaunoji Ilzė 
žinojo, kad j pietus nuo jos 
gimtinės Estijos yra kitas ma
žus krantas — Lati (Latvija), 
o dar toliau į pietus, jaunai 
vaizduotei labai tolimas at
rodantis, dair kitas, vadina
mas Leedu. Gimnazijos suole 
žiūrėdama į atlasą, jaunoji 
estaitė net svajoti negalėjo, 
kad kada nors ateityje tas 
krantas jai taps žinomas jo 
originaliu vardu — Lietuva 
ir kad ji su Lietuva ir lietu
viais sutaps visa savo bū
timi ir dvasia — dainuos lie
tuvių chore, veiks lietuvių 
organizacijose, rašys lietuviš
kam laikraščiui, vilkės tau
tinius lietuvių drabužius ir, 
kas dar stebuklingiau, kad 
visa tai atsitiks dar kitame 
krašte — Jungtinėse Ame
rikos Valstijose! . .

Dar anksti, gimnazijos pir
mosiose klasėse, mokytojai 
pastebėjo mergaitės meninį 
talentą: ji domėjosi braižyba, 
susikaupusi studijavo poezi
ją ir literatūrą, dauę piešė, 
skaitė, svajojo tapti dailinin
ke. . .

Gimtasis Piarnu miestas, 
taip gerai pažįstamas, šaltoji 
jūra, gimtoji estų kalba buvo 
jos tvirtas, nepamainomas 
pasaulis, su kuriuo ji nepla
navo skirtis.

Bet 1928 metų vasario mė
nesi gyvenimas ją netikėtai 
nubloškė į Ameriką. Dar 
nesulaukusi nė 20 metų, ji 
atsidūrė visai nepažįstamame 
pasaulyje, niūriame Baltimo- 
rės mieste. Per pirmuosius 
trejus metus Baltimorėje Il
zė, kaip ir kiti jauni imigran
tai, daug kur dirbo, mokėsi 
anglų kalbos, lavinosi ir ne
nustojo piešti. Bet to neuž
teko: ji pradėjo vis labiau 
įsijungti į kairųjį judėjimą, 
įsteigė Baltimore* estų darbi
ninkų klubą;

Jungtinėse Valstijose estų 
buvo mažai. Bet kai Ilzė at
vyko Amerikon, pažangieji 
estų klubai jau veikė Niu
jorke, Bostone, Filadelfijoje 
ir San Franciske. Ilzė pradė
jo rašyti korespondencijas ir 
eilėraščius pažangiajam estų 
kalba Niujorke išeinančiam 
laikraščiui ,,Uus Hm" (,,Nau
jasis Pasaulis"). Palaipsniui

motais buvo pakviesta tapti 
to leidinio redaktore: tas pa
reigas ėjo apie ketverius me
tus, redagavo pažangųjį laik
raštį per labai audringus se
nosios tėvynės Estijos laikus: 
Antrojo pasaulinio karo pra
džią, Estijos tapimą tarybine 
respubliką, žiauriąją nacisti
nę okupaciją.

Maždaug tuo metu ji susi-

KOVOTOJAI UŽ TAIKĄ IR PAŽANGĄ

ILZĖ BIMBIENĖ- 
TRIJŲ TAUTŲ DUKRA

jai pradėjo atsiverti naujas 
gyvenimas, Amerikos pažan
giųjų unigrantųy gyvenimas, 
— sunkus, bet kovingas, 
brandus,

mze---^įstojo į Baltimorės 
meno institutą, išsipildė vai
kystės svajonė — ji dabar 
studijuos meną, ji taps dai
lininke, išsipildys, ką jai pra
našavo piešimo mokytojas 
Piarnu mergaičių gimnazijo
je. Akademijoje ji mokėsi 
piešimo ir tapybos kursuose, 
vis labiau specializavosi tai
komojoje dailėje, ypač de
koratyvinėje tekstilėje.

1936 metais ji atvyko į 
Niujorką, kur toliau tobuli
nosi ir tuo pačiu metu pradė
jo dirbti tekstilės ateljė. Šį 
darbą dirbo per 25-»riu<s me
tus.

Niujorke tuo metu buvo 
stiprus pažangusis estų judė
jimą*. Ilzė visą savo laisvą 
laiką pradėjo skirti pažangia
jai veiklai, vis plačiau bend
radarbiavo ,,Uus Hm" ir 1938

pažino su ,,Laisvės" redakto
rium Antanu Bimba, pažan
giųjų Pabaltiečių kultūrinėje 
taryboje, kur jie atstovavo 
savo tautinėms grupėms. Tuo 
laiku Ilzė aktyviai dalyva
vo visų pažangiųjų Niujorkb 
organizacijų veikloje: ji bu
vo estų darbininkų klubo CK 
nare, priklausė estų meno ra
teliui, estų moterų klubui, 
dainavo estų darbininkų 
chore.

Ilze Bimbienė palaipsniui 
įsitraukė į JAV lietuvių or
ganizacinį ir kultūrinį dar
bą. Ilgus dešimtmečius dai
navo (iki šios dienos!) ,,Ai
do" chore, melodijos apie 
tykųjį Nemunėlį jai tapo tiek 
pat artimos, kaip dainos apie 
gimtinės Estijos Peipuso eže
rą.

,,Aidas" jai artimas, kaip 
artimos kitos pažangiųjų 
JAV lietuvių organizacijos, 
kurių veikloje ji dalyvauja. 
Moterų klubas, ,,Laisvė", 
kaip pačiam Antanui Bimbai,

taip ir Ilzei buvo tikrieji 
dvasiniai namai.

Jos skiltis ,,Briefs" (,,Trum
pai") puošia kiekvieną laik
raščio numerį. Tą popietę, kai 
šviesi Antano gyvybe užge
so ligoninės kambaryje, Il
zė jam buvo atnešusi šviežu
tėlį, paskutinį ,,Laisvės" nu
merį, kurį jie abu dar spė
jo aptarti.

Kukliuose Bimbų namuose 
Niujorko Ričmondo apylinkė
je stalai, lentynos, sofos už- į 
verstos trijų kalbų — lietu- j 
vių, anglų, estų — knygo
mis, laikraščiais, žurnalais. 
Rašomosios mašinėlės su lie
tuviškom, angliškom ir estiš- : 
kom raidėm. Trys kalbos, trys 1 
kraštai, kurių ištikima dukra j 
yra mūsų veteranė Ilzė Bim- 
biene.

Anądien su Ilze jos bule 
praleidau kiek laiko. Buvo 
tylus sekmadienio popietis, 
krintantis sniegas pamažu 
denge medžių šakas, kurios 
buvo matomos pro langus. 
Lietuviška rašomoji mašinė
lė stovėjo nepridengta, lyg 
Antanas sugrįš ir sės prie jos 
rašyti ,,Krislus".

Ilzė man rode šeimyninius 
albumus; tėvai Estijoje, jis 
carines Rusijos kareivio uni
forma, ji lyg XIX šimtmečio 
moteris iš Ibseno veikalų. . . 
Paskui jaunystes draugai 
Baltimorėje, o paskui — lie
tuviškasis judėjimas, suveny
rai iš Lietuvos, ištraukos iš 
Lietuvos laikraščių ir galiau
siai nekrologai apie Antaną 
iš Lietuvos, iš mūsų pačių 
laikraščio, iš darbininkiško 
Niujorkb dienraščio „Deili 
vorld".

Ilzė Bimbienė žiūri į likusį 
gyvenimą su ramiu pasiti
kėjimu. ,,Gyvenimas geras, 
kai idealai ii padaro vertą 
gyventi", — sako ji.

Rudolfas BARAN1KAS
Amerikiečių dnWininkas Ir 

publicistas

"Laisvės" 
direktoriams

Pirmadienį, birželio 20 d., 
2 vai. po pietų įvyks “Lais
vės” Bendrovės direktorių
posėdis, Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Prašome visus
dalyvauti

N. Buknienė, sekr.

Išnuomojamas butas
Keturių 

butas, ai trame aukšte, 
mioje ir 
Kreipkite

ir pusės kambarių 
ra- 

patogioje vietoje, 
s:

113-C9— 107th Avė. 
Richmond Hill, N. Y. 
Telefonas: 848-3675 

(24-26)

Mirė
Antanas Balčiūnas

Nelės Skublickienės brolis 
Antanas Balčiūnas mirė Dan
bury, Conn., birželio 13 d., 
sulaukęs 30 metų amžiaus.

Liko giliam liūdesyje dvi 
seserys: Nellie Skublickienė, 
gyvenanti Richmond Hill,
N. Y., ir Julia McGrath, kuri
gyvena Asbury Park, N. J.

Balčiūnas buvo palaidotas 
trečiadienį, birželio 15 d., 
Newburgh, N. Y.

Šią žinią pranešė mūsų
Niujorko Moterų klubo narė 
Nellie Skublickienė. Reiškia
me gilią užuojautą jai ir arti
miesiems. Red.

Ilse Bimba Writes

Anykščių rajono K. Štaro kolūkio Vaidonių gyvenvietėje 
iškilo originalios architektūros pastatas, kuriame įsikūrė 
ūkio valdyba.

Nuotraukoje: K. Štaro kolūkio valdybos pastatas.
A. Dilio nuotrauka

NAUDINGAI 
PRALEISTA POPIETĖ

Bright 
us at the 
and it wa. 
middle of

We spent the afternoon

sunshine greeted 
airport in Moscow, 
s warm like in the 
summer.

Ped^ika
Mokytoja:
— Motina nori defilmtį 

obuolių padalinti savo Sė
tiems valkams. Kaip ji 
tai padarys?

Jonukas:
— Ji ISvirs obuolių 

džemą, tamsta mokytojai

Stadiono tribūnoje sėdi 
vaikutis. Kontrolierius žiū
ri | jį nustebęs Ir, pa
pratęs parodyti bilietą, 
klausia:

— Kurgi tavo tėvelis* 
mažyli?

— Namuose — jis ieš
ko bilieto.

•{oj

Tėvas klausia mažą j j 
Pranelp

— Kuo norėsi būti už
augęs?

— Tik jokiu būdu ' ne 
gydytoju, tėveli. Tik pa
galvok, kaip dažnai jis 
privalo plauti rankas!

G. F.

Šluota

Viršužiglyje, kur formuojasi naujas Kauno pramonės 
įmonių sveikatingumo centras, pirmuosius poilsiautojus 
priėmė “Skaldos” nerūdinių statybinių medžiagų susivieni
jimo sanatorija-profilaktoriumas. Ant vaizdingo Kauno 
marių kranto iškilo modernus trijų aukštų pastatas. Jame 
yra jaukūs dviviečiai kambariai su balkonais, erdvi 
valgykla, medicinos punktas, gydomosios fizkultūros salė, 
biblioteka. Čia, neatsitraukdami nuo gamybos, ilsėsis ir 
gydysis įmonių darbininkai ir tarnautojai. Vasarą naujoji 
sveikatingumo bazė sutiks ir dirbančiųjų šeimas.

Nuotraukoje: Naujoji sanatorija-profilaktoriumas.
K. Jūrelės nuotrauka

SUN CITY, ARIZONA

LIŪDNAS PRANEŠIMAS >

MIRĖ

Anna Staskon 
[Staškonienė] Lipsky

Gegužės 24 d., sulaukusi 88 metų amžiaus. 
Paliko dideliame nuliūdime dukrą Anne, sūnus 
Frank, Stanley ir Tony bei jų šeimas; taip pat 
Detroite gyvenančią dukterėčią Alice Stacey ir 
šeimą.

Anna Staskon Lipsky gimė Lietuvoj 1895 m. 
balandžio 19 d. Per daug metų ji gyveno Detroite 
ir Branch, Michigan. Vėliau apsigyveno Sun City, 
Arizona kur mirė. Ji buvo narė LDS 86 kuopos.

Sekmadienį, birželio 5 d., 
Laisvės salėje įvyko L.D.S. 
1-mos kuopos susirinkimas. 
Per kelis metus susirinkimus 
laikydavo 1-ma kuopa ir 13- 
ta kuopą kartu.

Dabar nutarta, kad kuopos 
taptų veiklesnės, sujungti tų 
dviejų kuopų narius. Kurie 
gyvena arčiau New Yorko ir 
Brooklyno įtraukti į pirmą 
kuopą, o į 13-tą kuopą 
įtraukti gyvenančius narius 
toliau New Yorko.

Susirinkimą atidarė ir pra
vedė vicepirmininkas Al Stu- 
puras. Praėjusio susirinkimo 
protokolą perskaitė Aldana 
Katinis, kuris buvo vienbal
siai priimtas. Anna Yakstis 
ir Nelė Ventienė raportavo 
apie finansinius reikalus.

Buvo apkalbėti ir diskutuo
ti 1-mos kuopos veiklos rei
kalai. Taipgi išrinkta kuopos 
nauja valdyba: Nellie Shum- 
bris, pirmininke, Al. Stupo
ras vicepirmininkų Mary 
Mastropaolo sekretore, 
Anne Yakstis finansų sekre
tore, Nelė Ventiene finansų 
iždininke, Aldona DeVetsco- 
organizatorė dėl nauju narių 
įrašymo.

Susirinkimui užsibaigus, 
buvo pakviesta Stupurų duk
relė, trečio kurso medecinos 
studentė, kuri su savo sesute 
mokosi būti gydytojos.

Praėjusią vasarą jos abi 
buvo nuvykusios į Tarybų 
Sąjunga, pabuvojo Maskvo
je, paskiau Vilniujų, kur ap
lankė savo senelių gimtąjį 
kraštą, padraugavo su dak
taru Povilu Pauliuku. Su juo 
jos buvo susipažinusios, kai 
Pauliukas stažavosi New 
Yorko ligoninėse. Stupurų 
dukrele pasakė: kai mes at
vykome į Vilnių, daktaras 
Pauliukas mus pasitiko ir 
suteikė dideles paslaugas, 
aprodė Vilniaus įžymybes, 
nuvežė į Kauną. Aplankėme 
Rumšiškes, kur įsikūręs liau
dies buities muziejus. Pama
tėme kokiose bakūžėse gimė 
ir augo mūsų seneliai. Bend
rai Lietuva labai gražus 
kraštas, žmonės draugiški, 
mandagūs, visur mus priėmė 
draugiškai. Iš Vilniaus vyko

me į Latviją, Rygą. Apžiūrė
jo. Rygą/vykome į Leningra
dą.

Mums Leningradas padarė 
didelį įspūdį, miestas didelis, 
švarus, žmonės mandagūs, 
daug istorinių paminklų. Vis
ko negalėjome apžiūrėti, nes 
buvo per trumpas laikas.

Bendrai kelione buvo labai 
įdomi.

Mums buvo įdomu paklau
syti jaunos medicinos stu
dentės įspūdžių.

Didelis ačiū Stupuraitei už 
dalyvavimą susirinkime ir 
pasidalinimą įspūdžiais iš ke
lionės, o draugams Stupu- 
rams tenka didelė pagarba 
už gražiai išaugintas ir iš
mokslintas dukreles. P. V.

at the Lithuanian 
and got a good

with Barinik’s brother and 
his family 
Legation
night’s sl^ep to continue our
journey th Vilnius the follow
ing morni

I had a
the 8th fldor in the Lithuani
an Legation. Baranikas was 
on the 7tų floor.

* * *
The flight from Moscow to 

Vilnius took 1 hour 10 min-

ng.
very nice room on

utes. There were many 
friends meeting us.

We were taken to Neringa 
hotel and
at 1 with good company.

Later “Tėviškės” chairman

had a good dinner

P. Petronis came to our
hotel and presented us with 
a progrąm for our two 
weeks’ stay. Use

Šv. Mikalojaus bažnyčia Vilniuje

r




