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TRUMPAI
□ Jungtinės Tautos. — Ruo
šiamasi konferencijai, kuri 
liepos mėnesį šaukiama Nai
robi mieste, Kenijoje, ir 
skiriama užbaigti pastaruo
sius dešimtį metų trukusiai 
vadinamai “Decade for Wom
en”. Prez. Reagan šioje 
konferencijoje Amerikai at
stovauti paskyrė savo dukrą 
Maureen ir buvusią ambasa
dorę Jungtinėse Tautose dr. 
Jeane Kirkpatrick. Moterų 
Tarptautinės Federacijos at
stovė Vinie Burrows New 
Yorke įvykusiame pasitarime ^ 
jiedvi pavadino atstovėmis, 
kurios yra nusistačiusios 
prieš darbo žmones, prieš 
moteris ir prieš spalvotuo- 1 
sius.

□ London. — D. Britanijos 
premjerė Margaret Thatcher 
pranešė, kad visuose sporto 
stadionuose bus draudžiama 
pardavinėti alkoholinius gėri
mus ir būsianti sustiprinta 
policijos apsauga. Šių žygių 
imtasi po žiaurios tragedijos, 
kuria pasibaigė Europos 
taurės fultbolo rungtynės 
Briusselio stadione tarp Li
verpulio komandos ir Italijos 
“Juventus” klubo iš Torino. Į 
rungtynes buvo atvykę daug 
britų ir italų žiūrovų. Kilus 
muštynėms tarp žaidėjų 
simpatikų ir virtus plytų 
sienai, žuvo 38 žiūrovai ir 
sužeista 275.

□ ST. Georges. — Grenados 
aukščiausiasis teisėjas Sir 
Archibald Nedd pranešė, kad 
birželio 27 d. bus pradėti - 
teisti 19 asmenų, kurie 
kaltinami buvusio premjero 
Maurice Bishop nužudysiu. 
Po to nužudymo, savaitei 
praėjus įvyko ir JAV invazija
į Grenadą.

□ Manila. — Filipinų Komu
nistų partijos atstovas, kal
bėdamas su D. Britanijos 
komunistų partijos organo 
‘‘Morning Star” korespon
dentu, pareiškė, kad absoliu
tiškai reikalinga vienybė visų 
politinių partijų, norint nu
versti represyvinę prez. 
Marcos administraciją.

Indiros Gandhi 
memorialas

f r -9

New Delhi. — Iškilmingai 
atidarytas merhorialas Indi
jos premjerei JųdiraLGandhi, 
kuri buvo mirtinai pakirsta 
sąmokslininkų kulkų- pereitų 
metų spalio 31 d. rytą, vos tik 
išėjusi iš savo rezidencijos.

Dabar toje rezidencijoje, 
esančioje ūksmingoje gatvė
je, įrengtas memorialas. 
Nesibaigiančios eilės šio 
miesto gyventojų ir turistų iš 
kitų vietovių laukia progos 
patekti į namą, kuriame 
gyveno 17 metų Indijai 
vadovavusi moteris ir su 
kurios vardu yra susiję 
svarbūs šalies ęlkimėjimai 
ekonominėje, mokslinėje, so
cialinėje srityse. Su jos vardu 
susijusi ir nepriklausomos 
Indijos nuosekliai vykdyta 
taikinga užsienio politika, 
tarptautinio autoriteto didė
jimas ir stiprėjimas.

Memorialo atidaryme daly
vavo ir jos sūnus Rajiv, 
dabartinis Indijos premjeras.

Indijos premjeras Rajiv Gandhi, kairėje, ir Tarybų Sąjungos vadovas Michail Gorbačiov
pasikeičia ką tik pasirašytųjų prekybos sutarčių tekstais. Dešinėje ploja užsienio reikalų 
ministras Andrejus Gromyka. j

Pratęsė Varšuvos sutarties 
galiojimo laiką 20-šimčiai metų

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumas ratifikavo Var
šuvos sutarties šalių pasira
šytą protokolą dėl 1955 metų 
Draugystės, bendradarbiavi
mo ir savitarpio pagalbos 
sutarties pratęsimo. ■

Originaliai ši sutartis buvo 
pasirašyta 1955 m. gegužės 
14 d. Šiemet balandžio 16 d. 
Varšuvoje subrinkusi valsty
bių komisija buvo nutarusi tą 
sutartį prailginti ateinantiem 
dvidešimtį metų. Sutarčiai 
priklauso sios šalys: Bulgari
ja, Čekoslovakija, Lenkija, 
Rumunija, Vengrija, Rytų 
Vokietija ir Tarybų Sąjunga.

GRAIKAI PERRINKO SOCIALISTĄ,

Athens. — Ką tik įvykę 
rinkimai Graikijoje vėl atne
šė pergalę socialistams, kurių 
premjeras Andreas Papan
dreou pradeda antrąjį termi
ną ir ateinančius ketverius 
metus ketina vykdyti savo 
paskelbtąsias socialines re
formas namie bei kai kurias 
naujoves užsienio politikoje.

Nors socialistai šį kartą 
susilaukė šiek tiek mažesnės 
pergalės prieš opozicijos 
partiją — naujuosius demo
kratus, bet jie vistiek surinko 
45.8 procentus balsų, o 
anieji — 41 proc. Nepaisant 
demokratinių kredencialų, 
opozicijos vadas Constantine 
Mitsotakis, graikų vistiek 
laikomas pokario Graikijoje 
dominavusios dešiniųjų poli
tikos atgyvena.

Andreas Papandreou

Ši sutartis atsirado, kai 
JAV ir kitos Vakarų valsty
bės tuojau pat po II Pas. karo 
pabaigos pradėjo vykdyti 
politiką “iš jėgos pozicijos”, 
ėmė žengti ginklavimosi 
varžybų intensyvinimo keliu. 
Kartu prasidėjo kūrimas 
agresyvinių blokų sistemos, 
kurios ašimi tapo Šiaurės 
Atlanto (NATO) sąjunga, 
nukreipta pirmiausia prieš 
socialistines šalis. Varšuvos 
sutartis ir buvo socialistinių 
šalių atsakymas į padidėjusią 
grėsmę. C

Vyriausybės vardu prane 
Šimą Aukščiausiosios Tary
bos prezidiumui padarė

Premjeras Papandreou, 
anksčiau stovėjęs už JAV 
karinių bazių Graikijoje pa
naikinimą ir pačios Graikijos 
išvedimą iš NATO valstybių 
bloko, dabar dar nepasisakė 
aiškiai dėl savo ateities 
planų. Jei> būtų laimėjęs 
Mitsotakis, ir Amerikai būtų 
mažiau rūpesčio, kas nutiks 
su jos keturiom bazėm, kurių 
laikas pagal sutartį baigiasi 
1988 m. ir tada gali būti 
nutrauktas po penkių mėne
sių.

Savo pirmojoje spaudos 
konferencijoje, įvykusioje 
tuojau pat po rinkimų, 
premjeras pareiškė, kad jis 
norintis santykių su Amerika 
pagerėjimo, bet esą daug 
problemų, ypač kai NATO 
daug dėmesio skiria Turkijai.

Bet Amerika vis dar negali 
pamiršti, kad premjeras 
vadina JAV imperialistine 
šalimi, yra priešingas jos 
branduolinių raketų disloka
vimui Europoje, nepasmerkė 
Lenkijos valdžios už karinio 
stovio įvedimą ir kad tvirti
na, jog pašautasis Korėjos 
lėktuvas šnipinėjęs Ameri
kai.

London. — Ofa skelbiama, 
kad Bangladešą nusiaubęs 
ciklonas nusinešė šimtus 
gyventojų, paplūdus Bengali
jos įlankai. Sakoma, kad žuvo 
apie 10 tūkstančių gyventojų, 
apie 200 tūkstančių neteko 
pastogės. Vis dar nepalaidoti 
lavonai sudaro choleros grės
mę. Organizuojama tarptau
tinė pagalba maistu ir 
medicinos reikmenimis bei 
medikamentais.

TSKP CK ministrų tarybos 
pirmininko pirmasis pava
duotojas, TSRS užsienio 
reikalų ministras Andrejus 
Gromyka. Jis pabrėžė, kad 
vieningas nutarimas tos su
tarties galiojimą pratęsti dar 
kartą labai įtikinamai pade
monstravo sąjunginių valsty
bių valią ir ryžtą stiprinti 
savo vienybę ir susitelkimą, 
kartu ginti socializmo pozici
jas pasaulyje, siekti; kad 
būtų užtikrinta patikima 
taika Europoje ir visame 
pasaulyje.

Pasibaigus ateinantiesiems 
dvidešimčiai metų, sutartis 
dar bus prailginta kitam 
dešimčiui metų.

Indijos premjeras 
lankosi Amerikoje >
Washington. — Indijos 

premjeras Rajiv Gandhi at
vyksta Amerikon pagerinti 
tarpusavio santykių, kurie 
bus sustiprinti visa eile 
susitarimų, visų pirmiausia 
kultūrinėje ir technologijos 
srityse.

Šalia susitikimų su prez. 
Reagan ir jo kabineto nariais, • 
Rajiv Gandhi pasakys kalbą 
Kongrese, pasimatys su 
spaudos atstovais ir apsilan
kys erdvės tyrimo centre 
Houston. Daug dėmesio bus 
skirta JAV planuojamam 
skrydžiui į erdvę, kartu su 
JAV įgula pirmą kartą 
dalyvaujant ir Indijos astro
nautui. Tai būtų ateinančiais 
metais. Pernai Indijos atsto
vas kartu su tarybiniais 
kosmonautais dalyvavo aš- 
tuonių dienų erdvės misijoje.

Keturiasdešimtmetis Indi
jos premjeras, kuris į šias 
pareigas pateko pernai spalio 
31 d. nuo žudikų kulkų žuvus 
jo motinai Indirai, Amerikoje 
yra lankęsis 1982 m. liepos 
mėn. kartu su savo motinai^ 
lydėdamas jos vizito zmetūį, 
Jis dabar atvyksta čia" pb 
savo vizito Maskvoje, kur jįs 
buvo oficialiai pakviestai 
naujojo Tarybų Sąjungos 
vadovo Gorbačiovo. ‘ -.Z

Mus pasiekė liūdna žinia apie pažangios lietuvių 
visuomenės veikėjos ilgametės Laisvės redaktorės Ievos 
Mizarienės mirtį. Siunčiu Jums, gerbiami draugai, 
nuoširdžią užuojautą, netekus visų mūsų mylimos ir 
gerbiamos Ievos Mizarienės, užgrūdintos kovotojos už 
socialinę pažangą ir taiką, ištikimos Tarybų Lietuvos 
bičiulės. Šviesi jos atmintis išliks mūsų širdyse. Su pagarba.

P. Griškevičius

"Vilnies” laikraščio 
65-eri ų metų f 
jubiliejus

Chicagoje Archview banke
tų salėje įvyko Vilnies 
laikraščio 65 metų jubiliejaus 
šventė, į kurią suvažiavo 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
atstovai iš įvairių šalies 
vietovių.

Vilnis "laikraštis turi pelny
tą autoritetą! Per savo 
gyvenimo metus jis atliko 
didelį darbą, propaguodamas 
kultūrą ir pažangiąją mintį, 
ne tik JAV, bet ir visur kitur, 
ypač Kanadoje ir Lotynų
Amerikoje gyvenančiųjų lie
tuvių tarpe. Jis skleidė ir 
tebeskleidžia taikos ir tautų
bendradarbiavimo idėjas, ra
šo tiesą apie gyvenimą 
Tarybų Lietuvoje.

Iškilmingą posėdį vedė 
Vilnies laikraščio Direktorių
Tarybos pirmininkė Estela 
Bogden-E. Bagdonienė.

Pranešimą apie Vilnies 
nueitą kelią padarė laikraščio 
redaktorė Julija Marozienė.

Vilnį sveikino Detroit, 
Mich. Lietuvių klubo pirmi
ninkė Stefanija Masytė, Flo
ridos “Dainos” mylėtojų cho
ro vadovė Helen Janulytė, 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Amerikoje preziden
tas Servit Gugas; viešnia iš 
Kalifornijos, Rusų instituto 
garbės prezidentė Ksavera 
Karosienė.

Kalbėjo New Yorke lei
džiamo Laisvės laikraščio 
leidėjų pirmininkas Povilas 
Venta. Ilgesnę kalbą apie 
Vilnies veiklą ir ateities 
planus pasakė laikraščio 
Vilnis vyriausiasis redakto
rius Jonas S.Jokubka.

Vilnies redakciją, laikraš
čio leidėjus, ir skaitytojus 
nuoširdžiai pasveikino Tary
bų Lietuvos žurnalistų sąjun
gos pirmininkas Albertas 
Laurinčiukas ir įteikė gražių 
lietuviškų suvenyrų.

Maskvoje Indijos premje
ras praleido dvi dienas, buvo 
gražiai priimtas ir pūsirašė 
eilę sutarčių, daugiausia 
liečiančių prekybą.

Tarybų Sąjunga suteiks 
Indijai vieno bilijono rublių 
kreditą,., kuris įgalins ją 
pirktis, tarybinių prekių ir 
įrengimų, daugiausia elek
tros, naftos, anglies ir 
pramoninių prekių.

Indija įyra pagrindinis Ta
rybų Sąjungos prekybos 
partneris ir jos prekybos 
apimtis siekia daugiau kaip 
tris bilijonus rublių per 
metus. Tarybų Sąjunga yra 
ir pagrindinė Indijos ginklų 
pristatytoja. Premjeras 
spaudai yra pareiškęs, kad 
abiejų šalių bendradarbiavi
mas gynybos srityje kaskart 
gerėjantis.

Indijos didžiausiu užsienio 
prekybos partneriu vis dėlto 
yra Amerika, su kuria jos 
prekyba siekia daugiau ketu
rių bilijonų dol. kasmet.

—................... --------------------------

IEVA MIZARIENĖ
Po ilgoko pašlijusios svei

katos laikotarpio, šeštadienį, 
gegužės 25 dieną.bute mirė. 
Ieva Mizarienė, gimusi Ta- 
mulynaitė. Mirė apsupta savo 
ir jos gyvenimo bei kovos 
draugo Rojaus Mizaros ilgo 
bendro kelio atsiminimų 
objektų: knygų, žurnalų, 
paveikslų, reprodukcijų, 
skulptūros kūrinių, gintaro ir 
medžio — Lietuvos liaudies 
meistrų darbų. Nors velionė 
gimė šioje šalyje, jos gyveni
mas buvo šimtais gijų 
surištas su lietuviškumu ir 
Lietuva. Jos netekus, liūdi 
plati Amerikos lietuvių vi
suomenė.

Ieva Mizarienė gimė 1906 
metais rugpjūčio 27 dieną 
Maspeth, New York-, ji gimė 
lietuviškoje šeimoje, kurioje 
buvo išsaugota gimtoji kalba, 
dėl to ir jos pačios pasiryžimo 
dėka ji per visą savo 
gyvenimą kalbėjo tėvų kalba 
lyg būtų gimusi Lietuvoje. 
Nors pagal išsilavinimą ji 
buvo komercijos ir knygvę- 
dystės specialistė, tas jos 
darbas jai greit tapo pašali
niu, kuomet jinai, dar jaunu
tė, įsitraukė į pažangiųjų 
Amerikos lietuvių politinę ir 
kultūrinę veiklą.

Jos užsitarnavimų eilė ilga. 
Nuo jaunystės ji dalyvavo 
beveik visose pažangiosiose

Gegužės 25 d. Niujorke 
po sunkios ligos mirė 
pažangi JAV lietuvių vi
suomenės veikėja, „Lais
vės" laikraščio redaktorė 
Ieva Mizarienė.

I. Mizarienė gimė 1906 
m. rugpjūčio 27 d. Niujor- • 
ke, lietuvių išeivių šeiri»Orj 
je. Nuo jaunystės dalyva- . 
vo pažangių lietuvių or-' 
ganizacijų veikloje. Buvo 
išrinkta Lietuvių meno są
jungos centro valdybos, 
Niujorko lietuvių moterų 
klubo pirmininke, Ameri
kos lietuvių darbininkų li
teratūros draugijos centro 
komiteto sekretore.

1929 m. I. Mizarienė pir
mąkart lankėsi Tarybų Są
jungoje, susipažino su so
cialistinės statybos pasie
kimais. Antrojo pasaulinio 
karo metais lietuvių kolo
nijose ji rinko aukas ko
vojančiai Tarybinei Armijai, 
sakė prakalbas prieš fašiz
mą.

1963 m. I. Mizarienė da
lyvavo Pasauliniame mote
rų taikos kongrese Mask
voje kaip JAV moterų de
legatė. Daug kartų lankėsi 
Tarybų Lietuvoje, džiaugė
si ir didžiavosi jos laimėji

lietuvių organizacijose, bet 
daugiausia Amerikos lietuvių 
darbininkų literatūros drau
gijoje, Lietuvių darbininkų 
susivienijime, Lietuvių meno 
Sąjungoje ir Aido chore. 
Visose organizacijose ji vaidi
no svarbias roles, prisiimda
ma valdybose vadovaujančias 
pareigas. Ji per ilgus metus 
darbavosi Šviesos ir Laisvės 
redakcijose, o per paskutinį- 
laikotarpį, kol leido sveikata, 
buvo Laisvės redaktorė, 
vėliau redakcinės kolegijos 
narė.

Jos ryšiai su Tarybų 
Lietuva buvo ypatingai tam
prūs. Ji savo tėvų ir 
gyvenimo draugo Rojaus 
žemę dažnai lankė, ir savo 
kelionių įspūdžius išdėstė ten 
išleistoje* knygoje “Jaudinan
tys susitikimai”. Jos kiti 
raštai buvo publicistinio po
būdžio, atsiliepią į dienos 
klausimus ir aktualius kultū
ros reikalus.

Pakrikusi sveikata paskuti
niu metu ją nuo mūsų 
izoliavo. Bet mes ją atminsi
me tokią, kokia ji buvo per 
ilgus vaisingo ir energingo 
darbo dęŠimtmęčius: entu
ziazmoir'ryžto pilna nepalau
žiama kovotoja.

Laisvės Redakcinė kolegija 
ir personalas

(

mais. Šių kelionių įspū
džius aprašė knygoje „Jau
dinantys susitikimai".

Nuo pat savo visuomeni
nės veiklos pradžios I. 
Mizarienė bendradarbiavo 
pažangioje JAV lietuvių 
spaudoje — laikraščiuose 
„Laisvė", „Vilnis", žurna
le „Šviesa". Nuo 1965 m. 
ji buvo „Laisvės* laikraš
čio redaktorė, 1982—1984 
m. šio laikraščio vyriausio
ji redaktorė.

I. Mizarienės visuomeni
nė veikla aukštai įvertin
ta Lietuvoje — jai suteik
tas Lietuvos TSR nusipel
niusios kultūros veikėjos 
garbės vardas, apdovano
ta ,J3arbo veterano" me
daliu. *

Šviesus Ievos Mizarienės 
— kovotojos už socialinę 
pažangą ir taiką, nuošir
džios Tarybų Lietuvos bi
čiulės — atminimas visa
da liks respublikos darbo 
žmonių širdyse.

Lietuvos kultūrinių ryšių su 
tautiečiais užsienyje 

draugija „Tėviškė“

Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjunga 

A
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Atšvęsta pergalė
Iškilmingai pasaulis atšventė nacinės Vokietijos nugalėji

mo 40 metų sukaktį. Kaip kas tą sukaktį minėjo, kur kokios 
nuotaikos vyravo, rodo, kiek kas iš to istorinio laikotarpio 
pasimokė.

Nacizmo nugalėjimas labiausiai paveikė Europą, ir Euro
pos tautos tą dieną giliausiai prisiminė. Atminkime, kiek 
Europos tautų rudasis fašizmas buvo laikinai pavergęs: po 
naciniu jungu kentėjo: prancūzai, belgai, olandai, danai, 
norvegai, estai, latviai, lietuviai, lenkai, čekai, slovakai, ju
goslavai, graikai, bielorusiai, Ukrainai, albanai ir kiti. Dalis 
rusų tautos irgi buvo nacių okupacijoj, ir tokios išsisklai
džiusios tautos, kaip žydai ir čigonai ypatingai pajuto naciz
mo mirtingą leteną. Kitos Europos tautos, kaip italai, rumu
nai, vengrai, bulgarai ir suomiai atsidūrė savųjų fašistų 
priespaudoj, fašistų, talkinusių nacistinei “Naujajai Euro
pai”. Nacių imperijai Ispanaijos diktatorius Franko net savo 
“mėlynąjį legioną” siuntė padėti vokiečiams kovoti prieš 
Tarybų Sąjungą . . .

Su giliausiais jausmais tą sukaktį minėjo Tarybų Sąjunga, 
ir tai visai natūralu. Jokia kita šalis pasaulyje nepaukojo 
tiek gyvybių, nepraliejo tiek kraujo, neiškentėjo tiek kančių 
kovoje prieš nacistinį žvėrį, kiek Tarybų Sąjunga, įskaitant 
ir tarybinę Lietuvą. Tai tarybiniai kariai savo pergalingą 
raudoną vėliavą iškėlė virš Berlyno Reichstago, Vokietijos 
valstybinės galios simbolio! Tik tada pasaulis žinojo, kad fa
šizmas nugalėtas!

Taigi, visi pripažįsta, kad pasiaukojimo atžvilgiu TSRS 
buvo pirmoji laimėtoja, kad jos sąjungininkės, JAV ir Brita
nija prisidėjo. Bet jų našta buvo nepalyginamai lengves
nė. Visdėlto, Amerikos žmonės tą sukaktį irgi prisiminė gi
liais jausmais, bet juos sudrumstė JAV prezidento nelauk
tas pasielgimas. Kaip žinia, Prez. Reagan nutarė sukakties 
proga aplankyti Vakarų Vokietijoje karines Vokietijos kapi
nes Bitburge, norėdamas pabrėžti JAV - Federalinės Vokie
tijos respublikos santaiką ir draugystę. Bet pasaulis, ir daug 
pačių Amerikos žmonių, tą žestą suprato visai kitaip - jie ta
me elgesyje įmatė susitaikinimo su nacizmu simbolį, ypatin
gai dėl to, kad tokiose kapinėse palaidoti ne tik paprasti ka
reiviai, bet ir SS-nikai. Reaganas, supratęs, kad jis išsišo
ko, bandydamas atsigauti, “subalansuodamas” savo aktą, 
nutarė aplankyti ir buvusią koncentracijos stovyklą. Bet tas 
dar pablogino įspūdį ypatingai dėl to, kad buvusių tos sto
vyklos kalinių - europiečių dideli būriai atvyko ir prieš Rea- 
ganą tą dieną demonstravo.

Bet, nors mūsų valdžia prie oficiališkojo bendro pergalės' 
jubiliejaus atšventimo neprisidėjo,Amerikos žmonės simbo
liškai prisidėjo. Buvusių, Amerikos karių delegacija, kuri 
1945 metų gegužės mėnesį prie Torgau miestelio Vokietijoje 
susitiko su pergalingais raudonarmiečiais, ten nuvyko, tiks
lu kartu tą reikšmingą jubiliejų švęsti. Tikėkime, kad jie, o 
ne Reagano administracija, atstovavo tikrąją Amerikos 
dvasią.

Radio “Jose Marti”
Mūsų valdžia Floridoje įsteigė galingą radijo stotį, kuri is

panų kalba transliuoja nuolatines kiršinimo ir šmeižimo 
programas Kubai. Stotis veikia iš Miami, ji girdima Kuboje. 
Kubos valdžia piktai reagavo, reikšdama, kad ji nutrauks 
bet kokius susitarimus su JAV dėl imigracijos, rapatrijavi- 
mo, turiztno ir kitais atžvilgiais...

Floridoje veikia kelios kubiečių išlaikomos radijo 
stotys, kurios Kubai nuolat transliuoja. Be to , Kubai ispa
niškai transliuoja Amerikos Balsas, Britanijos BBC ispaniš
ka laida ir kitos stotys. Taigi, Radio Jose Marti nieko naujo 
negali pridėti. Bet Kubos valdžia labai pasipiktinusi dėl at
viro imperialistinio simbolizmo! Įsteigdama šią stotį, JAV 
atvirai pareišė, kad Amerika turi teisę savo nosį kišti į vidi
nius Kubos reikalus, turi teisę kiršinti Kubos žmones prieš 
ju valdžią. Be to, Amerika tos stoties pavadinimui pasisavi
no vardą, kuris Kubos žmonėms beveik šventas: Jose Marti, 
poetas, rašytojas, kovotojas yra skaitomas Kubos tautinio 
atgimimo patriarchu. Kuboje išeinantis laikraštis “Granma” 
rašė: “Kaip amerikiečiai reaguotų, jeigu mes įsteigtume ra
dijo stotį Thomas Jefferson ir per ją pradėtume nuolat 
transliuoti anglų kalboje programas į JAV?”

Italija ir Vatikanas 
ratifikavo

Konkordato
Roma. — Birželio 3 d. 

įvyko iškilmės, skirtos naujo 
konkordato ratifikavimui. 
Tasai konkordatas — tai 
istorinis paktas, pagal kurį 
Italijoje katalikų tikyba ne
bus laikoma valstybine tiky
ba.

Nors 90 procentų italų yra 
krikštyti katalikai, bet tik 
apie trečdalis jų sekmadie
niais dalyvauja pamaldose. 
Bent du kartus per pasta

United Statei, per 6 months.. . $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months . $8.00 
Foreign countries, 6 monthU ... $8.CO

ruosius dešimtį metų Italijos 
rinkėjai pasipriešino Bažny
čios spaudimui ir parėmė 
skyrybų ir abortų legalizavi
mą. |

Naujoji sutartis (arba kon
kordatas) pakeičia Laterano 
paktą, kurį Mussolini pasira
šė su Vatikanu 1929 m., 
sukurdamas nepriklausomą 
Vatikano valstybę ir suteik
damas jai Romoje 109 akrus 
žemės ploto. Prieš tai per 
vienuolika Šimtmečių popie
žiai valdė eilę valstijų 
Italijoje, bet buvo netekę 
1870 m., kai Italija tapo 
apjungta. Popiežiai oficialiai 
buvo atsisakę tokį statusą

Šmeižtams nėra 
galo...

Štai kaip “Draugas” 1985 
in. gegužės 22 piešia padėtį 
Lietuvoje:

“Baisus girtuokliavimas, 
šeimų irimas, negimusios 
gyvybės žudymas, dalies 
jaunimo palaidumas, šunuo
degavimas, karjerizmas, dvi
veidiškumas, perdėta baimė 
ir “atsargumas” — visa tai 
daugiausia ilgai besitęsian
čios okupacijos vaisiai. Dar 
nesame visiškai palaužti, 
sugniuždyti, puolę desperaci
jom Dar kuriame, nors ir 
labai nepalankiose sąlygose, 
savo kultūrą, giname kalbą ir 
tradicijas, stengiamės nors 
kiek išlikti savarankiški ir 
saviti. Bet drauge matome, 
kaip į mūsų kalbą braunasi 
barbarizmai ir net dvikalbiš- 
kumas, kaip grubėja, primi- 
tyvėja mūsų papročiai, kaip 
greitai nusileidžiam svetimų
jų reikalavimams ir įtakai.”

Sis paragrafas melagingas, 
nuo pradžios iki galo šmeiži
kiškas. Kaip su girtuokliavi
mu? “Draugas” šį fenomeną 
primeta taip vadinamai “ilgai 
okupacijai”. Bet visi stebėto
jai žino, kad girtuokliavimas 
Lietuvoje, nors! ir yra 
problema, nėra toks aršus, 
kaip kapitalistiniuose Šiaurės 
Europos kraštuose, pav. 
Suomijoje, Švedijoje, Islan
dijoje, kur, pavyzdžiui, alko
holizmas taip paplitęs tarp 
viduriniųjų mokyklų moki
nių, kad mokinius galima 
dažnai matyti girtus pačių 
mokyklų kiemuose! Švedijoje 
saužudystės pasiekė aukš
čiausią proporciją pasaulyje! 
Psichologai teigia, kad jos 
pirmoje eilėje surištos su 
girtuokliavimu.

Mes visi gerai žinome, kad 
Šiaurės europiečiai visi turi 
stiprių gėrimų traukimo 
tradicijas.

Tas priklauso nuo klimato, 
vaisių rūšies ir t. t. Pietuose, 
Viduržemio kraštuose, kur 
visur auga vynuogės, žmonės 
įpratę prie valgio gerti vyną 
ir jiems stipresni gėrimai 
kaip ir nereikalingi. Ne taip 
Šiaurėje, įskaitant mūsų 
Lietuvą. Joks okupantas 
neturėjo jon atnešti tokių 
tradicijų — mes visuomet 
turėjome savo .... Beje, 
Lietuvoje, kaip ir Tarybų 
Sąjungoje bendrai, kaip tik 
vėliausiu laiku sustiprinta 
kova prieš alkoholizmą.

Kaip su šeimų irimu? 
Niekas neokupuoja Ameri
kos, bet čia pat, pas mus, 
šeimos irsta greitesniu tem
pu, negu bet kur kitur 
pasaulyje! O kaslink “negi
musios gyvybės žudymo’\ tai 
yra aborcijų, jų daug mažiau 
įvyksta socialistiniuose kraš
tuose, negu Vakaruose. Fak- 
tinai daugelyje Vakarų kraš
tų net dalis katalikų atvirai 
kovoja už aborcijų teisę.

Kuomet popiežius balan
džio mėnesį lankėsi Olandijo
je, nemenkas nuošimtis kata
likų, ypatingai katalikės 
moterys, iš “šventojo tėvo” 
atvirai reikalavo, kad jis 
atsisakytų savo “atsilikėliš- 
kos” kovos prieš aborcijas.

pripažinti, ir ginčus išspren
dė Laterano sutartis.

Dabartinė sutartis ir toliau 
pripažįsta Vatikano nepri
klausomą valstybę, bet pa
naikina visą eilę privilegijų ir 
lengvatų, kurias Katalikų 
bažnyčia turėjo Italijoje. Tai 
pirmiausia paliečia oficialią 
Italijos tikybą, užtikrina 
tikybinę laisvę nekatalikams 
ir panaikina Romos miesto 
kaip “šventojo miesto” statu/ 
są. Ų

Anksčiau Vatikanas kišda
vos! kai kildavo klausimai dėl 
kino filmų, kabaretų progra
mos ar pornografinės spau
dos. Katalikų tikyba dabar

Jaunimo palaidumas? Apie 
tokius pasikeitimus statisti
kos tėra nedaug, bet mes visi 
esame tikri, kad palyginus 
su, sakysime, Olandijos jau
nimu, Lietuvos jaunimas 
labai asetiškas, puritoniškas.

O kokie plepalai apie 
“dviveidiškumą”, “perdėtą 
baimę”? (baimę ko?) ....

Kalbant apie kultūrą ir 
kalbą, “Draugo” pasisakymai 
yra tikrai idiotiški. Kaip su 
lietuvių kalbos grynumu? 
Kiekvienas rimtas kalbinin
kas žino, kad dabartinėje 
Lietuvoje vartojama bendri
nė kalba yra grynesnė, negu 
praeityje. Dabartinės Lietu
vos spaudos kalba yra 
daugiau nustatyta vienodiš- 
kai, stabilizuota ir standarti
nė, negu buvo vartojama 
tokiuose prieškarinės Lietu
vos laikraščiuose, kaip “Lie
tuvos Aidas”, “Lietuvos Ži
nios” ir “XX-asis Amžius”, 
trijų partijų (tautininkų, 
liaudininkų ir krikdemų) 
vyriausiuose organuose.

Lietuvos Mokslų akademija 
mūsų kalbos grynumą saugo
ja kaip savo akį, periodiškai 
paskelbia naujai sudarytąsias 
arba patvirtintąsias taisyk- j 
les, kuriomis paseka Lietu
vos spauda ir visi spausdi- 
niai. Net Lietuvos kaimų 
kalboje, spaudos, radijo ir 
televizijos dėka, dabar nau
dojama mažiau svetimybių, 
įskaitant slavizmus, negu jų 
buvo naudojama prieškarinė
je Lietuvoje!

“Draugas” savo pirmojo 
puslapio traktatą baigia ci
tuodamas kokį tai P. Vidinį, 
kuris kokioje tai mitologiško
je “Aušroje” rašąs:

“Kai XVIII a. pabaigoje 
žuvo Lenkijos valstybė, len
kų patriotai iškėlė šūkį: 
valstybė žuvo, neleiskim žūti 
tautai!” Neleisti žūti turime 
pasirinkti dabartinėje situa
cijoje. Visa tai, kas visą tautą 
ir kiekvieną mūsų brolį ir 
seserį stiprina, kas padeda 
išlikti doru, tvirtu ir sava
rankišku žmogumi — yra 
gera ir tinkama. Mums dabar 
labiau nei bet kada reikia 
tvirtų, šviesių ir mąstančių 
asmenybių. Asmenybių! Ne 
ištižusių ir bailių miniažmo- 
gių. Kuo didesnis pavojus, 
kuo sunkesnę kovą tauta 
kovoja, tuo daugiau ir 
tvirtesnių asmenybių jai 
reikia. Įsivaizduokim tautą, 
sudarytą iš šviesių asmeny
bių, ir mes galėsime drąsiai 
tvirtinti, kad šita tauta 
nesunaikinama, nenugalima 
jokiomis jėgomis.

Būti savarankišku žmogu
mi, būti mąstančiu žmogumi, 
būti šviesia ir tvirta asmeny-, 
be — šiandien pati pirmoji ir 
pati svarbiausia mūsų parei
ga.

Būti pačiam ir padėti tokiu 
tapti kitam!”

Mums atrodo, kad tie 1 
arogantiškieji sapaliojimai 
prieštarauja religijos bendrai 
ir ypatingai krikščionybės 
dvasiai. Krikščionybė, juk 
žinoma, kaip tikyba, kuri 
branginanti kuklumą, drovu
mą, neišdidumą! Bet “Drau
gas” eilinius žmones vadina 
ištižusiais, bailiais “minia- 
žmogiais” ir šaukiasi “asme
nybių”! Tie, kurie kalba apie 
žmones kaip apie “miniažmo- 
gius”, jiems priešpastato eli- 
tistinius “viršžmogius”, ir tas 
jau kvepia hitleristiniu “Her- 
renvolk”. Kažin koks “virš
žmogis” yra tas P. Vidi
nis? ... • 

nebus privaloma viešosiose 
mokyklose, nors ir leidžiama 
norintiesiems. Taip pat įve
damos naujos taisyklės ap
mokestinimui bei palaipsniui 
panaikinamos valdžios subsi
dijos kulto tarnautojams.

Tarp šį konkordatą rėmu
sių partijų buvo ir komunis
tai.

Kretingos rajono Vydmantų agroprekybinio tarybinio ūkio centre pagal architekto F. 
Vitkausko projektą pastatyta firminė parduotuvė “Pinavija”. Dailininko A. Kovolino 
dekoruotose dviejose prekybinėse salėse įrengta vaisių ir daržovių parduotuvė bei 
kavinė. Parduotuvėje prekiaujama ūkio šiltnamiuose išaugintomis gėlėmis ir vietinių 
liaudies meistrų sukurtais suvenyrais.

Nuotraukoje: “Pinavijos” kavinės interjeras. B. Aleknavičiaus nuotrauka

Draugystės juostos raštai
„Lietuvos" ansamblio koncertai Erfurto apygardoje

“Lietuvos” ansamblio artistai prie Vokiečių nacionalinio teatro Veimare.
A. Januševskio nuotr.
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Tarybų Sąjungos kultūros dienų, skirtų Pergalės prieš hitleri
ni fašizmą 40-mečiul, renginiuose Vokietijos Demokratinėje Res
publikoje dalyvavo Lietuvos TSR valstybinis akademinis nusipel
nęs dainų Ir šokių liaudies ansamblis „Lietuva". Kaip Jau rašy
ta, Jis koncertavo Erfurto apygardoje, susitiko su Tiurlngijos 
krašto gamybiniais kolektyvais, kultūros darbuotojais, jaunimu.

Spausdiname pasakojimą apie šią kūrybinę išvyką.
i

NUO „KEPURINĖS** IKI
* „Šventinės polkos**

„Lietuvos" ansamblio me
no vadovas Pranąs Budrius 
jau pirmojo koncerto dieną 
Gotoje iš karto atsidūrė savo 
gerų bičiulių rate. Siame 
mieste pirmąsyk lankytasi 
daugiau kaip prieš dvidešimt, 
paskui — dar po metų, vė
liau — dar sykį... Ranką jis 
spaudė ne vienam tų laikų 
pažįstamam.

Dar keliems ansamblie
čiams anksčiau taip pat yra 
tekę išbandyti Gotos kultū
ros rūmų sceną. Tačiau dau
gumai kolektyvo narių vieš
nagė šiame Erfurto apygar
dos kampelyje bei kituose 
miestuose buvo pirmoji.

„Lietuva" į svečius atvyko 
su menine programa „Šven
tinis koncertas". Nuo daudy- 
čių fanfarų ir tradicinės „Ke
purinės" pradžioje iki „Šven
tinės polkos" pabaigoje, kai 
sceną artistai tarsi nulyja 
šiaudinėmis skrybėlėmis, ji 
pažėrė gausų kūrybinį kraitį 
— geriausius mūsų liaudies 
ir žinomų autorių — J. Šve
do ir J. Naujalio, B. Dvario
no ir J. Juzeliūno, V. Klovos 
ir E. Pilypaičio, A. Bražins
ko ir J. Juozapaičio, V. Bag
dono ir B. Kutavięiaus, Mai
ronio ir J. Nekrošiaus, S. Ge
dos ir V. Barausko, J. Lingio 
ir V. Buterlevičiaus bei S. 
Urbonavičiūtės, kitų kompo
zitorių, poetų ir choreogra
fų jau į aukso fondą įėjusius 
bei naujausius meninius dar
bus.

Spalvingu 
vams atsivėrė 
ir „Kūlimo šokis", 
niai šokiai" 
„Aukštaičių 
„Rusnietis", 

’ „Rugeliai", 
„Slinkis" bei 
susikaupę,

regi liu žiūro- 
„Ašjtuonnytis" 

Vestuvi- 
ir „Kupolinis", 

kadriliu“ ir 
Lenųiūgėlis" ir 

1 ir 
Rimti, 
atviri

Lene 
„Gaidys

Lie- 
Lietuvai", 
" ir „Že- 
:ebėjo vo-

o sykiu 
kiekvienam balso ir instru
mento virptelėjimu susirin
kusieji klausėsi da nų 
tuva brangi" ir , 
„O kad aš audžiau 
maitiškos polkos", s 

kalinę-choreografinę kompo
ziciją „Žydėk, mano krašte", 
gėrėjosi žaismingai skudu
čiuojamu „Kiškeliu", skra- 
balais grojamu „Mediniu 
žirgeliu" bei pjese birby
nėms „Lenktynės"...

Plojimais salė pratrūkdavo, 
vos įžengus vokalinės-cho- 
reografinės siuitos „Drau
gystės daina" atlikėjams su 
juosta, kurioje švytėjo žodis 
„Draugystė" lietuvių, rusų ir 
vokiečių kalbomis. Draugys
tės tema nejučiomis tapo 
„Šventinio koncerto" leitmo
tyvu: pasisekimo taip pat 
susilaukė į programą darniai 
įpintas rusų liaudies šokis 
„Žąsinėlis" (T. Ustinovos 
choreografija), D. Tuchma- 
novo ir V. Charitonovo „Per
galės diena" bei vokiškai 
nuskambėjusi šio krašto liau
dies daina „Kaimo vestuvės" 
ir populiarūs posmai apie 
TSRS ir VDR draugystę. Ne 
vieną šių kūrinių publika 
ansambliečius kvietė kartoti.

„Šventinis koncertas", kurį 
paruošė „Lietuvos" meno va
dovas LTSR nusipelnęs me
no veikėjas P. Budrius, vy
riausiasis baletmeisteris LTSR 
nusipelnęs artistas V. Butėr- 
levičius, vyriausiasis chor
meisteris LTSR nusipelnęs 
artistas V. Žeimys, dirigentas 
LTSR nusipelnęs, artistas K. 
Budrys bei dailininkai LTSR 
nusipelniusi meno veikėja R. 
Songailaitė ir LTSR liaudies 
dailininkas J. Balčikonis, vi
si ansamblio dainininkai, šo
kėjai ir muzikantai, pelnė 
pripažinimą. Apie svečių iš 
Tarybų Lietuvos meno ko
lektyvą jau pirmosiomis 
viešnagės dienomis rašė ir 
nuotraukas spausdino laik
raštis „Das folk", kiti Erfur
to apygardos leidiniai, o vė
liau jų puslapiuose pasirodė 
recenzijos apie koncertus Go
toje, Veimare, Hailigenštate 
bei Erfurte. Vienoje jų pažy
mėta: „Visus sužavėjo „Šven
tinio koncerto" dalyvių dau
giaspalviai rūbai, linksmi šo
kiai, nuostabios dainos. Tai 
atskleidė tikro, tauraus me
no grožį. . ."

BIČIULIŲ RATAS
PLATĖJA

Vienas koncertinės kelio
nės maršrutų ansambliečius 
atvedė į nedidelį miškingų 
Eichsfeldo kalnų miestuką 
Hailigenštatą — kurortinės 
vietovės, taip pat žemdirbys
tės ir pramonės centrą prie 
srauniosios Leinės. Čia kartu 
su šeimininkais jie pirmiau
sia užsuko į broliškas tary
binių karių kapines, kur pa
laidota keliasdešimt mūšiuo
se su hitlerininkais žuvusių 
kovotojų, prie paminklo, ku
riame įrašytos šių didvyrių 
pavardės, padėjo gėlių.

Jaudinantys susitikimai, 
šilti atsiliepimai apie kon
certus, padėkos žodžiai už 
dainą ir šokį ansambliečius 
lydėjo visą viešnagės savai
tę. Juos tarė apygardos par
tiniai, ^profsąjungų, kultūros 
darbuotojai, VDR—TSRS 
draugystės draugijos akty
vistai, Gotos reduktorių 
įmonės ir Vartburgo autęmo- 
bilių gamyklos filialo bei 
Hailigenštato „Solidoro” at
stovai ir Erfurto metalistai. 
O Veimaro žemės ūkio ma
šinų gamintojai paruošė sa
votišką staigmeną — įmo
nės kultūros rūmuose „Lie
tuvos" artistus pasitiko mu
zikinis meno saviveiklos an
samblio „Linksmosios mūzos" 
sveikinimas. Tai buvo ištisas 
koncertas, kur veržlius šo
kio ritmus keitė lyriški vo
kalistų posmai apie meilę ir 
bičiulystę, žemės grožį ir 
širdžių šilumą. Pasitvirtino 
gyvenimo patikrinta tiesa: 
daina (plieskė dainą, šokis 
įskėlė kito šokio kibirkštį.

— Susitikimai su tarybi
niais artistais, įų koncertai 
mums buvo reikšmingas Per
galės prieš fašizmą 4O-meč4ui 
skirtų renginių akordas. — 
kalbėjo erfurtiečiai. — Ir po
litine, ir emocinio poveikio 
prasme tai ■— nepamirštamos 
dienos.

Viešnagė Erfurto apygar
doje paliko neišdildomus 
įspūdžius ir „Lietuvos" an
sambliui. Kolektyvas ja įau
dė margą ir prasmingą raštą 
į plačiąją draugystės juostą. 
Juostą, kuri jungia šalis, tau
tas, žmones.

Leonas BRAZIULIS 
„Tkisot" «p»c. koretp.

Gota—Veimaras—
H ail i genšta tas—E rf u rtas

I
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^Kultūros trigarsiai
APIE ČIURLIONĮ. . .

Gegužės 3 d. Educational 
Alliance (Apšvietos sąjun
gos) patalpose įvyko simpo
ziumas apie dailininką Čiur
lionį, kurį suorganizavo lietu
vė dailininkė Vida Krikštolai- 
tytė. Jai padėjo dail. Rudol
fas Baranikas. Buvo pakvies
ti ir du kiti amerikiečiai 
dailininkai, kurie, pirmą 
kartą, pasiruošdami šiam 
vakarui, susipažino su Čiur
lionio darbais ir istorija . . .

Publikoje dalyvavo apie 40 
amerikiečių dailininkų, kurių 
nė vienas anksčiau Čiurlionio 
vardo negirdėjo . . . Buvo 
vienas, kuris apie Cirlionį 
buvo girdėjęs, bet manė, kad 
jis graikas ....

Krikštolaitytės įžanginė pa
skaita buvo iliustruota skaid
rėmis. Publika simpoziumo 
klausėsi su dideliu sisidomėji- 
mu, stebėjosi, kad Čiurlionis 
tiek mažai težinomas Ameri
koje. Publika klausė daug 
klausimų, nors daugumai 
buvo sunku ištarti jo pavar
dę.

Buvo minimi ir trys kiti iš 
Lietuvos kilę dailininkai, 
kurie Amerikoje jau plačiai 
žinomi: Chaim Soutine, Ja
ques Lipshitz ir Ben Shahn. 
Pirmieji du žinomi iš pasauli
nės meno istorijos, o Shahn 
— kaip Amerikos socialiniai 
motyvuoto meno pirmūnas: 
jis ypatingai pagarsėjo savo 
cikliumi apie du nužudytus 
anarchistus; Sacco ir Vanzet
ti.

Ar Čiurlionis iš tikrųjų taip 
mažai težinomas Amerikoje? 
Ne, tik faktinai apie^jj tik 
dabar pradedama plačiau 
rašyti.

Dailininkai, dalyvavę pa
skaitoje, dar nebuvo infor
muoti, bet vis daugiau meno
tyrininkų ir istorikų žino apie 
jo rolę kaip dviejų stibių, 
simbolizmo ir abstraktizmo 
pradininką.

R. B.
Žiūrint i Čiurlionio ultra- 

romantiškas skaidres publika

"nu r

Tarybinės spaudos dieną,Gegužes 3 d., Pažymint
Vilniuje įvyko spaudos šventė, skirta Didžiosios Pergalės 
40-mečiui ir Tarybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 45-osioms 
metinėms.

Nuotraukoje: Gedimino aikštė spaudos šventės metu.

Nuotraukoje: Koncertuoja kaimo kapela.
V. Gulevičiaus ir A. Sabaliausko nuotraukos

vimu pasakė, kad 
kilęs iš Lietuvos.
jo klausiau. “Iš 

tai yra, iš Gardino, 
lyg pasitenkinda-

taipgi girdėjo švelnius jo 
muzikos garsus, perduotus 
pęr magnetofoninę juostelę.

Pramogoje lietuviškoji at
mosfera gaubė visus, kai kas 
net pradėjo ieškoti 'savo 
lietuviškų šaknų.

Po programos vienas jau
nas žvalus vyrukas man su 
pasididžia 
jo senelis 
“Iš kur?’ 
Grodno”, 
Atsakė, I 
mas, kad jis turi ryšių su šiuo 
mistiškuoju kūrėju 
žvaigžde^, sonatas ir fu
gas. . . .

apie

MAŽAS FESTIVALIS

Vokietijos nugalė- 
s metų sukaktuvė-

Per keliolika dienų gegužės 
pradžioje vieno New Yorko 
kino teatro ekrane sumirgėjo 
bent dešimties tarybinių 
filmų vaizdai. Tai buvo kaip 
ir tarybinių filmų mini-festi- 
valis, surengtas ryšiam su 
nacistinės 
jimo 40-ie 
mis.

Miesto ęentre esantis little 
Carnegie kino teatras kuris 
randasi didžiulės Carnegie 
Hall koncertų salės pastate 
surengė festivalį (Beje, Little 
Carnegie teatras savo stiliu
mi, dekoracijomis ir spalvo
mis pilnai imituoja didžiąją 
Carnegie salę, tik yra kelis 
kartus mažesnis.) Festivalio 
struktūra gan įdomi: kiekvie
ną dieną dukart kartojami 
programoje du filmai —- 
tarybinis ir JAV. Abu filmai 
buvo Antrojo pasaulinio karo 
temomis. Buvo rodomi tokie 
klasiški filmai, kaip tarybinis 
“Gervės skrenda” (The 
Cranes are Flying, Žuravli 
Lietajut) ir tokie Amerikos 
filmai, kaip “The Best Years 
of Our Lives”.

Publikos buvo nemažai, nes 
inteligentiškoji publika yra 
labai pasigeduši tarybinių 
filmų. Mat, iki “šaltojo karo” 
įsiviešpatavimo New Yorke 
nuolat buvo rodomas bent 
vienas tarybinis naujas fil
mas. Dabar praeina metai be

“LAISVĖ”

Pramoginių šokių pradininkai Lietuvoje yra kauniečiai. Didelio šokių entuziasto Tomo 
Petreikio, šokėjų Česlovo ir Jūratės Norvaišų ir kitų iniciatyva susibūrė Į nemažai
pramoginių šokių kolektyvų.

Jau du dešimtmečius Kaune gyvuoja Profsąjungų kultūros rūmų liaudies pramoginių 
šokių kolektyvas “Sūkurys”. Jam vadovauja buvę ilgamečiai jo šokėjai Jūratė ir 
Česlovas Norvaišos. Per pusę šimto geriausių miesto šokėjų porų tobulina savo
meistriškumą šiame kolektyve. Tarybų šalies pramoginių šokių lyderiais tapo “Sūkurio” 
nariai Arnoldas Madzeliauskas ir Eglė Milušauskaitė, Daivaras Andriuškevičius ir Edita 
Sagatauskaitė. Šios poros savo aukštą meistriškumą pademonstravo Tarybų Sąjungos
bei užsienio konkursuose.

Kasmet “Sūkurio” šokėjai dalyvauja dešimtyje konkursų, surengia per du -šimtus 
koncertų. Dabar kolektyvas ruošiasi tradiciniam konkursui “Gintarinė pora-85”, 
socialistinių šalių čempionatui Lenkijoj, konkursams Taline ir Rygoje.

Nuotraukoje: “Sūkurio” vadovas Česlovas Norvaiša (centre] su savo auklėtiniais.

DIDŽIOSIOS PERGALĖS 40-ClUI

BUVO BIRŽELIO 22-OJI
— Argi mes neregime to 

ryto? Ir tu, ir aš — visi jį 
regime! Toks rytas nepasi
kartoja. Toks jis tik vienas 
per keturiasdešimt metų. 
Tokiu vieninteliu liks ir po 
penkiasdešimt, po šimto me
tų .. .

Buvo 1941 metų birželio 
22-oji diena . . .

Prieš mane dabar atversta, 
kaip čia parašyta, žinomo 
Anglijoje aviacijos specialisto 
Roberto Jacksono knyga 
“Raudonieji sakalai” (The 
Red Folkons). Paskaitykime 
kartu:

“1941 m. birželio Ž2 d. 3 
valandos 20 minučių. Aušo 
nuostabus sekmadienio ry
tas. Rytų danguje žvaigždes 
gesino brėkštanti žara. Dar 
truputėlis ir išnirusi saulė 
išdžiovins rasos suvilgytus 
Karinio oro pajėgų 23-čiosios 
divizijos lėktuvų sparnus, 
kurie tvarkingomis eilėmis 
išrikiuoti aerodrome prie 
Rovno, į pietus nuo Pripetės 
balų.

Du sargybiniai neskubėda
mi vaikšto pakilimo taku tarp 
lėktuvų. Ryto tyloje jų balsai 
atrodo labai garsūs. Skridi
mų šiandieną nebus. Dauge
liui pilotų ir aviomechanikų 
išeiginė diena. Paskutines 
kelias dienas čia vyko 
intensyvus mokymasis skrai
dyti naujais Migais, kurie ką 
tik gauti ir pakeičia S-16. 
Migai naujutėliai, tik iš 
gamyklos. Jų žvilgantis me
talas ryškiais kontrastais 
skiriasi nuo tamsiai žalia 
spalva nudažytų “išakų”.

Netikėtai duslus motorų 
gaudesys suplėšo tylumą. Iš 
vakarų dangaus prietemų 
išniro trys lėktuvai, skuta
muoju skrydžiu perkirto 
pakilimo taką ir nuskubėjo 
prie ilgomis eilėmis stovėju
sių naikintuvų. Jau po 
sekundės buvo viršum jų ir iš 
pilvų pažėrė lavą skeveldri
nių dvikilogramių bombų. 
Jos švilpdamos-krito žemyn 
ir sproginėjo tarp stovinčių 
naikintuvų. Įkaitintos ske
veldros smaigstė lėktuvų 
sparnus ir fiuzeliažus, pra- 
mušinėjo benzinų bakus, 
kurie sproginėjo ir apimti 
liepsnų dusliai riaumojo.

Trys “Henkeliai-111 H-2 iš 
53-čiosios bombarduojamo
sios eskadros apsisuko ir 
praskrido viršum aerodromo 
dar kartą, palaistydami kul
kosvaidžių ugnimi. Paskui 

nuskrido į vakarus, kai tuo 
tarpu apstulbinti lakūnai 
šokinėjo iš savo lovų. Mažiau 
kaip per dvi minutes karinių 
oro pajėgų 23-oji divizija, sa
vo apsigynimui nesuspėjusi 
iššauti nė vieno šūvio, buvo 
sunaikinta. Divizijos vadas 
papulkininkis Vaniuškinas 
stovėjo tarp nuolaužų ir 
verkė”.

Įsidėmėkim: mažiau negu 
per dvi minutes išnykę 
divizija “į pietus nuo Pripetės 
balų”. Per tas dvi minutes 
panašus likimas ištiko ne 
vieną diviziją. “Iki birželio 
22-dsios pusdienio tarybinės 
karinės oro pajėgos neteko 
1200 lėktuvų: 300 buvo 
numušta oro kautynėse, gi 
900 sunaikinta aerodromuo
se”, — rašo knygoje “Raudo
nieji sakalai” Robertas Jack- 
sonas.

Kodėl čia man prireikia 
Jacksono? Ne todėl, kad iš 
savo langų nematytume, kaip 
atrodęs anas rytas. Jackso- 
nas tik paakcentuoja, kad tą 
rytą įsiminė „visi — Anglijoje 
ir Prancūzijoje, JAV ir 
Kanadoje. Tai rytas, kurio 
smulkiausias detales iki šiol 
tyrinėja daugybė žmonių. Tą 
rytą fašistinė Vokietija klas
tingai užpuolė Tarybų Sąjun
gą ir šit kokios tos klastos 
pasekmės. Tiesa, čia jos toli 
gražu nepilnos, tačiau vistik 
nuteikia susimąstyti apie tai, 
kokia galia turėjo būti 
kareivio, nesuklupusio nuo 
tokio klastingai skaudaus 
smūgio. Kur kas pilnesnį to 
vaizdą perduoda savo atsimi
nimų ir apmąstymų knygoje 
Tarybų Sąjungos maršalas 
K. Žukovas.

“Iki birželio 22 dienos 8 
valandos ryto Generalinis 
štabas jau buvo nustatęs, 
kad:

— priešo bombonešių avia
cija smogė stiprius smūgius 
daugeliui Vakarų, Kijevo ir 
Pabaltijo ypatingųjų karinių 
apygardų aerodromų, ir juo
se daugiausia nukentėjo avia
cija, kuri nesuspėjo pakilti į 
orą ir išsisklaidyti lauko 
aerodromuose;

— buvo bombarduota daug 
Pabaltijo, Baltarusijos ir 
Ukrainos miestų bei gele
žinkelio mazgų, Sevastopolio 
ir Baltijos karinės jūrų bazės;

— išilgai mūsų visos vaka
rinės sienos prasidėjo įnirtin
gos kautynės su vokiečių 
sausumos kariuomene. Dau
gelyje ruožų vokiečiai pradė-

k. Jūrelės nuotrauka

ešakiniais

s aliarmą 
priedangos

jo kautis su pri 
Raudonosios Armijos dali
niais;

— pagal kovo 
pakeltos pirmojo 
ešelono šaulių dalys pradėjo 
kautis, nesuspėjusios užimti 
pozicijų.”

Frontas slinko į rytus, link 
Maskvos, link Volgos. Neap
rėpiamai platus frontas. Ir 
pasaulis sukluso: negi? Fašis
tinė Vokietija jau buvo 
atšventusi savo pergales ne 
prieš vieną Europos šalį. Tai 
negi ir Tarybų Sąjungos toks 
likimas? O jeigu tioks — tai 
kokia ateitis žmonijos? Pa
saulis svarstė, buvo už ir 
prieš, o jau birželio 25 d. 
fašistinės Vokietijos Genera
linio štabo viršininko Galero 
dienoraštyje atsirado toks 
užrašas:

“b) ištirti 45-osios divizijos 
veiksmus Bresto rajone”.

Kas įvyko? Kodėl prireikė 
ištirti 45-osios divizijos veiks
mus? Juk tai fiurerio numy
lėtinė divizija. Numylėtinė, 
nes ąi divizija sudaryta iš jo 
žemiečių, ir iš pagrindinių 
smūgių svarbiausiąjį Hitleris 
patikėjo jai.

Taigi kodėl toks užrašas 
generalinio štabo Į viršininko 
dienoraštyje? Atsakymą duo
da kad ir šitos divizijos 
vadovybės koviniai praneši
mai.

“6.22. Asmeniškai divizijos 
vadas . . . 13,50 įsitikino, kad 
pėstininkų mūšiu tvirtovės 
nepaimti.

6.23. Apie 9.00 iš 4-osios 
armijos atvyko radiomašina, 
iš kur buvo rusamą kalbama 
apie jų pasipriešinimo berei- 
kalingumą ir kviečiama pasi
duoti į nelaisvę. Ši agitacija 
nedavė reikalingo efekto. 
Todėl divizija metė į mūšį 
naujus tankus.

6.25. Pasilieka viena: badu 
ir troškuliu priversti rusus 
pasiduoti į nelaisvę.

6.27. . . . Pavieniai kariai 
vis dar šaudo iš neprieinamų 
priedangų, kaip tai: paplavų 
duobės, šiukšlių krūvos ir kt.

6.29. Po pusiaudienio avia
cija pradėjo mėtyti §00 kg 
bombas . . .

Ir aš pagalvoju; štai nuo 
čia, būtent nuo čia, nuo 
pirmosios karo dienos ir 
pirmųjų kautynių prasidėjo 
tarybinio kareivio kelias į 
Berlyną. Nuo Bresto ir kitur, 
kur tik sproginėjo šūviai ir 
buvo pralietas kraujas. Karo 
keliai kitokie ir jų akivaizdu-

'Į

Šalis ta—Lietuva vadinas
Daugiau kaip savaitę laiko 

Tarybų Lietuvoje viešėjo 
dvidešimt Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje vei
kiančios lietuviškos gimnazi
jos moksleivių. Vaikinai ir 
mergaitės pabuvojo Vilniuje, 
Druskininkuose, Trakuose, 
Elektrėnuose, Kaune, Klai
pėdoje, Palangoje, susitiko 
su savo bendraamžiais.

“Aš pirmą kartą Lietuvo
je — pasidalijo savo įspū
džiais Rūta Martelytė iš 
Nevados (JAV). — Tėveliai 
man daug pasakojo apie 
Nemuno kraštą, tačiau tai, ką 
pamačiau, pranoko visus 
lūkesčius. Graži Lietuva, 
gražūs jos žmonės, gražūs 
miestai, o tokios gatvės, kaip 
Kaune Laisvės alėja, nėra nei 
Amerikoje, nei VFR. Palan
ga, nors pūtė stiprūs pavasa
riniai vėjai, man tapo mieles
nė už Floridą.”

Paulius Mickus, gyvenantis 
netoli Washingtono, lietuviš
kai kalbėjo be akcento. “Pikti 
liežuviai kalba, kad Lietuva 
visiškai surusinta. Nieko 
panašaus. Visur su žmonėmis 
mes kalbėjomės lietuviškai. 
Elektrėnuose susitikome su 
moksleiviais. Čia pamokos, 
kaip ir visur kitur, vyksta 
lietuvių kalba”. Paulius iš
reiškė norą atvažiuoti studi
juoti į Vilniaus Valstybiniame 
V. Kapsuko universitete 
veikiančias lituanikos kursus 
užsienio studentams.

Tokį pat norą turi ir 

Jaunimas lanko tėvynę
Šią vasarą, kaip praeityje, Lietuvą lankys grupė 

jaunuolių iš Vakarų Vokietijoje veikiančios lietuviškos 
gimnazijos. Čia paduodame nuotraukas iš praeitos vasaros 
lankymosi Lietuvoje . .

Trakai domina vyrus senove.

mas kitoks. Va nuo šito 
pirmojo kritusio kareivio iki 
tų, kurie ant reichstago sienų 
išvedžiojo už/ašą: PER
GALĖ.

Tą birželio 22 d. kažkas 
buvo pirmas iš tų 20 milijonų, 
kurie nesulaukė pergalės, 
tačiau kurie Pergalės žodyje

3-IAS PUSLAPIS

Oktavijus Rutkauskas iš 
Brazilijos San Paulo miesto. 
Nežiūrint, kad jo tėvas 
kitatautis, Oktavijus gražiai 
kalba lietuviškai, turtingas jo 
žodynas. Jį ypač sužavėjo 
Lietuvos architektūriniai ir 

'istoriniai paminklai, didelė 
žmonių meilė praeičiai. Beje, 
Oktavijui buvo tekę girdėti, 
kad uždarytos bažnyčios ir 
tikintieji neturi kur melstis. 
“Velykų rytą mes taip pat 
buvome pamaldose. Matėme, 
daug žmonių bažnyčioje, 
mišios vyko gimtąja kalba”.

Visi ekskursijos dalyviai 
panoro pasidalyti įspūdžiais, 
visi jie išvažiavo kupini 
meilės Lietuvai, visi panoro 
dar kartą apsilankyti vasarą, 
kai medžiai pasipuošę žaliu 
rūbu, kada Baltijos bangose 
gintaru žėri saulė.

0 aš, kalbėdamasis su šiais 
jaunais žmonėmis, pirmą 
kartą atradusiais tėvų gimti
nę, prisiminiau susitikimą 
Kiolne, (VFR) su Ernestu 
Šumanu, 77 metų amžiaus 
žmogumi, buvusiu žinomu 
dainininku. Jis gimė ir augo 
Lietuvoje, čia mokėsi daina
vimo, o vėliau išvyko gyventi 
į Vokietiją. “Prabėgo pusė 
amžiaus, kai palikau Lietu
vą, — pasakė jis, — tačiau aš 

Nemuno vingio, tos nepa
prastos žalumos pievose, 

i miško viržių kvapo. Tai — 
i visam gyvenimui”.

Algimantas Degutis

tokie gyvi ir jaunj. kad jie 
kalbės ir kalbės. Be jų 
neišvaryta laukuose nė viena 
vaga, be jų mūsų namuose 
neįdėta n*? viena plyta, 
nepasodintj s nė vienas me
delis . . . Nėra darbo, kuris 
būtų atliktas be kritusių karo 
ugnyje P. K.

l ' t
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TAI BŪTINA ŽINOTI /

Kaip
Beveik kiekvienas tautietis, gy

venantis užsienyje, dažnai prisime
na savo gimines ir draugus Tarybų' 
Lietuvoje. Tie, kurie ruošiasi at
vykti į Vilnių, visada galvoja: kokių 
dovanų atvežti savo giminėms ir 
draugams, kad jie džiaugtųsi jų 
atvykimu ir būtų laimingesni juos 
sutikę.

Daug kartų Vilniaus aerouoste 
stebėjau atvykusius tautiečius ir 
juos sutinkančius gimines bei pažįs
tamus. Su pastaraisiais ne kartą 
kalbėjausi, žiūrėjau į jų iš laimės 
spindinčias akis, kad atvyksta mie
li, toli gyvenantys giminaičiai. Vi
sas jų rūpestis — kaip reikės 
priimti tuos mielus svečius, kuo 
juos pavaišinti, pradžiuginti. Kaip 
pas mus Lietuvoje priprasta, visi 
sutinkantieji svečius, neša krūvas 
gėlių, kurių švelnus grožis išreiškia 
didelį džiaugsmą, atvykus svečiui.

Atvykstantieji tautiečiai, norėda
mi atsilyginti už nuoširdumą ir 
priėmimą, savo lagaminuose prisi
krauna įvairiausių rūbų, batų, įvai
rių buities reikmenų, kurių, jų 
manymu, nėra “vargingoje” Tarybų 
Lietuvoje. Ne kartą stebėjau ir 
tuos, vadinamus “vargingus” Tary
bų Lietuvoje gyvenančius tautiečių 
giminaičius, apdovanotus atvežtais 
lagaminuose suvenyrais. Žinoma, 
jie nuoširdžiai dėkojo už tas dova
nas, o po to, nuoširdžiai šypsojosi, 
kilnodami tas dovanas. Maža to, 
daugeliui tautiečių, atvykstančių iš 
užsienio, ne kartą tenka mokėti 
nemažą muitą už įvežimą prekių,

nuvežti dovanų
t. y. dovanų. O kai kurias dovanas, 
net sulaiko muitinėje, neleisdami 
kelių, o kartais net keliolikos tų 
dovanų komplektų įvežti. Mat, 
kiekvienos valstybės, (ne tik Tary
bų Sąjungos) įstatymai riboja įveži
mą daiktų, kurie toje valstybėje 
gaminami masiškai, arba kurie gali 
tapti spekuliacijos objektu.

Pasikalbėjus su atvažiavusių iš 
užsienio tautiečių apdovanotais gi
minėmis, dažniausia nenoriai, bet 
labai taikliai jiė pareiškia: ir kam 
man tie lietsargiai, marškinėliai su 
užrašu “Marlboro”, užsienietiški, 
bet man perdideli, ar permaži 
rūbai, suknelės, skarelės ir t. t. O, 
kad nupirktų man tikrai reikalingą 
daiktą, kuri aš išsirinkčiau krautu
vėje, kurioįje gausybė įvairių pre
kių, tai /oent turėčiau dovaną: 
kilimą, džinsus, magnetofoną, tele
vizorių, automašinai padangas, o 
gal ir automašiną.

Tie pasikalbėjimai mane ir priver
tė patarti Jums, gerbiami tautie
čiai: nevežkl®^įvairių, jeigu taip 
galima pasakyti, buitinių niekalų 
savo lagaminuose. Jų užtenka pas 
mus. Giminėm^ dovanokite tą, kas 
jiems reikalinga^ Nusiveskite juos į 
krautuvę Vilniuje, pasakykite jiems 
už kiek dolerių, markių ar rublių 
gali nusipirkti Jūsų dovaną, ir jie 
pasirinks tą, ko jiems reikia. Pasi
rinks, ir bus nuoširdžiai dėkingi. O 
jūs, gerbiami tautiečiai, paimkite už 
apmokėtas tas dovanas krautuvės 
čekį, kad grįžtant galėtumėte muiti
nėje parodyti, kur išleidote įvežtus, 
pinigus.

Lietuvoje gyvenantiems Skvarbiojo spindulio galia

PAGERBTAS ROJAUS MIZAROS
ATMINIMAS

Gegužės 15 d. sukako 90 
metų, kai gimė pažangus 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjas, Lietuvos TSR liau
dies rašytojas Rojus Mizara. 
Ta proga Lietuvos , TSR 
rašytojų sąjunga kartu su 
“Tėviškės” draugija Vilniuje, 
Meno darbuotojų rūmuose, 
surengė jo kūrybos vakarą.

... Po rūmų Baltosios 
salės skliautais liejasi lietu
vių liaudies dainos “Ralio, 
karvyte, ralio . . melodija.

Ją atlieka birbynininkas 
Antanas Srnolskus, akompa
nuojant Lietuvos TSR liau
dies artistui Chaimui Pota- 
šinskui.

Vakarą pradeda Lietuvos 
TSR žurnalistų sąjungos 
valdybos pirmininkas, “Tie
sos” laikraščio redaktorius 
Albertas Laurinčiukas.

Žodis pranešimui apie Ro
jaus Mizaros gyvenimą, jo 
visuomeninę-politinę veiklą 
ir kūrybą suteikiamas Lietu
vos TSR nusipelniusiam žur-

Kitas reikalas su tautiečiais, ku
rie patys negali atvykti į Lietuvą, 
bet nori atsiusti dovanas naštų. Tas 
dovanų siuntimas paštu yra labai 
sudėtingas. Daiktai, siunčiami į 
Lietuvą, kaip jau minėjau, mūsų 
valstybės apdedami gana dideliu 
muitu, kurį turi sumokėti gavėjas. 
Būna taip, kad už atsiųstą daiktą, 
kurių pas mus yra pakankamai ir 
kainuoja 3-5 rublius, reikia mokėti 
muitą 20-25 rublius. Tai koks malo
numas gauti tokią, atsiprašant, 
dovaną. Todėl siūlau: įduokite pini
gus tiems, kurie vyksta į Lietuvą, 
pirmoje eilėje kelionių agentūrų 
darbuotojams. Jie, pagal atatinka
mą susitarimą, priėmę iš tautiečių, 
negalinčių atvykti į Lietuvą, pini
gus, kaip savus, pabrėžiu — kaip 

L^savus, atžymėję muitinės vadina
moje deklaracijoje ir atsivežę į 
Vilnių, susitikę su tų tautiečių 
giminėmis, krautuvėje nuperka 
jiems tą, ko jie pageidauja. Ne su 
vienu kelionių agentūrų darbuotoju 
esu susitikęs, kurie atsivežė nema
žas jiems patikėtų pinigų sumas ..ir 
nupirko tautiečių giminėms vertin
gas dovanas. Žinoma, tie tautiečiai 
iš anksto pranešė savo giminėmis 
apie pinigų atsiuntimą ir tie giminės 
sutiko tuos kelionių agentūrų dar
buotojus arba ir atskirus tautie- 
čius-turistus, kurie ir įvykdė pri
siimtą pareigą, o grįždami namo, 

i muitinėje, vietoje įvežtos valiutos, 
pateikė krautuvės čekius.

Kalbėdamas apie tautiečių dova
nas giminėms gyvenantiėtns Tary
bų Lietuvoje, noriu perspėti visus

tautiečius, kad pagal mūsų įstaty
mus, dovanoti užsienio valiutą (pini
gus), atvežtą į Tarybų Lietuvą jos 
piliečiams draudžiama. Todėl jeigu 
tautietis, vietoje daiktinės dovanos, 
nori padovanoti savo giminei pini
gų, jis turi savo užsienio pinigus 
iškeisti banke Vilniuje į rublius ir 
tuos rublius tada dovanoti kam tik 
nori.

Kiekvienas užsienio pilietis, atvy
kęs į Tarybų Sąjungą, muitinėje 
turi raštiškai, vadinamoje muitinės 
deklaracijoje, nurodyti kiek, kokios 
užsienio valiutos atsivežė, 9 išvyk
damas iš Tarybų Sąjungos, muitinei 
pateikti tarybinio banko dokumentą 
apie tų pinigų iškeitimą į rublius.

Apie tai aš informuoju tautiečius 
todėl, kad yra buvę atsitikimų, * 
kada tautietis, atvykęs į Tarybų 
Sąjungą, į muitinės deklaraciją 
neįrašė pinigų, įteiktų jam jo pažįs
tamų, kad jis tuos pinigus perduotų 
tų pažįstamų giminėms, aiškinda
mas, kad tie pinigai ne jo. Tokiais 
atvejais užsienio valiuta gali būti 
muitinėje konfiskuota, kaip nelega
liai įvežama. Šito nebūtų, jeigu 
tautietis į muitinės deklaraciją būtų 
įrašęs visus vežamus pinigus. Kiek
vienas tautietis, atvykdamas į Lie
tuvą, gali atsivežti užsienio valiutos 
tiek, kiek tik jis nori, bet ją privalo 

^būtinai užregistruoti muitinėje, įva
žiavęs į Tarybų Sąjungą. Ir išvyk
damas iš jos, muitinei pateikti 
atatinkamus dokumentus, apie jos 
panaudojimą.

P. Petronis

nalistui Vytautui Kazakevi
čiui.

— Rojus Mizara, — pasakė
pranešėjas, — išėjo sunkius
gyvenimo universitetus na
mie ir svetur, išaugo į vien^., 
pačių įžymiausių ir autori
tetingiausių lietuvių darbi
ninkų veikėjų, kurio gyveni
mas ir darbai atspindi ištisą 
mūsų tąutos likimo istorijos 
laikotarpį.

Rojus Mizara buvo ilgame
tis “Laisvės” vyriausiasis 
redaktorius ir (Jarbuotojas, 
jis redagavo Vilnį ir Šviesą, 
padėjo leisti Argentinos lie
tuvių darbininkų spaudą, 
daugiau kaip dešimtį metų

Nuotraukoje: Pranešimą apie Rojaus Mizaros gyvenimo ir kiirybos kelią skaito 
V. Kazakevičius.

A. Sabaliausko nuotraukos

vadovavo didžiausiai pažan
giai užsienio lietuvių organi
zacijai — Lietuvių darbinin
kų susivienijimui, buvo vie
nas autoritetingiausių Lietu
vių literatūros draugijos ir 
Lietuvių meno sąjungos vei
kėjų ir vienas pagrindinių 
Amerikos lietuvių komunistų 
organizacijos darbuotojų.

Pradėjęs spausdinti savo 
beletristikos kūrinius dar 
1916 metais, R. Mizara 
parašė septynis romanus, 
pluoštą apsakymų, tris pje
ses, memuarus, reportažų 
knygas apie Tarybų Lietuvą 
ir apie 1931 metų kelionę po 
TSRS, daug publicistikos, 
brošiūrų, taip pat daug 
laikraštinių rašinių — pole
mikos, reportažų, apžvalgi
nių straipsnių.

Turtinga gyvenimo patir
tis, talento veržlumas, inte
resų platumas ir tempera
mento audringumas atsisklei
džia visoje literatūrinėje, 
žurnalistinėje ir visuomeni
nėje R. Mizaros veikloje.

Rojus Mizara — bene 
geriausiai pažįstamas užsie
nio lietuvių kultūros ir 
visuomenės veikėjas jo gim
tajame krašte — Tarybų 
Lietuvoje. Gerai žinomi ir 
plačiai skaitomi jo romanai, 
publicistika, atsiminimai. 
Šiuo metu “Vagos” leidykla 
rengiasi išleisti jo apsakymų 
rinkinį, kurį sudarė vilnietis 
J. Petronis.

Rašytojas, Lietuvos TSR 
nusipelnęs kultūros veikėjas 
Julius Būtėnas papasakojo 
susirinkusiems, kaip jis, dar 
besimokydamas gimnazijoje, 
pradėjo skaityti pažangiųjų 
užsienio lietuvių laikraščius, 
o netrukus ir bendradarbiau
ti juose. Per šią spaudą jis ir 
susipažino su ilgamečiu Lais
vės redaktoriumi, savo kraš
tiečiu Rojumi Mizara. Užsi
mezgė tvirta ir nuoširdi 
draugystė, kuri sukelia daug 
gražių prisiminimų. /

Daug šiltų žodžių, prisi
mindamas Rojų Mizarą, kaip 
neeilinę asmenybę, dktyvų 
visuomenės veikėją, talentin
gą rašytoją ir žurnalistą, 
pasakė vakarą vedęs A. 
Laurinčiukas. /

Susirinkusieji klausėsi ra
šytojo kūrybos. Ištrauką iš 
romano “Bernardo Gavelio 
klaida” perskaitė aktorė 
Agnė Gregorauskaitė, vaiz
delį iš romano “Povilas

Jurka” — Lietuvos TSR 
nusipelnęs artistas Algiman
tas Bružas.

Vakaro metu skambėjo 
lietuvių tarybinių kompozito
rių ir liaudies dainos. Jas 
atliko Lietuvos TSR nusipel
niusi artistė Birutė Almonai- 
tytė ir TSRS liaudies artistas 
E. Kaniava. ‘

V. Petkevičienė

JO DIDŽIOJI MEILĖ
. . . 1913 metų vasarą į 

Jungtines Amerikos Valsti
jas atvyko dzūkų krašto 
Savilionių kaimo jaunuolis 
Rokas Mizara. Gimtinėje jis 
praleido tik aštuoniolika 
metų, bet jie buvo labai 
reikšmingi R. Mizaros asme
nybei ir likimui. Lietuvoje — 
sakėsi jis, “pasidariau klasi
niu atžvilgiu sąmoningas ir 
bedievis, pribrendęs tapti so
cialistu”. Iš gimtojo krašto jis 
atsivežė giliai į jo sielą 
įleidusį šaknis taurų patrio
tizmo ir meilės Lietuvai 
jausmą, kuris R. Mizarą 
lydėjo visą jo gyvenimą, iki 
paskutinio atodūsio.

— Todėl atvykus į Ameri
ką, jo gyvenimo ir veiklos 
pasirinkimas buvo aiškus — 
dirbti tos šalies pažangiajame 
judėjime, vadovautis demo
kratijos, socialinės pažangos, 
socializmo idėjomis, tarnauti 
naujosios tėvynės — Ameri
kos ir gimtojo krašto darbo 
žmonių labui.

Tokio pasirinkimo R. Miza
ra laikėsi ir gyvenime, ir 
visuomeninėje veikloje, ir 
kūryboje — publicistikoje ir 
grožinėje literatūroje. Gali
me drąsiai tvirtinti, kad 
didžioji jo meilė buvo Lietu
va, kad gyvybingoji jo raštų 
tema — gimtojo krašto 
gyvenimas, likimas, ateitis.

Taip buvo nuo pat pradžių, 
įkėlus koją į Amerikos žemę. 
Jo pirmieji apsakymai vaiz
davo ką tik paliktą gimtosios 
Dzūkijos kaimą. Jo pirmieji 
stambesni publicistikos raš
tai lietė Lietuvos likimą 
sudėtinguose istorinių įvykių 
sūkuriuose. R.ĮMizaros — 
veikėjo ir publicisto — 

žvilgsnis įdėmiai sekė gimto
jo krašto įvykius, kai Lietuvą 
valdė buržuazija.

R. Mizaros asmenybėje ir 
veikloje vis gilėjo klasinis 
patriotizmo supratimas: mei
lę gimtajam kraštui jis siejo

Tik trilijoninę sekundės 
dali tetrunką šviesos impul
sai. kuriais “šaudo” Vilniaus 
V. Kapsuko universitete 
sukurtas lazeris. Tokie prie
taisai jau plačiai tarnauja 
mokslo ir technikos pažangai, 
sėkmingai dirba pramonės 
jmonėse, padeda medikams.

O štai pats naujausias 
universiteto mokslininkų 
darbas — parametrinis deri
namasis lazeris. Jis pasižymi 
dar didesniu galingumu ir 
trumpesniais šviesos impul
sais. Jo blyksnių trukmė — 
tik keli šimtai femtosekun- 
džių. O femtosekundė, popu
liariai kalbant, tai dydis, tiek 
mažesnis už sekundę, kiek 
sekundė už 30 milijonų metų.

— Naudojantis šia techni
ka. galima įsiskverbti į tokias 
mokslo sritis, kurias iki šiol 
dengė paslapties skraistė, — 
sako universiteto lazerinių 
tyrimų mokslinio centro va
dovas, fizikos matematikos 
mokslų daktaras profesorius 
Algis Ęfskarskas. — Pavyz
džiui. Spręsti Saulės energi
jos panaudojimo proble
mas . . Beje, naujieji 
lazeriai puikiai dirba ryšių 
sistemose, kur šimtus kartų 
padidina informacijos perda
vimo apimtį ir greitį. Vilnie
čių technika taip pat pasitar
naus kuriant optines skaičia
vimo mašinas, kurios dirbs 
maždaug tūkstantį kartų 
greičiau, negu dabartinės 
elektroninės.
/Vilniečio mokslininko dar

bai lazerių srityje susilaukė 
plataus pripažinimo. Kartu 
su grupe tarybinių mokslinin
kų jam paskirta 1984 metų 
TSRS valstybinė premija.

“Mokslininkų, kuriems va
dovauja A. Piskarskas, dar
bai yra pasaulinio lygio. Jie 
iškėlė Vilniaus universitetą į 
vedančiųjų lazerinių, tyrimų 
centrų gretas”, — taip apie 
vilniečio mokslininko ir jo 
kolegų daębą atsiliepė nese
niai Vilniuje viešėjęs Mask
vos universiteto profesorius, 
Lenino premijos laureatas 
Sergejus Achmanovas.

“Aš lankiausi ne viename 
Vakarų Europos mokslinio 
tyrimo centre, bet tokio 
aukšto lygio/darbų, kaip A. 
Piska'rskcfJaboratorijose,

man neteko matyti”, — tokia 
įžymaus Šveicarijos moksli
ninko, Berno taikomosios 
fizikos instituto profesoriaus 
Hainco Vėberio nuomonė. Jis 
lankėsi Vilniuje šių metų 
rudeni, dalyvavo čia sureng
tame tarptautiniame fizikų 
susitikime.

“Profesoriaus Algio Pis
karsko grupė dirba toje 
pačioje lazerių fizikos srityje, 
kaip ir mes, ir, reikia 
pripažinti, yra gerokai toliau 
pažengusi” — pažymėjo kitas 
šio fizikų susitikimo dalyvis, 
Umeos (Švedija) universiteto 
profesorius Vilis Sundromas.

Prof. Algis Piskarskas

Algis Piskarskas — jauno
sios kartos mokslininkas, jam 
tik 41 metai. Jo karjera 
būdinga daugeliui nūdienos 
lietuvių mokslininkų. Moky
tojų iš Kėdainių sūnus, 
studijavo fiziką Vilniaus, vė
liau Maskvos universitetuo
se, buvo Maskvos universite
to aspirantas, sugrįžęs į Vil
nių. apgynė mokslų kandida
to ir mokslų daktaro diserta
cijas. Talentingam fizikui 
universiteto vadovybė pati
kėjo katedrą, o vėliau ir 
vadovavimą lazerinių moksli
nių tyrimų centrui.

Šiandien Algis Piskars
kas — plačiai mokslo pasau
lyje žinomas žmogus. Didelio 
specialistų susidomėjimo su

silaukė jo padarytas praneši
mas apie lietuvių fizikų dar
bus tarptautinėje kvantinės 
elektronikos konferencijoje 
Bostone, paskaitos Vakarų 
Europos universitetuose.

Romualdas Cėsna

su ištikimybe Amerikos dar
bo žmonių kovai, su proleta
riniu solidarumu pirmajai 
nugalėjusio socializmo ša
liai — Tarybų Sąjungai. Savo 
visuomenine politine ir litera
tūrine veikla R. Mizara 
palaikė Lietuvos revoliucinį 
judėjimą, jos darbo žmonių 
kovą prieš buržuazijos dikta
tūrą.

Tokio patrioto-internacio- 
nalisto poziciją liudija ne tik 
R. Mizaros raštai Laisvėje ir 
kitoje lietuvių revoliucinėje 
periodikoje. Ją ryškiai at
skleidė tokios jo publicistikos 
knygos, kaip “kas tie sušau
dyti keturi komunistai” 
(1927), “Sovietų Sąjunga, 
penkioliktaisiais metais 1917- 
1932” (1932 m.), “Lietuvos 
laisvės draugai ir priešai” 
(1938 m.) ir kt. Tai knygos, 
parašytos lietuvio patrioto, 
kupinos proletarinio solidaru
mo idėjų, meilės kovojančiam 
darbo žmogui ir neapykantos 
klasiniams priešams. Šia 
dvasia persunkta visa R. 
Mizaros publicistika ir groži. 
nė kūryba.

Su Lietuva R. Mizarą 
visada siejo glaudžiausi dva
siniai ryšiai. “Mes — rašė jis, 
kreipdamasis į gimtąjį kraštą 
— jaučiamės esą jūsų dalis. 
Mes visuomet sielojamės ir 
tebesisieliojame dėl to, kas 
darosi mūsų gimtojoj šaly — , 
Lietuvoj. Nors dauguma 
mūsų esame JAV piliečiai, 
tačiau gimtosios žemės nepa- 
miršome ir nepamirštame”.

R. Mizara buvo vienas iš tų 
Amerikos lietuvių, kurie vi

sada propagavo ir skleidė 
kilnią kultūrinio dvasinio 
bendravimo su Tarybų Lietu
va idėją. Nepamirštama lai
mės, viso gyvenimo bran
giausia akimirka jis vadino 
savo pirmąjį apsilankymą 
Tarybų Lietuvoje 1959 m., po 
46 metų. Iš tos kelionės R. 
Mizara parašė įspūdingą 
knygą “Apie tave, gimtoji 
žeme” (1962 m.). Tai labai 
nuoširdus^ atviras, tikro 
patriotizmo kūrinys.

“Tarybų Lietuva — rašė 
jis, — yra mums ta oazė, 
kurioje galima atsikvėpti, 
pasisemti tų syvų, kurie 
pratęsia mūsų, kaip lietuvių, 
egzistenciją.” Taip giliai buvo 
išreikšta mintis apie užsienio 
tautiečių žmogiškojo ir tauti
nio egzistavimo sąlygą, esmę 
ir prasmę. Ją itin ryškiai 
patvirtino visas R. Mizaros 
gyvenimas ir darbai, kuriais 
jis pelnė gimtojo krašto 
didžią meilę. Jam buvo 
suteiktas Lietuvos liaudies 
rašytojo garbės vardas (1965 
m.). Kas gali būti išeiviui 
tauresnio ir ramesnio, kaip 
po mirties susilieti su gimtąja 
žeme! R. Mizarą — taurų 
savo sūnų — Lietuva priglau
dė amžinam poilsiui. Visas jo 
gyvenimas ir kūryba tapo 
gimtojo krašto savastimi, jo 
dvasine vertybe. Ir po 
mirties R. Mizaros gyvenimą 
pratęsia jo darbai: Tarybų 
Lietuvoje skaitomi jo roma
nai ir kiti kūriniai, jo vardas 
plačiai žinomas ir pasklidęs, 
garbingas ir nepamirštamas.

Juozas Lukšys
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Lietuvių dr-jos narių susirin
kimą^. Jį atidarė ir pravedė 
dr-jos pirmininkas J. Urbo
navičius.

Pirmiausia narius pakvietė 
vienos minutei atsistojimu 
pagerbti mirusius narius. P. 
Kisielienė perskaitė pereito 
susirinkimo protokolą, kuris 
buvo prįimtas.

L. Kisielius davė raportą 
apie kuopos finansinį stovį. 
Finansiniai kuopos stovis ne 
pergeras. Be to, dar pėra 
narių neužsimokėję to mažo 
mokesčio.

Neblogiausiai “Laisvės” va
juje yra pasidarbavę vajinin- 
kai, sukeldami “Laisvei” 
paramą virš 9 šimtų dolerių. 
Vajuje pasidarbavo P. O. 
Kisieliai, J. Urbonavičius. Iš 
jų raportų paaiškėjo, kad šis 
vajus buvo daug sunkesnis. 
Priežasti^— mūsų doleris 
labai žemai nukritęs, todėl 
skaitytojai už laikraštį turi 
mokėti virš 20 dol., antra, 
labai blogai veikia paštas ir 
patarnavimas ypatingai atei
vių spaudai blogas. Kartais 
laikraštis ateina po mėnesio, 
arba visai žūsta. Kuo daugiau 
paštas “gerina” patarnavimą, 
tuo jis blogėja pasitaisyti. 
Tik vienas dalykas taisosi, tai 
persiuntimo kainos pakėli
mas už visus patarnavimus.

Dabartinę valdybą sudaro 
sekantys nariai: J. Urbonavi
čius, P. Kisielienė, L. 
Kisielius, J. Vilkelis ir naujas 
narys J. Taruška.

f Buyę kalbėta apie ruošimą 

 

paręhg\mo. Kadangi jau 
vasaros 
ką nors| surengti anksti 

 

rudenį. Asmeniškai, buvo 
gauta kn^gų iš T. Lietuvos. 
“Teisingumas Reikalauja” 
buvo padalinta tiems, kurie 
mėgsta skaityti.

Kaip visuomet taip ir dabar 
visi pasivaišino kavute, su
muštiniais ir pyragaičiais. 
Visi įąb namo geroj nuotai

 

koj, kad\dar gali kai kada 

 

, susitikti pabendrauti.

Atvyko — išvyko
Henrikas 

Vilniaus vieši 
giminaitę J. Petrulienę. TbV 
h f ■< 
i'i'* ’

tostogos, tai lieka

liau kelionę tęs per Ų. S. A.
K. Leknickas iš Calgary, 

lankosi Montrealyje. Aplan
ko gimines ir s’enus pažįsta
mus. Montrealy buvo išgyve
nęs ilgą laiką, tai buvo labai 
vėl malonu su visais susitikti.

Vilnietis, Biologijos Mokslų 
kandidatas, Rimantas Ni- 
vinskas, buvo sustojęs pas 
J. J. Vilkelius. \U. S. A. 
Baltimore, Md. Buvo 6 
mėnesius moksloreikalais. 
Tai dar jaunas ir labai 
malonus tautietis^ džiaugiasi 
kad grįžta vėl į savo gimtinę, 
kur jo laukia šeima ir ^arb as.

Taip pat grįžo į T. 
Ona Dumčienę, po 
viešėjimo Kanadoj pas savo 
vyrą.Lfeko pasikalbėti, labai 
išsiilgusi savo gimtinės. Bet. 
tarpe dviejų metų vėl žada 
pasimatyti su savo Vyru.

Visiems linkiu gero pasišę- 
kimo.

ietuvą 
\ mėn.

Serga
P. Taruškienė pergyveno 

akies operaciją, R, Victorija 
ligoninėj. Linkimįgteit pa-
sveikti.

Pavasario garnys
Eileen ir Maikis Tętreault 

(Paragytė) susilaukė gražios 
ir sveikos dukrelės. Naujagi
me tėveliai ir tėvukai, — 
O. M. Paragiai, yra labai 
patenkinti. Linkiu gražiai 
augti.

Puikūs pietūs
Balandžio 14 d. parapijos 

salėje įvyko puikūs margučių 
pietūs. H. Kurylienė pirmi
ninkavo. Visi skaniai paVai- 
šinti:. publika laikągtažiai 
praleido, o jos buvo nemažai. 
Laukiame daugiauh tokių 
parengimų, juose nors susi-1 
tinkame su savo pažįstamais.

“LAISVĖ”

TORONTO, ONTARIO, CANADA

MIRUS

Andriui Jurgutaičiui
Reiškiame gilią užuojautą jo giminėms Lietuvoje.

taip pat artimiesiems, draugams ir pažįstamiems
Kanadoje. Mes visi liūdime netekę gero draugo.

J. Davidson W. R. Palamar
M. Jurktas H. I. Clements
M. Kuprenienė A. Poškienė
T. Mackevičienė 
H. Domashūs

G. Kuisienė
J. R. Kuktarai

, E; Skurdelienė P. Bendžaitienė
O. Fice V. Grinevičienė
N. Berskienė A. Strolienė
J. A. Ylai A. Vaičiulienė
I. Rukienė P. M. Daugeliai
J. A. Morkiai J. M. Mileriai
J. B. Morkūnai M. Vaitkienė
A. E. Lehman J. Budrys
S. E. Paberaliai B. Janauskienė
F. E. Laurusevičiai Alex Guosienė

V. Masienė

ST. PETERSBURG, FLA

MIRUS

ST. PETERSBURG, FLA.

Stanley Vaineikis
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jo šeimai, 

visiems giminėms, artimiesiems, pažįstamiems ir 
draugams. Mes visi liūdime netekę gero draugo.

LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB 
VALDYBA IR NARIAI

St. Petersburg, Fla

Sveikiname Laisvės dali- 
| ninku suvažiavimą, Laisvės 

kolektyvą ir visus darbuoto
jus.

Linkime kad Laisvė dar 
ilgai mus lankytų.

“Dainos Mylėtojų” choras 
aukoja $100.00.

Vajininkas: Paul Alekna

neperšiltas yra labai miela S. Kuzmickas dėkojo choro 
pabuvuoti prie jūros.

Kaip visuomet turėjome 
pietus. Po jų Aldona Aleknie
nė pradžioje pranešė, jog 
turime svečių ir juos supažin
dino su bendra publika. Po to 
Aldona iškvietė Klubo prezi
dentą Stasį Kuzmicką vesti 
toliau meninę programą.

Jis iškvietė akompanistę 
Helen Janulytę. Kuzmickas 
padainavo tris liaudies daine
les nes Stasys kiekvieną sykį 
vis padainuoja skirtingas 
daineles.

Toliau iškvietė Dainos 
Mylėtojų Chorą. Choras pa
dainavo net septynias daine
les. Už gražų padainavimą 
publika gausiai paplojo.

S. Kuzmickas dėkojo choro 
vadovei ir choristams, taip 
pat publikai už atsilankymą. 
Dėkojo ir šeimininkei, jos 
pageltĮininkėms už jų skonin
gus pietus.

Po programos sekė šokiai ir 
draugiški pasikalbėjimai.

Buvo du gimtadieniai. Ma
ry Caletta aukojo 10 dol. ir 
Walter Alaveckis 20 dol. 
Juos paskyrė chorui, kuris 
jiems padainavo Happy 
Birthday, Ilgiausių Metų ir 
Valio, Valio.

kol kas gyvuoja labai getai. 
Jei kas norėtų paaukoti 
Vilniai priminė jis “prašau 
įduokite man, nes aš važiuoju 
į Vilnies laikraščio suvažiavi
mą ir jūsų auką laikraščiui 
nuvešiu. Šiandien programą 
pravedė Bronė Vaitkienė. 
Jinai iškvietė akompanistę 
Helen Janulytę ir Stasį 
Kuzmicką, kuris padainavo 
dvi daineles ir vieną dainelę 
pavadintą “Mylėkite Motiną 
Brangią” ir parašytą Lietu
vos kompozitoriaus Garbuls- 
kio paskyrė savo žmonelei 
Violet.

Paskiau S. Vaitkienė iš
kvietė Dainos Mylėtojų Cho
rą, kuris padainavo net šešias 
liaudies daineles.

L. Tvaska paprašė H. 
Janulytės, kad choras padai
nuotų dainelę jo mirusios 
žmonos ir motinos prisimini
mui. Prašymas buvo išpildy
tas ir daina buvo padainuota.

Publika paprašė, kad cho
ras padainuotų “Pensininkų 
Himną”. Už šį himną choras 
susilaukė labai daug plojimų.

B. Vaitkienė dėkojo kalbė
tojai ir chorui.

Po meninės programos 
Helen Janulytė pažymėjo, 
jog jį važiuoja į Chicagą, jei 
kurie norėtų aukoti Vilnies 
laikraščiui tai lai priduoda jai 
auką ir ji nuvešianti.

Bronė Vaitkienė pažymėjo 
kad dabar bus Motinų Dienos 
minėjimas. Buvo iškviesta 
kalbėtoja Violet Kuzmickie- 
nė. Jinai pareiškė, kad 
šiandien mes pagerbsime 
motinas. Motinos pagerbimo 
klausimas buvo iškeltas aš- 
tuolioliktame šimtmetyje. 
Tuo metu buvo kelios veiklios < 
moterys Anna Jurvis, ir^ 
Mary Fowles. Jos reikalavo 
kad vyriausybė pripažintų 
Motinų Dieną tautine švente. 
Prez. Wilsonas, 1915 m. 
kongresas pripažino ir jai 
minėti paskyrė gegužes mė- ' 
nesį.

Violet plačiai pareiškė, kad 
būti motina tai yra didelė 
atsakomybė, kad šiandien 
motinoms ir bendrai tėvams 
reikia daug kreipti dėmesio į 
kūdikio auklėjimą, kad jis 
užaugęs būtų geras ir doras 
žmogus. B. Vaitkienė dėkojo 
kalbėtojai ir chorui.

Vėliau B. Vaitkienė iškvie
tė dvi seniausias motinas, 
kurios buvo pagerbtos, Pet
ronėlė Lukienė, 90 ir Marytė 
Valaitienė irgi 90 m. Ji 
išaugino tris dukteris ir vieną 
sūnų.

Nuo draugijos joms prisegė 
po gražų korsačių. Už 
pagerbimą jos gražiai padė
kojo.

Reikėtų pažymėti, kad 
Violet ir Stasys Kuzmickai 
minėjo savo vedybinio gyve
nimo sukaktį, nes jau vedę 56 
metus.

Linkime jiems ilgiausių 
metų ir gražių saulėtų dienų.

Gauta parama chorui, L. 
Tvaska, 50 dol., Violet 
Kuzmickienė 20 dol., L. 
Lazauskienė 10 dol., Mary 
Lauriek 10 dol., John Lapa- 
sill 5 dol., ir P. Skapek 5 dol.

vadovei ir choristams, taip 
pat ir publikai už atsilanky
mą, ir kvietė dažniau lankytis 
pas mus.

Dėkojo šeimininkėms už jų 
pateiktus pietus.

Reikia pažymėti kad praė
jusį penktadienį buvo choro 
pamokos. Po jų Aldona 
Aleknienė priminė, kad cho
ras paskirtų mūsų spaudai, 
Laisvei ir Vilniai po 100 dol. 
S. Kuzmickas tam tikslui 
pritarė ir visi choristai 
paplojimu mielai sutiko.

Labai ačių Dainos Mylėtojų 
Chorui.Balandžio 6 įvyko Klubo 

mėnesninis susirinkimas. Jį 
pravedė Klubo prez. Stasys 
Kuzmickas.

Iš parengimų komisijos ra
portą,įteikė Pranas Mocka- 
petris. Jis pranešė,kiek įeigų 
ir kiek išlaidų.

Protokolų sekretorė Aldo
na Aleknienė iš praėjusio 
mėnesio susirinkimo pranešė 
tarimus.

Prezidentas S. Kuzmickas 
džiaugėsi, kad visi Klubo 
darbininkai labai gražiai 
kooperuoja ir atlieka gerą 
darbą.

Klubo elektros šviesos 
dabar labai gerai sutvarky
tos.

Finansįi sekretorė Mary 
Brennan įdavė platų Klubo 
finansinį raportą.

Iždininkė Bronė Vaitkienė 
su jos rąpo^tu sutiko. Visi 
raportai priimti.

Bronė Vaitkienė pristatė 
naują narę Virginią L. Perry. 
Ačiū jai už pasidarbavimą.

Susirinkime nutarta gegu
žės mėnesį Laisvėje ir Vilny
je priminti mirusius Klubo 
narius. Abiem laikraščiam 
paskyrė po 25 dol. ,

Prezidentas S. Kuzmickas 
meninei programai pakvietė 
mokytoją Helen Janulytę. S. 
Kuzmickas taip pat padaina
vo tris liaudies daineles. 
Choras labai gražiai padaina
vo penkias daineles. Už tai 
publika daug plojo.

Stasys Kuzmickas dėkojo 
mokytojai, choristams ir 
bendrai publikaįuž atsilanky- 
mą, taip pat šeiipihmkėms už 
skanius pietus. >■

Atsiprašau Prano Bunkaus, 
kad nepažymėjau, jog jis 
nupirko pietus ir po vieną 
gėrimą visiems, choristams. 
P. Bunkiui širdingai ačiū.

Balandžio 13 įvyko Lietu
vių Literatūros Draugijos 
mėnesinis narių susirinki
mas. Jį pravedė pirmininkas 
Stasys Kuzmickas. Iškvies
tas Pranas Mockapetris, kaip 
visuomet, pateikė komisijos 
raportą, pranešdamas kiek 
yra įeigų ir kiek išlaidų. 
Tačiau šį sykį visi nariai 
pasidžiaugė, kad praėjusį 
mėnesį įeigos buvo nepapras
tai geros. Visi nariai išreiškė 
narių pasitenkinimą ir širdin
gai paplojo.

Protokolų sekr. Br/fnė 

 

Vaitkienė perskaitė praeito 

 

susirinkimo protokolą, kuH 
priimtas kaip skaitytas.

Finansų raštininkė Helen 
Sarkiūnienė davė gerą rapor
tą. Sakė, kad visi nariai 
užsimokėjo 1985 m. duokles 
ir yra gauti iš viso 9 nauji 
kuopai nariai. Antanas Jusis 
kuopai aukojo $20. Ačiū.

Iždininkas Juozas Vaitkus 
su jos raportu sutiko. Visi 
raportai priimti.

Vajininkas Povilas Alekna 
pažymėjo, kad jau laikas 
baigėsi. Reikia parinkti aukų

* * *
Lietuvių Piliečių klubo 

mėnesinis narių susirinkimas 
įvyko gegužės 4 d. Susirinki
mą atidarė prezidentas Sta
sys Kuzmickas. Jis pranešė, 
kad yra mirusi Klubo narė 
Verna Zurienė. Paprašė vi
sus narius atsistoti ir miru- 
siąją pagerbti.

Iš renginių komisijos ra
portą pateikė Pranas Mocka
petris.

Protokolų sekretorė Aldo
na perskaitė praėjusio mėne
sio susirinkimo tarimus. 
Nariai protokolą užgyrė kaip 
skaitytas.

Finansų sekr. Mary Bren
nan davė labai platų raportą. 
, Iždininkė Bronė Vaitkienė 
su,;jos raportu ’ sutiko. > S. 
Kuzmickas paklausė vicepre
zidento Juozo Dobrow, ar jis 
su raportais sutinka. Jis 
atsakėsutinkąs.

Prez. S. Kuzmickas pažy
mėjo, jog turėjo Direktorių 
tarybos susirinkimą. Jie 
apsvarstė Klubo būtinus 
darbus. Pažymėjo, kol kas 
tvarkomės labai gerai.

Kaip visuomet, pradžioje 
pietavome. Aldona Aleknie
nė pranešė, jog turime svečių, 
ir juos supažindino su bendra 
publika.

Aleknienė pranešinėja ku
rie nariai susirgę, mirę, kurie 
nariai išvykę atostogauti.

S. Kuzmickas iškvietė 
Rendy/ Dainos Mylėtojų Chorą,vado-

į* * *
Richard Janulis dabar ran

dasi Rosedale Nursing Home, 
3479 - 54 Ave., No. St. 
Petersburg^ Fife:, Room 35 — 
2 East.

Būtų.labai gražu.kad mes jį 
atlankytumėm arba parašy- 
tumėm keletą žodžių. Kuo
met Richard buvo sveikesnis, 
jis kiekvieną šeštadienį 
lankėsi Klube ir dainavo 
chore. Jis įdomaujasi kas 
dedaąi Klube, ar būna daug 
publikos irt. t.

Mirė »
Balandžio 1 d. mirė Ona 

Gačionienė. Liko 2 simus, 2 ■' 
dukterys, 6 anūkai ir 1 
proanūkas. Į Kanadą atvyku
si po antro Karo. 'į

Artimiesiems gili užuojau
ta, velionei if ’ “ 
Kanados žeme

i, .< pranešėja
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*
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Balandžio 20 

Klubo renginys. 
Floridoje oras

♦

d. įvyko

Norime širdingai padėkoti visiems, kurie dalyvavote mū
sų gimtadienių pramone. Noirs laikas bėga, bet mes dar jau
čiamės jauni ir patenkinti turėdami tiek draugų. Širdingas 
ačiū už vertingas dovanas, kaip nuo visų, taip ir asmeniškų, 
brangiems giminaičiams, S. W. Žižniauskams iš Ontario, 
prisiųstas brangias dovanas. \

Visiems labai dėkojame už gražius linkėjimus, kurių buvo 
daug.

Mes jūsų, brangieji, niekad nepamiršime.
STASĖ IR JUOZAS ČIČINSKAI

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Isabelei, 
dukroms Joan, Mrs. Patrick Procher, ir Diane, 
Mrs. Donald Hevett, seseriai Anija Susnis, 
Cleveland, Ohio, taipgi seseriai ir dviėm broliam 
Lietuvoje, anūkams Stephen, Peter 
visiems kitiems giminėms, draugams 
miems.

pinokite, kad ir 
malonaus draugo.

S. E. Paberalis
F. Balnys
J. A. Žuliai
J. R. Kuktorai
B. Lukas
J. M. Mileriai
P. M. Daugėlai
P. Bendzaitienė
B. Grinevičienė
A. Vaičiulienė
J. B. Morkūnai

A. E. Lemon 
V. Rimdeikis
A. Domashūs
J. Galio
M. E. Šimkūnai 
A. Guobienė 
J. A. Morkiai 
V. Gorman 
E. Sasnausk 
I. Rukienė 
V. Masienė

Laisvei, ir kai užsibaigė 
susirinkimas, Povilas stojo į 
darbą ir pradėjo rinkti aukas. 
Reikia pažymėti, kad P. 
Alekna labai rūpestingas 
vajininkas.

Kažkaip buvo neaišku, kad 
Mary Brennan vajininkė 
buvo pirmoj viejtoj, o vėliau 
buvo antroj. Bet Mary 
pareiškė, jog ji patenkinta ir 
antroje vietoje. Kaip nauja 
vajininkė, tai jinai labai gerą 
darbą atliko būdama ir 
antroje vietoje.

Kuopos knygas patikrino 
Helen Siaurienė ir Lee 
Orand. Jie rado knygas 
tvarkoje.

Bronė Vaitkienė įnešė, kad 
reikia gegužės mėnesį Lais
vėje ir Vilnyje prisiminti 
mirusius kuopos narius. 
Abiem laikraščiam paskyrė 
$25. Visi nariaį;sutiko.

Pirm. Š. Kuzmickas pasiū
lė po $500 Laisvei ir Vilniai. 
Visi nariai vienbalsiai sutiko.

S. Kuzmickas sakė, jei kas 
nori pasveikinti Vilnį su 65 
m. sukakties jubilieumi, 
tesikreipia pas Kuzmicką ir 
Helen Janulytę, 
priims ir nuveš 
Chicagą.

Po pietų žinių
Aldona Aleknienė pranešė, 
kad turime keletą svečių ir 
juos supažindino su bendra 
publika. Mat, Šį šeštadienį 
buvo lietinga diena, už tai 
buvo mažiau publikos.

S. Kuzmickas iškvietė 
Helen Janulytę. Jis padaina
vo tris liaudies daineles. 
Gavo daug publikos plojimų.1

Vėliau iškvietė Dainos 
Mylėtojų Chorą, kuris padai
navo penkias liaudies daine
les. Publika už gražių 
dainelių padainavimą labai 
daug paplojo.

Pirm. S. Kuzmickas dėkojo 
choro mokytojai ir choris
tams, taip pat bendrai 
publikai už skaitlingą atsilan
kymą, ir kvietė dažniau 
lankytis. Dėkojo ir šeiminin
kėms ir jos pagelbininkėms 
už jų paruoštuosius pietus.

Iš Žemaitijos Valys Bunkus 
gavo liūdną žinią, kad brolis 
Stasys Bunkus 72 metų 
amžiaus, (jis buvo vienas iš 
brolių jauniausias) tragiškai 
žuvo nuo elektros srovės. Jis 
buvo Užlieksių Mažeikių 
rajono kolūkio pirties prižiū
rėtoju.

iko nuliūdime velionio
žmoną Onutė, trys sūnūs, 
Antanas, Alfonsas ir Pranas, 
ir duktė Olga, velionio sesutė 
Zuzana su šeimomis, taipgi ir 
Amerikoje paliko du brolius 
Praną Bunkų ir Valį Bunkų ir 
brolienę Verutę.

Artimiesiems gili užuojau
ta, velioniui amžina ramybė.

ligos mirė Verną Žiurienė, 84 
. metų amžiaus.

Paliko liūdesy saVo vyrą 
Albert, brolėną Jam 
son, La Grange, Ill., 
čias Lt. Col. Bernice 
Antioch, Ill., Barbara 
Richton Park, Ill. ir 
Filstead, Chicago, Ill.

Velionė buvo gimusi Lietu
voje. Jį priklausė prie L.L.D. 
Draugijos ir prie Lietuvių 
Piliečių klubo.

Mirusios šeimoms 
miesiems gili užuoj 
mirusiai amžina ramybė.

Velionė sukrem^ota.
, * * Vį,

vaujamą Helenos Janulytės, 
padainuoti. Padainavo pen
kias liaudies daineles. Publi
ka chorui gražiai paplojo. 
Pats S. Kuzmickas padainavo 
tris daineles. Jis irgi gavo 
plojimų.

Pats pirmininkaujantis S. 
Kuzmickas choro mokytojai 
ir choristams padėkojo.

Vėliau šokiai 
popietę.

Balandžio 27^,4. įvyko L.L. 
Draugijos renginys. Šį šešta
dienį susirinko gražus skai
čius publikos ir iš tolimų 
vietų, svečių.^

Papietavus/ Aldona Alek
nienė pradžioje pranešė, jog 
turime daug svečių, 
supažindino su publik

Po to Aldona i 
Draugijos pirm. Stąsį Kuz
micką vesti toliau 
programą. Jis iškvietė akom
panistę H. Janulytę.

Stasys Kuzmickas 
vo i

;asys Kuzmickas padaina- 
tris liaudies daineles, 

kurios skambėjo labai gra
žiai: Už tai jam publika 
paplojo. Paskiau i 
D. M. Chorą, kuris pą 
penkias daineles, 
choras skambėjo laba 
nes pasipildė dainininkais. 
Kiek anksčiau buvo siimažėję 
choristų. Keletas buvo išva
žiavę pas gimines bei drau
gus, kiti sirgo slogomis.

* *

Gegužės 11
Lietuvių Literatūros Draugi
jos mėnesinis susirinkimas. 
Jį praveddė pirmininkas 
Stasys Kuzmickas. Pradžioje 
jis pranešė,kad yra mirusios 
Draugijos narės, Verna Zu- 
rienė ir Mary Granavičienė, 
ir paprašė visų atsistoti ir 
pagerbti mirusias nares.

Raportus iš parengimų 
komisijos pateikė Pranas 
Mockapetris. Jie buvo priim
ti.

Protokolų sekr. Bronė 
Vaitkienė pateikė platų 
raportą iš praėjusio mėnesio 
veiklos.

Finansų sekr. Helen Šarkū- 
nienė taip pat plačiai raporta
vo, t

Iždininkas Juozas Vaitkus 
su jos raportu sutiko.

Pirm Stasys Kuzmickas dale Lakes. Fla. 
pareiškė, kad mūsų draugija

Buvo atvažiavęs Richard 
Janulis pasimatyti su senais 
pažįstamais. Lankėsi vieš
nios: Natalija lešmantienė iš 
Lauderdale Lakes, Fla., ir 
Julė Lazauskienė iš Lauder-
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Bronės Keršulienės [Zmitraitės] kapuose paskutinis atsisveikinimas.

SAN LEANDRO, CALIFORNIA

Mirus

Bronei Keršulienei
Brooklyn, N. Y.

Siunčiam gilią užuojautą jos vyrui Walteriui ir 
gausiam skaičiui draugų JAV ir Lietuvoje.

Mes liūdime netekę brangios draugės.

TELDA KING
MARGARET MOZURAITIENĖ
MARYTĖ BALTOLIONYTĖ
KSAVERA KAROSIENĖ

BRIEFS
They say $50 billion of our tax dollars are being wasted 

per year in the U.S. Department of Defenses’ military parts 
scandal... So, who is walking away with the huge profits 
from your taxes? This outrageous abuse of taxpayer funds 
should be stopped! Write to the Committee Against 
Government Waste, 3421 M Street, Suite 234, Washington 
D.C. 20070 - 2015.

MIRĖ BRONĖ KERŠULIENĖ
Gegužės 5 d., kaip jau buvo 

trumpai pranešta pereitą 
sykį, Brooklyne mirė ilgame
tė “Laisvės” talkininkė ir 
pažangiosios^ veiklos dalyvė 
Bronė Zmit/aitė-Keršulienė. 
Šiemet spalio 15 d. jai būtų 
buvę 86-eri metai.

Velionė buvo gimusi Per- 
mėnuose, Šiaulių rajone, ir į 
Ameriką atvykusi 1912 m. 
Gyveno Binghamtone, N. Y. 
ir dalyvavo pažangiųjų lietu
vių organizacijose. Dainavo 
“Aušros” chore, vaidino dra
mos ratelyje, buvo ALDLD, 
Lietuvių darbininkų susišel- 
pimo draugijoje, Lietuvių 
namų valdyboje ir kt. 
Kasdieninę duoną pelnėsi 
pirma, dirbdama avalynės 
pramonėje, o vėliau — grožio 
salione.
' Nuo 1958 m. velionė 
gyveno Brooklyne ir kartu su 
vyru Valteriu Keršuliu gyvai 
reiškėsi New Yorko lietuvių 
pažangiojoje veikloje: yra 
buvusi “Laisvės” direktorių 
taryboje, dainavo “Aido” 
chore, darbavosi Moterų 
klubo valdyboje.

Keršulių sodyba Brooklyne 
plačiai žinoma ne tik pažan
giečiams lietuviams, kurie 
rinkdavosi pasitarti įvairios 
veiklos reikalais, atšvęsti 
savo draugų gimtadienius ar

sukaktis, susitikti su iš arti 
ir toli atvykusiais draugais. 
Keršulių namuose, o ypač jų 
gražiame sodelyje.vasaros 
metu būdavo tikros geguži
nės.

Keršulių sodyboje ne sykį 
yra lankęsi ir svečiai iš 
Tarybų Lietuvos, atvykę į 
Ameriką ar su turistais ar 
kaip 'oficialių delegacijų 
nariai.

Liūdėdarpas liko velionės 
vyras Valteris, jos bendrų, 
visuomeninių darbų dalyvis. 
1978 m., susilpnėjus abiejų 
sveikatai, o ypač Valterio 
regėjimui, jiedu turėjo pasi
traukti iš “Aido” choro, o 
vėliau ir iš kitos veiklos. Ta
čiau jie nepasiliko savo 
draugų pamiršti: tais penkta
dieniais, kai vykdavo choro 
repeticijos, juodu visada 
aplankydavo choro mokytoja 
Milda Stensler su būrių 
choristų. Kitomis progomis 
juodu lankydavo kiti draugai, 
jų tarpe Nelė ir Povilas 
Ventai, kurie šiuo metu,' 
mirus Bronei, globoja Valte
rį-

Keršuliai visą laiką domė
josi gyvenimu Tarybų Lietu
voje ir ten abudu lankėsi 1966 
ir 1969 metais. Ten yra ir jų 
giminių, ypač Valterio — 
broliai su šeimomis. Bronės 
giminių nėra. Jos broliai

Juozas ir Antanas, ; 
Teodora ir Zofija 
Lietuvoje, dar visiškai maži 
būdami.

Sesuo Viktorija, gimusi 
Lietuvoje, mirė Brooklyne 
1965 m. 0 dabar mirė ir 
Bronė, vienintelė likusi ir 
pati vyriausioji iš šešių 
vaikų, kurių buvo susilaukę 
Zofija ir Augustinas Zmitrai.

Kad Bronė įsijungė ir 
dalyvavo pažangiečių veiklo
je, didelių nuopelnų turi jos 
tėvai, kurių namai Bingham- 
tone buvo veiklos centru. 
Ten vykdavo pasitarimai dėl 
organizacijų veiklos, dėl 
paramos laikraščiui, jų pasto
gėje nakvynę susirasdavo su 
prakalbomis atvykstantys 
veikėjai.

Jos tėvas buvo didelis 
“Laisvės” entuziastas. Į JAV 
pirmą kartą jis buvo atvykęs 
1905 m., kada dėl dalyvavimo 
revoliucijos judėjime jam 
teko palikti šeimą ir tėvynę. 
Po poros metų grįžęs į 
Lietuvą, jis į JAV vėl sugrįžo 
1911 m. ir apsigyveno 
Scrantone, Pa., kur po 
vienerių metų prie jo prisi
jungė ir jo, žmona su 
dukromis Brone ir Viktorija. 
Šeimai persikėlus į Bingham- 
toną; nuo 1917 m. prasidėjo 
jų visų dalyvavimas pažan
giečių veikloje.

ST. CLAIR SHORES, MICH.

MIRUS

sesutės 
mirė Teofile Masys

Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jos dukrai 
Stephanie, visiems giminėms, pažįstamiems ir 
draugams Amerikoje ir Lietuvoje.

tekęlokite, kad ir mes 
mos draugės.

kartu liūdime, nė

1
C. ir A. Garelis P. Stasukaitis
V. Daubar G. Kodis
J. ir S. Smith J. Rudys
M. ir P. Stunskus V. Kirvėla
A. ir E. Rye A. Waitkūnas
S. ir R. Gugas A. Sharka
A. Daukus J. Markūnas
A. Vane N". Blomgrem
A. Dočkus M. Narush
R. Jeske J. Paroske
M. Sotock R. Matthews
C. Stankies M. Roge
L. Reaume B. Klimas
G. Janonis T. Mikilkinas
T. ir M. Vasaris A. Gumbrys
A. Gilvydis P. Stakvilas
F. Sinkus E. Stackwell
E. ir A. Balchūnas P. Karalis
L. Gugas F. Ulunskas
A. ir A. Litvin A. Urbon
P. ir A. Budrikas 
C. ir A. Mack 
R. ir A. Lyben 
A. ir A. Stacey 
A. ir A. Olin 
T. ir B. Rye 
J. ir R. Merrick 
N. ir O. Kreivėnas

E. Juodaitis
S. Sautil
S. Račiukaitis
J. Račiukaitis
J. Roge
E. Price
L. Turzak
Alena

Bronė ir Valteris Keršuliai savo draugo Jurgaičio buto bal
kone Vilniuje, kai jiedu ten lankėsi 1969 m.

JACKSON HEIGHTS, N. Y.

BROOKLYN, N. Y<

MIRUS

Bronei Keršulięnei
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jos vyrui 

Walteriui, taip pat giminėms, pažįstamiems, 
draugamsdr visiems artimiesiems Tarybų Lietuvoje 
ir Amerikoje.

Mes visi kartu liūdime netekę mylimoj draugės.
Ilse Bimba 
May Stevens 
Rudolf Baranik 
Pauline Kalendo 
Naste Buknienė 
Adele Lupshevicz 
Felix Lupshevicz 
Tessie Stočkus 
Ona Čepulis 
Mildred Stensler 
Victor Becker 
Anna Jamison 
A. Katinas 
J. Katinas

bris

Alex Mitchell 
Nellie Shumbris 
Edmond Shum 
Anne Yakstis
Amelia Yuskovic 
Walter Yūskov 
Aldona De Vet 
Elena JeskeviČ 
Amelia Young 
Sophia Stasiukaitienė 
W. A. Malin 
Elzbieta Petruškevičienė 
P. Venta 
N. Venta

K. Rušinskienė

ic
SCO 
Siūtė

LAUKAS

1985.05.30.
“Laisvės” laikraščio
Direktorių Tarybos 
pirmininkui

P. Ventai

Gerbiamas Povilai,

Grupės iš Lietuvos vardu 
leiskite padėkoti Jums asme
niškai ir visam laisviečių 
aktyvui už didelį svetingumą 
ir dėmesį mūsų žmonėms.

Būdami toli nuo Tėvynės, 
mes pasijutome pas Jus kaip 
namie. Jūsų asmeniškas 
tėviškas dėmesys ir rūpestis 
mūsiškiais, liepsninga kalba, 
skirta Pergalės prieš fašizmą 
40-mečiui, kovai už taiką ir 
progresą, padarė gilų įspūdį.

Mes dėkojame Mildred 
Stenslerienei už nuoširdžiai 
paruoštą “Aido” choro kon
certą. Žodžiu, Jūs palikote 
neblėstantį. įspūdį.

Gaila, kad mūsų džiugius 
įspūdžius aptemdė žinia apie 
Ievos Mizarienės mirtį. Tai — 
didelis netekimas, ir mes 
kartu su Jumis nepaprastai 
liūdime.

Tikiuosi, kad neužilgo galė
sime pasimatyti Lietuvoje, 
prisiminti įspūdžius, pratęsti 
pokalbius.

Dar kartą dėkojame už 
svetingumą, iki susitikimo.

Grupės vardu—
Ra Petrauskas

Lietuvos draugystės ir kultū
rinių ryšių su užsienio šalimis 
draugijos valdybos Prezidiu
mo Pirmininkas

(grupės vadovas)
J. Paleckis

LKP CK UŽSIENIO RYŠIŲ 
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Mirus

Eva Mizara
Reiškiame giliausią užuojautą jos visems 

giminėms, pažįstamiems ir draugams, Amerikoje ir 
Lietuvoje.

Mes visi liūdime.

LITHUANIAN SENIOR C 
VALDYBA IR NARIAI

St. Peters

LUB

burg

Laisvės redakcijos darbuotojams, i
Giliai liūdime kartu su Jumis, mirus pažangiai 

JAV lietuvių visuomenės veikėjai, Lais 
laikraščio redaktorei Ievai Mizarienei. Reiški 
gilią užuojautą velionės giminėms, bendradarbi 
ir draugams.

vės
įme 
tams

ELTOS ŽURNALISTAI

Giliai liūdime, sužinoję, jog netekome ilgametės 
Laisvės bendradarbės ir redaktorės Ievos 
Mizarienės. Liekame nuliūdę netekę geros draugė

Lietuvoj draugystės ir kultūrinių ryšių i 
užsienio šalimis draugijos prezidiumo vardu

es.
su

RAMOJUS PETRAUSKAS

Laisvės redakciją ir visus pažangius Amerikos 
lietuvius nuoširdžiausiai užjaučiu, netekus I^vos 
Mizarienės. Tai skaudus smūgis visiems, kaš ją 
pažinojo asmeniškai.

V. ZENKEVIČIUS

Dėl Ievos Mizarienės mirties užuojautos
Giliai liūdime, netekus Ievos Mizarienės, ir 

Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Prezidiumo 
vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą Laisvės 
draugams ir artimiesiems.

POŽĖLA, MATULIS,
ŽUKAUSKAS, STATULEVICIUS

♦ ♦ ♦

Ksavera Kaross from San Leandro, California writes that 
it was so hard to believe that Brone died. In all her trips 
either overseas or visiting her daughter, she was always 
visiting Brone and Walter and she feels very sorry for 
Walter because he is the one who will really feel the loss the 
most.

At the end of the letter Ksavera says: “I just got home 
from our capitol, Sacramento, where we seniors had a rally. 
There were 30,000 present. It was quite a day. The 
legislators could not refuse to meet us. If seniors rallied all 
over the country then maybe they — the government — 
would not dare cut our Social Security (Cola) or Medicare.“ 

, * ♦ * *
Religious institutions declare themselves sanctuaries for 

a combination of humanitarian and political reasons. For the 
most part, it is a way of demonstrating opposition to United 
States activities in Central America and to the denial of 
political asylum to people who flee the area.

* * *
A variety of political and cultural initiatives during the 

past three to four months offer some hope that 1985 will 
usher in a period of less tension and more reciprocity in 
relations between the two superpowers — the United 
States and the Soviet Union.* * * \

Someone who participated in 
(June 24 — July 18, last year) 
enjoyable, educational, relaxing,
that she will dearly remember for the rest of her life.

Our own Elena Brazauskas from Hartford, Conn, made an 
unusual and most interesting trip with a group to the Soviet 
Union last year and was very impressed and happy about 
everything. She was glad she went. There have been a 
variety of trips offered and it would really be wonderful if 
one can participate to see places one has never been before 
and meet people one has never seen before. The world is 
wonderful and people are wonderful. It needs to be reached 
and enjoyed.

the Volga Peace Cruise 
said that it was a most 
and exciting experience

* * *
Juan Stern Kiok from Manhatten, N.Y. writes: “Thomas 

Jefferson and the other founding fathers must be turning in 
their graves at being compared by President Reagan with 
the Nicaraguan “contras”. To call them freedom fighters 
and recall the French Resistance is to desecrate the memory 
of those fighters. Why is the U.S. on the wrong side so often 
in Latin America? El Salvador and Guatemala are much 
more repressive than Nicaragua and the rebels in those 
countries are the real freedom fighters.”

♦ * ♦

New York Aido Chorus is preparing for its Spring 
Concert. It will be held in Laisve’s hall first Sunday in May. 
Many visitors from Lithuania will be with us at that time.

♦ ♦ *

Alice Dick Stevens, the mother of the well known artist 
May Stevens, died on February 23rd in the hospital of 
Framingham, Massachusetts.

Alice Stevens was born in 1895 in New Brunswick, 
Canada, in a family of working people of Irish extraction. As 
a young woman she came to Boston where she worked at 
various jobs. She later married Ralph Stevens whose family 
has lived for many generations in New England. She spent 
the last years of her life in an old people’s home in 
Framingham, Mass. Besides her daughter May Stevens, 
other survivors are May’s husband Rudolf Baranik and a 
sister, Mary Tardo of Minneapolis.

Alice Stevens became widely known through a series of 
paintings and collages created by her daughter. The series 
became known as Ordinary/Extraordinary — two women: 
Alice Stevens and Rosa Luxemburg, the German 
revolutionary. Instead of an expected contrasting 
juxtaposition, both are celebrated as ordinary and 
extraordinary.

There was an impressive write-up in the Baltimore “Sun” 
about May Stevens, where it says: “An unusual and 
powerful exhibition, which may well be the most thought 
provoking one-woman art show of the year in this area, is on 
view at the University of Maryland Art Gallery...”

ILSE

Alice Dick Stevens




