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KRISLAI
Kaip buvo—kaip yra . . . 
Kitataučių spaustuvėje 
Senieji linotipai. . .

Tarp mūsų laikraščio da
bartinės raštinės ir salės yra 
spaustuvė — teisingiau pasa
kius — buvusi spaustuvė. Bet 
tam tikra prasme ji gyva. 
Kiekvienu kartu, kai randuo
si Laisvės name, aš praeinu 
pro spaustuvę — ar reikia ar 
nereikia — praeinu pasisemti 
atsiminimų, norėdamas min
timis persinešti į praeitį, 
kuomet ten, per visą dieną 
bildeno linotipai, prievakary
je sudundėdavo presas, 
skambėjo kalbos, juokai, 
kivirčai, diskusijos . . .

Kodėl prisiminti tuos laikus 
dabar? Ogi, kad suprasti da
bartinę Laisvės sunkią padė
tį, skaitytojai turi žinoti, ko
kiomis sąlygomis ji dabar 
leidžiama ir kaip tos sąlygos 
skirtingos nuo praeities . . .

Tais praeities laikais visa 
laikraščio produkcija vyko po 
vienu stogu. Kiekvienas 
numeris gimė per vienos 
dienos laikotarpį. Raštai, 
gimę redakcijos kambariuose 
iš ryto ir per ankstyvas 
popietines valandas, maž
daug tuo pačiu metu buvo 
sustatomi linotipais,korekto
riaus perskaitomi, pataisomi, 
spaustuvninkų sudedami į 
formas ir apie ketvirtą-penk- 
tą valandą — laikraštis ėjo į 
presą. Mes redakcijoje lauk
davome pirmų duslių preso 
sukimosi garsų ir nuskubėda
vome į spaustuvę, kur dar 
kartą atydžiai peržiūrėdavo
me šviežius, dar rašalu 
kvepinčius Laisvutės nume
rius.

Kitaip dabar! Įvairios laik
raščio dalys surašomos skir
tingose vietose ir per paštą 
arba asmeniškai pristatomos 
į lietuvišką spaustuvę, kuri 
aptarnauja kelis laikraščius. 
Bet tai ne spaustuvė sena to 
žodžio prasme, — tai vietovė, 
kur kiek komplikuotais 
elektriniais kompiuteriais su
renkamos raidės, sustatomi 
tekstai, kurie paskui spausdi
nami ofsetiniu būdu kitur. 
Bet kur tas kitur? Brooklyne 
lietuvių suformuota Laisvė 
spausdinama didelėje spaus
tuvėje Manhattano Pietinėje 
dalyje. Ta spaustuvė, spaus
dina šimtus ir šimtus periodi
nių leidinių ir žurnaliukų. 
Įmonės savininkai ir daugu
ma darbininkų — įvairių 
tautų imigrantai. Kadangi 
gyvenu netoli tos spaustu-' 
vės, kartais užsuku ten, gauti 
šviežią Ląisvę, nors tikslios 
dienos,kada ji bus atspaus
dinta, beveik niekad negaliu 
sužinoti. Kartais pasitaiko 
laimingai, kad tarp daugybės 
supakuotų įvairių laikraščių, 
kurie platformoj sukrauti, 
yra ir kitų laikraščių.

Kodėl apsistoju prie šių 
detalių? Jos būdingos mūsų 
laikraščio padėčiai. Skaityto
jai, kurie jaučiasi nusivylę, 
kad laikraštis jų punktualiai 
ir laiku nepasiekia, turėtų 

’ žinoti, kokiomis sunkiomis 
sąlygomis mes dabar Laisvę 
redaguojame, formuojame, 
spausdiname, platiname. 
Reikia atminti ir pašto 
patarnavimą, kuris kainoms 
kylant, prastėja. Tas paliečia 
visus laikraščius. Ir, visgi, 
mes laikraštį išleidžiame ir jis
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Demonstruoja prieš Antisand ini stų rėmimą

JAV piliečiai, gyvenantys Nikaragvoje, susirinkę prie Amerikos ambasados Managvoje, 
protestuoja dėl JAV Kongreso paskirtos piniginės paramos dešiniesiems egzilams, 
siekiantiems nuversti Nikaragvos | Sandinistų režimą. Panašaus pobūdžio 
demons/racijos, tik kur kas gausingesnėj, vyksta ir pačioje Amerikoje.

60-ies valstybių parlamentarai pasisako 
prieš konvencinę ginkluotę

Birželio

Pietų Afrika 
puldinėja kaimynus

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos daliniai birželio 14 d. 
įsiveržė į kaimynės Botswa- 
nos teritoriją ir jos sostinėje 
Gabarone užpuolė taikinius, 
kuriuose, Pre 
tvirtinimu, b 
kovojančių Afrikos Nacionali
nio Kongreso S1 
kymo centra 
asmen 
metų mer

Pietų Afrikos režimas gra

 

so ir toliau tokius užpuolimus 
tęsti, ligi nebus pašalinti 
prieš jį kovojaiįtys sukilėliai.

Tai pirmas tokios rūšies 
užpuolimas ant Botswanos, 
kuri ekonomiškai yra priklau
santi nuo Pietų Afrikos ir yra 
su ja apsijungusi muitų unija. 
1983 m. Pretorijos režimo 
daliniai buvo įsiveržę į 
Mozambique valstybę ir Ma
puto mieste sunaikino nacio
nalistų sukilėlius.

Jungtinės Tautos pasmer
kė šį Pretorijos žygį prieš 
Bostwaną, o JAV atšaukė 
savo aįnbasad^rių iš Pietų

;orijos režimo 
uvo prieš ją

ukilėlių apmo- 
s. Žuvo 16 

jų' tarpe viena 6 
tė.

Afrikos, protestuodama dėl 
šio žygio ir dėl panašaus 
žygio į Angolą pereitą 
mėnesį. JAV Atstovų rūmų 
užsienio reikalų komisija 
priėmė nutarimą dėl sankcijų' 
Pretorijos režimui už jos 
rasinės diskriminacijos politi
ką. Nors prez. Reagano 
administracija vis dar prieši
nasi, bet JAV žmonių 
nuotaikos gali priversti pa
keisti taktiką.

ZAIRE TANZANIA

Gaborone

SOUTH
WEST 
AFRICAP BOTSWANA

ANGOLA MALAW

Johannesburg AZILANO
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Pietų Afrika ir jos kaimynės, 
kurias ji puldinėja. Kairėje 
Pietvakarių^ Afrika, vadina
ma Namibija, kurią pereitą 
savaitę pradėjo valdyti “pe
reinamoji” Pretorijos režimo 
pastatyta vyriausybė.

SOUTH
AFR CA

ZIMBABWE

ZAMB A
Lusaka

Susekė sąmokslą 
Argentinoje

Buenos Aires. — Policijai 
• pavyko susekti dešiniojo 
sparno kariškių ruoštą są
mokslą valdžiai nuversti. 
Sostinės priemiestyje suras
ta ginklų, amunicijos, sprog
menų, radijo sietuvų, nar
kotikų ir JAV dolerių.

Suimta daug buvusių slap
tosios policijos agentų. Jie 
dirbę kartu su ultra dešiniai
siais Argentinos antikomu
nistinių alijantų draugijos 
nariais ir lėšas ėmę iš 
narkotikų prekybos, bankų 
apiplėšinėjimo ir žmonių 
grobimo. Jie siekę nuversti 
valdžią dabar, kai tebeteisia- 
mi devyni buvusios karinės 
chuntos nariai.

Mexico City, 
pradžioje čia keturias dienas 
posėdžiavo 60-ies valstybių 
parlaiyentų atstovai, svar
stydami didėjantį ginklavi
mąsi ir jo neigiamus padari
nius pasaulio ekonomijai ir 
socialiniam vystymuisi.

Simpoziumą organizavo 
Genevoje savo būstinę turinti 
Inter-Parlamentary Union, 
bendradarbiaudama su Jung
tinėmis Tautomis ir Meksikos 
vyriausybe.

Simpoziumą atidaręs Mek
sikos prezidentas Miguel de 
la Madrid ypatingai pabrėžė 
didėjančias išlaidas, kurių 
reikalauja nuolatinis ginkla
vimasis.

Šis simpoziumas buvo skir
tas konvencinio ginklavimosi 

’diskusijoms. Prez. De la 
Madrid nurodė, kad pasaulis 
šiuo metu kas minutę išlei
džia ginklavimuisi pusantro 
milijono dolerių, kai tuo 
tarpu tos sumos galėjų būti 
sunaudojamos panaikinti var-

gui ir badui, kuris kankina 
žmoniją. Prezidentas nurodė, 
kad, nors labai svarbu tęsti 
pasitarimus dėl branduolinio 
nusiginklavimo, bet taip pat 
nereikia pamiršti pavojaus, 
kurį sudaro konvencinis gin- 
klavimasis.

Pagrindiniu simpoziumo 
kalbėtoju buvo Skjold Mel- 
bin, Danijos nuolatinis amba
sadorius Europos saugumo 
konferencijoje Stockholme. 
Jis pravedė paralelę tarp 
branduolinės ir konvencinės 
ginkluotės, tardamas, kad 
abiejų rūšių ginklavimasis 
yra vienodai žmonijai pavo
jingas.

Jungtinėms Tautoms atsto
vavęs Jan Martenson taip pat 
pabrėžė reikalą nebūti ak
liems .matuojant konvencinių 
ginklų dimensijas. Jis primi

nė, kad dabar pasaulyje yra 
apie 25 milijonai vyrų 
ginkluotose valstybių pajėgo
se. Tai esą visu trečdaliu 
padidėję per pastaruosius 
dešimt metų. Nuo 1945 metų 
pasaulyje yra buvę daugiau 
kaip 150 įvairių ginkluotų 
konfliktų, per kuriuos žuvę 
20 milijonų žmonių.

Simpoziumo dalyviai su 
susirūpinimu minėjo JAV 
karinę pagalbą Centrinei 
Amerikai ir laikė ją stabdžiu 
bendram regiono vystymuisi.

Australijos delegatas Ri
chard Butler ginklavimuisi 
skiriamų sumų dydį pavadino 
“necivilizuotu”. Jis pasakė, 
jei pasaulis išleidžia ginklams 
4,000 kartų daugiau nei 
Raudonajam Kryžiui, tai jis 
turėtų gerai pagalvoti, ką jis 
daro.

Smerkia D. Britaniją

Už pasaulio taikos 
sustiprinimą

_ Praga. — Čekoslovakijos 
sostinėje kelių dienų pasitari
mams buvo susirinkę Belgi
jos ir Čekoslovakijos; darbo 
unijų atstovai. Šalia profesi
nių reikalų, buvo paliestas ir 
taikos pasaulyje išlaikymo 
klausimas.

Bendrame savo posėdyje 
abiejų šalių darbo unijų 
pirmininkai pasirašė komuni
katą. Jame pabrėžiama Ge
nevoje vykstančių TSRS- 
JAV nusiginklavimo pasitari
mų reikšmė, smerkiama 
prėz. Reagano vadinama 
“žvaigždžių karo” programa 
ir kviečiama kooperuoti 
Europos darbo unijas.

DARBININKŲ LAIKRAŠČIŲ REDAKTORIAI

LANKĖSI TARYBŲ SĄJUNGOJE

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Profesinių Sąjungų vado
vybės kvietimu gegužės pa
baigoje trylika dienų Tarybų 
Sąjungoje praleido Amerikos 
darbininkų laikraščių redak
torių grupė. Jai vadovavo 
Robert J. Kalaski, AFL CIO 
darbininkų laikraščių tarp
tautinės sąjungos preziden
tas. Jis yra vyr. redaktorius 
žurnalo “Machinist”, kurį 
leidžia JAV ir Kanados 
metalo apdirbimo unija.

Amerikiečiai lankėsi Mask
voje, Leningrade, Soči, 
Minske ir kt., susitikdami su 
savo profesijos kolegomis, 
susipažindami su TSRS dar
bo žmonių gyvenimu ir 
aplankydami įdomesnes vie
toves.

Prieš išvykdami, JAV ir 
Kanados svečiai dalyvavo

simpoziume su tarybiniais 
kolegomis ir pasidalijo bend
rais viešnagės įspūdžiais, 
pabrėždami, kad svarbiausiu 
rūpesčiu abiem pusėm yra 
reikalas pagerinti darbininkų 
darbo ir socialines sąlygas.

Amerikiečiai pakvietė savo 
tarybinius kolegas atsakomo
jo vizito, kuris planuojamas 
ateinančiaisiais metais.

Indija uždarė sieną 
su Pakistanu

Indijos 
Indijos 

sieną su

visai neblogas, — nežiūrint, 
galima sakyti, keistų aplinky
bių, Laisvės kiekvienas nu
meris, nors ir pavėluotas, yra 
gerai techniškai suformuo
tas, turinys t 
lietuvių kalba 
ga — tikriausia: 
mai geresnė ne 
kitų laikraščių.

□
Kokia iš to

Kaip tik todėl, kad mes 
leidžiame laikraštį tokiomis 
sunkiomis sąlygomis, kad 
mes negalime taip greit kaip 
praeityje atsiliepti į įvykius 
mūsų kolonijose, kaip tik 
todėl, kad mes turime labai 
mažai korespondentų ir vieti
nių bendradarbių, mes turi
me suglausti likusias jėgas ir 
tęsti darbą, kat pažangusis 
lietuviškasis žodis kuo ilgiau 
Amerikoje skam sėtų.

kirtingas ir 
visai neblo- 

, nepalygina- 
gu kai kurių

viso išvada?

Bet grįžkime rhintimis prie 
senosios spaustuvės. Ar ji 
dar galėtų būti 
Galėtų, 
sąlygų. Joje y r 
ištikimi metalin 
kurie per dešimt 
jo metalinių raidžių eilutėse

prie
naudojama?

tąm tikrų 
a du tvirti, 
tai linotipai, 
mečiui išlie-

(Petras) ir daugu-

ištikus irgi žinojo

įdėk šaltą šviną.

milijonus) ir milijonus Bim
bos, Mizaros, Sasnos, Tauro 
ir kitų redaktorių žodžių; 
stovi tie patys linotipai, prie 
kurių sėdėjo pasišventę pa
žangūs lietuviai spaustuvi
ninkai, k^ip tai: Večkys, 
Šolomskaš
ma virš rpinėtų redaktorių, 
kurie bėdai 
kaip prie tų mašinų darbuo
tis. Ar tie Ipotipai dar galėtų 
veikti? Gąlėtų, tik prijunk 
elektrą ir
Bet jie jati per daug metų 
nenaudoti! Jiems reikia kai 
kurių dalių, o kai kurių jau 
negamina, 
technika keičiasi, 
mes jais
Dar galima rasti senoviškų 
linotipininkų, bet jie nemoka 
lietuvių kalbos, o be kalbos, 
statant-kopijuojant raidę po 
raidės iš teksto, ima daug 
ilgiau. Yrą lietuvių draugų, 
kurie gal norėtų prie tų 
mašinų darbuotis, bet jau 
kiek vėloka,! pradėti mokytis.

Ir taip tie linotipai, mūsų 
spaudos veteranai stovi ty
liai, pas 
kiekvieną 
mūsų Laisv)

Jiems reikia kai

nes visa spaudos 
O visgi, 

egalime naudotis.

e linotipai, mūsų

kuriuos užsuku 
kartą, kai tenka 
eje būti. R. B.

Washington. — Amerikos 
Valstybių Organizacijos na
riai priėmė rezoliucija, kuri 
smerkia D. Britanijos pastan
gas paversti karo baze 
Malvinų (Falkland) salas.

Rezoliucijoje pabrėžiama, 
kad tų salų militarizavimas 
Pietų Atlanto regione didina 
įtempimą ir trukdo atnaujinti 
pasitarimus tarp D. Britani
jos ir Argentinos dėl tų salų 
ateities.) I

Argentinos ambasadorius 
Jorge Sabato susirinkime 
aiškino, kad dabartiniu metu 
vykdomas salų militarizavi
mas prašoka bet kokius 
saugumo reikalavimus. Jis 
kaltino D. Britaniją, kad ji 
ketinanti salas paversti di
džiule strategine baze.

Prieš rezoliuciją balsavo 
JAV ir pora angliškai kalban
čių Karibų regiono valstybių.

London. — Nors Bucking
ham rūmai atsisako komen
tuoti, bet diplomatiniuose 
sluoksniuose sklinda gandai, 
jog šį rudenį, kai karalienė 
Elzbieta II atvyks į viršūnių 
konferenciją Karibuose, ji 
apsilankys ir Grenadoje.

Grenada, kuri prez. Reaga- 
no įsakymu 1983 m. spalio 
mėnesį buvo JAV kariuome
nės okupuota ir toliau tebe
laikoma kariuomenės valdžio
je, yra Britų Commonweal
th o narė.

Nenori sugrįžti prie nacizmo

T"O tarpu, kai Fed. Vokietijoje buvusieji naciai vis lab2f 
pradeda kelti galvas šaltn v,s iaD,au
sustabdyti. Čia vdzda’s iš demon ’?'T0Įai juos 
įvairaus amžiaus žmonės nrntl I)aC1\ų’ Iriose dalyvavo 
Nesselwang, Bavarijoje kur v 1°° i?mi ?r*e būstinės 
metinis susibūrimas. Plakate kvi r uvus,lJ esesininkų
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New Delhi. — 
spauda rašo, kad 
valdžia uždarė savo 
Pakistanu ir nepraleidžia 
jokių civilių. Pasienio kariniai 
ir policijos daliniai esą 
parengties stovyje.

Šių priemonių imtasi po to, 
kai patirta, jog Pakistanas 
planuojantis pradėti didelio 
masto akciją ir besiruošiantis 
pasiųsti slaptai teroristų ir 
sabotažininkų į Punjabo val
stiją.

Spauda rašė, kad Indijos 
policijai pavyko suimti dau
giau kaip šimtą Pakistane 
apmokytų ir iš ten atsiųstų 
teroristų. Ši suplanuota tero
ristų kampanija, sakoma, 
esanti susieta su JAV ir kai 
kuriose Vakarų Europos < 
valstybėse pradedama akcija 
už “nepriklausomą Punjabą”.

Socialistai kviečia 
solidarizuoti su 
Nikaragva
Buenos Aires. — Socialistų 

internacionalo dalyviai, at
stovaujantys Lotynų Ameri- 
kos-Karibų regiono šalims, 
savo suvažiavimą užbaigė 
kvietimu solidarizuoti su 
Nikaragva jos kovoje prieš 
JAV ekonominį embargo.

Suvažiavime taip pat pa
smerkta Grenados okupacija 
ir reikalauta jai sugrąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Reikalauta paremti Puerto 
Rico gyventojų troškimą 
išsilaisvinti iš JAV koloniji
nio dominavimo ir pašalinti 
JAV remiamas diktatūrines 
valdžias Čilėje, Haiti ir 
Paragvajuje.

»
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Iš 94-ojo greitkelio išsukę 
į pietinę 31-ąją gatvę, 
taikome pasiekti Šaut 
nikįos gatvelę, kurios 
džioje ir stovi vienaaukštis 
Jokubkų namas. Ten jau ra
dome gražų būrelį svečių. 
Tarp jų ir niujorkiečius — 
„Aįdo" choro mokytoją Mild- 

Stensler bei solistą Vik- 
Bekerį. Dėl jų daugiau- 

ir nustebome, kad, bū- 
i didęli operos" mėgėjai, 
visai nesiskubina likus 
pusvalandžiui iki spek-

, ne- 
Litua- 

pra-

Reaganas ir Carteris
Kai Reaganas kandidatavo prieš prezidentą Carter jis jį 

be paliovos kritikavo už tai, kad jis perdaug “minkštas”, kad 
nesiima pakankamai griežtų1 priemonių išlaisvinti Teherane 
laikomus amerikiečius įkaitus. Reaganas tada vaizdavo de
mokratus kaip lepšes, kurie negali lygintis prie “tikrų ame
rikiečių” republikonų, kurie žinos, kaip susidoroti su tais vi
sokiais barzdotais Artimųjų Rytų teroristais...

Bet, štai Reaganas dabar stovėjo prieš buri amerikiečių 
žurnalistų Baltuosiuose rūmuose ir žurnalistai šovė į prezi
dentą vieną klausimą po kito: kokių griežtesnių priemonių 
jis planuoja imtis prieš tuos libaniečius musulmonus, kurie 
paėmė belaisvėn amerikiečius oro keleivius ir laiko Beirute? 
Kaip jis iš viso pagriežtins metodus prieš antiamerikinį te
rorizmą?

Reaganas faktinai atsakymo neturėjo, visiems buvo aiš
ku, kad jo užsipuolimai Carterio buvo demgogija.

Idiotas ir melagis
Rašant šiuos žodžius Romoje dar vis tebesitęsia bylos 

sprendimas: turkas fašistas teroristas Mehmet Ali Agca, 
kuris bandė nužudyti popiežių, dar vis tebeplepa, kad jį tą 
misiją atlikti pasiuntę bulgarai, Sovietai ir dar dievas žino 
kas. Jis kalba kasdien naujas versijas. Vienu metu jis teigia, 
kad su juo asmeniškai kalbėjosi tarybinis ambasadorius. Ki
tu metu jis sako, kad ambasadoriaus vardu su juo kalbėjosi 
kokie tai bulgarai. Dar kitą kartą teigia, kad jam perdavę 
įsakymus per “Pilkuosius vilkus”, turkų fašistinė teroristų 
organizacija. O dar kitu metu vėl praneša, kad jis faktinai ne 
Mehmet Ali Agca, o esąs Jėzus Kristus!

Agca taipgi prisipažino, kad jis praeityje teisme daug 
kartų melavo. Bet dabar, sako jis, jau nemeluoja, jis sako 
šventą teisybę... Bet ir praietyje jis daug kartu sakė, kad 
“dabar jau nemeluojąs”.

Atrodytų, kad Italijos teismas pagaliau turėtų pamatyti, 
kas jau visam pasauliui aišku: kad Agca yra kieno nors diri
guojamas idiotas-melagisj kuriųom visai negalima pasitikė
ti. Faktinai, net pagal jo paties prisipažinimus, jis turėtų 
būti traukiamas atsakomybėn už melavimą teisme, bet taip 
nedaroma — Agca diena po dienos vis plepa ir plepa ir jo 
plepalus praneša spauda, tuomi tęsdama prieš Tarybų 
Sąjungą kiršinimą, nors visas pasaulis jau aiškiai mato, koks 
farsas lošiamas!

Kas tuos visus provokacinius veiksnius derina? Už visų 
pečių turbut yra ČIA, bet tięsioginiai įsivėlę ir tam tikri Ita
lijos žvalgybos pareigūnai. Štai faktai: Romoje dabar teisia
mas buvęs Italijos karinės žvalgybos viršininkas generolas 
Pietro Musumeci. Jis buvo iš pareigų pašalintas, nes be civi
linės valdžios žinios įsteigė žvalgybos aparate kitą slaptą a- 
paratą, kurio tikslas buvo .palaužti Italijos Komunistų galią 
politiniame gyvenime. Pagal Italijos konstituciją karinė
žvalgyba į vidujinius krašto politinius reikalus neturi teisės 
maišytis ir jis dabar teisiamas už konspiraciją. Bet pasirodo, 
kad tarp generolo Musumeci ir Agcos buvo ryšiai. Musume
ci per kriminalinius elementus Agcą užtikrino, kad ji^ bus 
paleistas laisvėn, jeigu į jo atentatą įvels Sovietus. Taigi, 
viskas aišku kaip ant delno. Bet kuomet pasibaigs ta Romoje 
lošiama komedija?

Mengele miręs?
Nors dar nėra pilnai užtikrinta, bet iš visų duomenų atro

do, kad nacinis karinis kriminalistas Josef Mengele mirė 
1979-aisiais metais Brazilijoje.

Per ilgus metus buvo žinoma kad Mengele gyvena kur 
nors Lotynų Amerikoje, yra įrodymų, kad jis ilgai gyveno 
Paragvajuje, kur jį stropiai globojo fašistinis vokiečių kil
mės diktatorius Stroessneris. Mengele taip pat gyvenęs Ar
gentinoje, Bolivijoje ir kitur. Visur jį globojo vietiniai fašis
tai ir skaitlingos vokiečių tautybės kolonijos, kuriose naciai 
lošia svarbią rolęk Dabar yra duomenų, kad, nors Mengele 
gyveno nelegaliai ir slapstėsi netikra pavarde, jis palaikė 
artimus ryšius su Mengelų šeima Vakarų Vokietijoje, kuri jį 
finansavo. Pasirodo, kad Mengelų šeimos pasiuntiniai jį 
nuolat lankė ir kad jis, Mengele, net kelis kartus buvo slap
tai nuvykęs į Vakarų Vokietiją, kur jo broliai ir kiti giminės 
yra turtingi ūkinių padargų fabriko savininkai.

Apie Mengelės nusikaltimus nereikia nė kalbėti, oficialiai 
jis buvo Aušvico ligoninėje gydytojas. Faktinai jis buvo vie
nas žiauriausių sadistų, kuris pravedė jo paties išgalvotas 
“tyrinėjimo operacijas” kaliniams, ypatingai dvyniams, pa
liekant juos invalidais arbatos numarinant. Aušvice jis bu
vo žinomas kaip “mirties angelas”, pasaulyje dar yra šimtai 
gyvų žmonių, kurie jo rolę Aušvice prisimena.

Per ilgus metus jo ieškojo. Bet matyti, kad nepakankamai 
energinai, nes jam vis pavykdavo išsisukti. Jeigu 
dabartiniai duomenys pasitvirtins, jam atėjo galas visai 
nelauktu keliu: jis besimaudydamas ežere prie Sao Paulo 
paskendo... >. ' '

PLANETOS TAUTŲ RYŽTAS

NIUJORKAS, V. 31. (TASS- 
ELTA). Suvienytųjų Nacijų 
Organizacija „pagerbė tau
tas, kurių didžiulių pastangų 
ir kančių dėka buvo užbaig

tas Antrasis pasaulinis karas 
ir prieš keturiasdešimt metų 
įkurta SNO". Tai sakoma re
zoliucijoje, kurią ADR, Bal
tarusijos TSR, BLR, CSSR, 
Kubos, LLR, MLR, TSRS, Uk
rainos TSR, VLR, VSR ir VDR 
iniciatyva vienbalsiai priėmė 
SNO ekonominė ir socialinė 
taryba (EKOSOT).

red 
torį 
šia 
dan 
jie 
vos 
taklio pradžios, nors dar rei
kės važiuoti kone į kitą Či
kagos pakraštį. Bandėm pa
ragint — jau laikas kilt.

--- Ko jūs taip skubat? Sės- 
prie stalo, atsipūskit po 

■> visada 
kaip tikra mama

kit
kelięnės, — kvietė
ma oniai J

matijų išvadino oponentą 
kiaule bei liepė nešdintis 
lauk iš salės.

Tai tik vienas būdingesnis 
vaizdelis iš kiaurai marazmu 
persisunkusios „Vaduotojiš- 
kos" knibždėlynės, kurią 
taikliais publicistiniais kir
čiais vanoja savo puslapiuo
se čikagiškė „Vilnis". Joje 
yra darbavęsi žymūs JAV 
pažangiosios lietuvių spau
dos redaktoriai, žurnalistai 
Leonas Prūseika, Leonas Jo
nikas, Vincas Andrulis. Iš 
pastarojo rankų 1972 metais 
„Vilnies" vairą perėmė Jo
nas Jokubka.

Per pastarąjį šimtmetį per 
Lietuvą nuvilnijo net ke
lios emigracinės bangos, iš- 
šlavusios už jūrų marių šim-

srikodavo pasakas, kol mes 
alkani užmigdavome. Iš kur 
jinai tiek daug tų pasakų 
mokėdavo, nežinau. Veikiau
siai, jinai pati jas kūrė". To
ji kūrybinė, iš motinos pa
veldėta gyslelė vėliau taip 
pat turėjo nemažos reikšmės, 
kad S. J. Jokubka taptų vie
nu žymiausių pažangiosios iš
eivijos žurnalistų. Bet iki tol 
dar turėjo nutekėti nemaža 
laiko.

Sviesiu vaikystės probrėš- 
kiu buvo ta diena, kai iš 
kaizerinės nelaisvės 1918 me
tais grįžo tėvas. Kaip tik tuo 
metu Lietuvoje kūrėsi pir
mosios Tarybos. Prie jų kū
rimo Kupiškio apylinkėse ne
dvejodamas prisidėjo ir bu
vęs grytelninkas Jonas Jo
kubka. Revoliucionieriaus,

garą — nedarbą. Jis griebia
si bet kokio atsitiktinio už-, 
darbio, kad galėtų gyven
ti. Kiek vėliau J įstoja į 
Dailės ir., amatų licėjų. Už 
dalyvavimą kairiajame daf- 
bininkų judėjime S." J. Jo- 
kųbką ima persekioti polici
ja, ir licėjaus jis negali už
baigti.' Vos riėpatėrfka’ į žval
gybos nagus, turi slapstytis 
ir yra priverstas išvykti į 
Urugvajų. Beveik du dešimt
mečius praleidęs Montevidė- 
juje, 1947 metų kovo mėne
sį S. J. Jokubka atvyksta į 
JAV, į Čikagą. Eina dirbti į 
„Vilnies" redakciją. Pradžio
je išmoksta rinkti linotipu, 
vėliau imasi žurnalisto 
plunksnos. Palaipsniui S. J. 
Jokubkos rašiniai buvo pel
nytai įvertinti vyresniųjų 
draugų, ir jis tampa aktyviu 
„Vilnies" publicistu. Žurna
listinio meistriškumo pa
vyzdžiu jam buvo Leono

tersburgietė J. Andrulienė, 
čikagiečiai J. Marazienė, E. 
Bogdan, F. Vaitkus, S. Patac
kas ir daugelis kitų nuošir
džių laikraščio bičiulių vi
soje Amerikoje.

Kokiais rūpesčiais bebūtų 
užsiėmęs vyriausiasis „Vil
nies" redaktorius, nustatytą 
ankstyvo ryto valandą^ “jis-’ 
sėda prie rašomosios mašinė
lės ir lapo viršuje pirmiau
siai spausdina raides „Kas
dien". Taip vadinasi komen
tarų skiltis, kuri pasirodo 
kiekvieno „Vilnies" numerio 
pirmajame puslapyje. Tęsda
mas kovingas pirmtakų tra
dicijas, S. J. Jokubka savo 
parašu patvirtina redakcijos 
nuomonę apie aktualiausius 
darbininkų judėjimo, JAV ir 
užsienio įvykius.

„Kasdien" autorius pats 
yra visu šiurpumu paty
ręs bedarbio dalią dar Pie
tų Amerikoje. Sitai jis apra-

pašitinkanti Ana Jokubkienė.
— Dar marios laiko — 

pusantros valandos, — pri
darė jai Mildred Stensler.

z— Kaip tai pusantros?
1^ tik dabar prisiminėm, 

kad Čikaga yra kitoje laiko 
juostoje, kad pamiršom at
sukti laikrodį atgal.
4 Mes esam visa valanda 

jaunesni! — linksmai įsiter
pė į pokalbį Stasys Jonas Jo
kubka.

Dabar, kai mūs sieja nebe 
vienerių metų bičiulystė, no
rėtume paprieštarauti: „Ne, 
mielasis Jonai, Jūs ne va
landa ir ne metais, o ištisa 
epocha esate jaunesnis už 
tuos, kas bergždžiai bando 
pasukti istorijos ratą atgal".

Toje pačioje Čikagoje dar 
slankioja lietuviškai kalban
tys veikėjai, kurie užsiima 
pikantišku „vadavimo" biz
niu. Vis dar atsiranda nai
vių arba tiesiog nuo senumo 
nukvankusių aukotojų, kurie 
tikisi už keliasdešimties do
lerių čekį „išvaduoti" mūsų 
kraštą nuo darbo žmonių 
valdžios ir jos dėka sukur
tų gėrybių. Jiems maga bent 
prieš mirtį vėl užsiropšti ant 
buvusių samdinių sprando ir 
čiaukštelėti išnaudojimo bo
tagu. O iš tiesų tai 
tėra vien priešmirtiniai klie
desiai. .. Ir kuo arčiau pas
kutinioji riba, tuo tie klie
desiai aršesni. Juokingiausia, 
kai dėl tų liesėjančių aukų 
čekių susipeša net kelios 
„vadavimo firmos". Ne taip 
seniai Baltimorėn į savo „sei
mą" buvo susirinkusi bene 
rėksmingiausio „vadavimo" 
sambūrio — VLIK'o val
dyba. Viskas ėjo pusiau 
sklandžiai iki to momento, 
kol žodį gavo konkuruojan
čio aljanso atstovas. Jis ban
dė priekaištauti konkuren
tams, kad šie pernelyg akty
viai vilioją aukotojus iš pa
nosės kitiems „vaduotojams". 
Tada atsistojo pats vlikinin- 
kų galva ir be jokių diplo-

„Vilnies“ redaktorius
tus tūkstančių žmonių, Skur
das, priespauda ne vieną lie
tuvį išvarė iš gimtinės cari
nėje ir buržuazinėje praeity
je. Gausiausia lietuvių, kaip 
rašo Rojus Mizara įžangoje 
L. Prūseikos Knygai „Atsimi
nimai ir dabartis", emigravo į 
JAV 1909—1913 metais. Maž
daug po 25 tūkstahčius kas
met. Tarp jų buvo grytelnin
kas nuo Biržų Jonas Jokubka 
ir kupiškėne Ona Jonuškaitė. 
Jiedu susituokė mažame Ko
nektikuto valstijos miestely
je Bridžporte, ir 1909 pietų 
gegužės 8 dieną jiems gimė 
sūnus, kuriam buvo duoti du 
vardai. Stasys — kad tai die
nai pagal katalikiškąjį kalen
dorių prisieina toks vardas, 
ir Jonas — pagal tėvą. Taip 
visą gyvenimą S. J. Jokubka 
ir šaukiamas dvejopai: vie
niems jis artimesnis kaip 
Stasys, o kitiems — kaip Jo
nas. Mes jį pripratom vadin
ti dėde Jonu, nusiklausę nuo 
jo gyvenimo draugės Anos.

Jaunajai išeivių šeimai ne
pavyko įsitvirtinti Bridžpor
te, ir 1913 metais Jokubkos 
grįžta į Lietuvą. Bet ją ne
trukus užgriūva Pirmasis pa
saulinis karas. Jonas Jokub
ka pašaukiamas į caro armi
ją. Seimą atsiduria prie vi
siško skurdo ribos. „Iki 1918 
metų, kol sugrįžo tėvas, — 
rašė viename laiške į Lietu
vą S. J. Jokubka, — visą 
tą laikotarpį kentėm badą, 
gyvendami Bagdonių kaime 
Kupiškio apylinkėje. Kad nu
marintų alkį, motina mus tris 
— mane, brolį ir vyresniąją 
seserį — susodinus ant kros
nies, kiekvieną vakarą pa-

poeto Vlado Rekašiaus pave
dimu jis ėmėsi steigti pir
mąjį valstybinį ūkį Anykš
čių valsčiuje, Utelnios dva
re. Vieną dieną į tą Utelnios 
dvarą atvažiavo ,įsu barzde
le, švariai miestietiškai ap
sirengęs /ir jau toks simpa
tingas žmogus. Vėliau tėvai 
pasakojo, kad tai buvo Vin
cas Kapsukas", — prisimena;

, S. J. Jokubka. Kumečių su
sirinkime, kuriam pirminin
kavo Jonas Jokubka, svečias i 
iš Vilniaus zpasakė ugningą 
kalbą. V. Kapsukui išvykus, 
ginkluoti buožių sūneliai vos ! 
nesusidorojo su Jonu J^cub- 
ka, tačiau jį išgelbėjo kiti 
kumečiai. Šie įvykiai giliai 
įstrigo mažo piemenuko at
mintyje. Jis tada dar. nė įsi
vaizduoti negalėjo, kad teks 
tęsti- V. Kapsuko, tėvo J. Jo
kubkos pradėtą reikalą kaž
kur toli už vandenyno...

Visai nuskurdusi buržuazi
nėje Lietuvoje Jokubkų šei
ma vėl perplaukė Atlantą 
1927 metais. Tik šį kartą ne
be į JAV, 6 į Braziliją. Į 
tą šalį todėl, kad kavos plan
tatoriai apmokėdavo kelio
nės išlaidas, jei atvykėlio 
šeima turėdavo bent tris dar
bingus narius. Visų tokių 
baltųjų vergų svajonė būda
vo kuo greičiau iš „žaliojo 
pragaro" išsiveržti į dides
nius miestus. Normaliai iš 
jų išsikapstyti nebuvo įma
noma nė per daugelį metų. 
Belikdavo vienas būdas — 
bėgti. Taip padarė ir S. J. 
Jokubka.

Atsidūręs San Paule, jau
nuolis patenka į naują pra-

Prūseikos kūryba, prisodrin
ta taiklaus sarkazmo prie
šams ir gaivaus patoso — 
draugams.

Paskutiniuosius savo gy
venimo metus Leonas Prū
seika praleido .rūpestingoje 
Jono ir Anos Jokubkų šei
moje. Artimas ir nuoširdus 
bendravimas su revoliucinės 
kovos veteranu buvo nepa
prastai reikšmingas visoje 
tolesnėje S. J. Jokubkos vi
suomeninėje veikloje ir kū
rybiniame darbe.

Vos vieną kvartalą pa
žingsniavus iš Šaut Lituani
kos iki Hoisted gatvės, -per 
keletą minučių galima priei
ti dviaukštį Yramą, ant kurio 
durų nedidelis užrašas — 
„Vilnis". Toks kasdieninis 
S. J. Jokubkos maršrutas, ku
rį jis pirmąkart nupėduoja 
penktą valandą ryto.

Antrajame aukšte tuoj už 
susirinkimų saliukės — ne
didelis redaktoriaus kamba
rys. Jo kampe, prie lango 
senas rašomasis stalas, vi
sas apkrautas' laikraščiais, 
knygomis, rankraščiais. Tarp 
jų kūpso maža rašomoji ma
šinėlė. Čia formuojamas 
kiekvienas „Vilnies" nume
ris, čia su bendraminčiais ap
tariamos naujos temos, at
sakinėjama į gausius laiškus 
— tiek iš JAV, tiek ir iš už
sienio — ypač iš Tarybų 
Lietuvos. O kur dar nuolati
nis rūpestis -- lėšų laikraš
čiui rinkimas arba kaip šio
je šalyje įprasta sakyti — 
„Vilnies" vajai. Čia nepa
mainomi talkininkai yra det- 
roitietė St. Masytė, sentpe-

PASAULĖŽIŪROS KLAUSIMAIS

Neofašistų palaiminimas
Romoje, Šv. Petro aikštė

je, kartą per savaitę, trečia
dieniais, vyksta bendra po
piežiaus audiencija maldinin
kams^ suvažiavusiems iš 
įvairių pasaulio kraštų. Per 
vieną iš tokių audiencijų 
balandžio inėnesį ant paky
los, iš dešinės nuo popiežiaus 
sosto, pirmąsias vietas užė

mė keliolika vyrų, apsirengu
sių tamsiai mėlynais kostiu
mais.

Jų atsiradimas tarp audien
cijos dalyvių ir pakylėjimas 
virš eilinių maldininkų mi
nios, kaip ir kostiumų spalya, 
iš anksto buvo aprobuota 
Vatikane. Mat, pakyla iš 
dešinės nuo popiežiaus skirįa-

Šiaulių 12-oje vidurinėje mokykloje didelis dėmesys 
skiriamas moksleivių muzikiniam išprusimui. Veikiantieji 
mokykloje keli chorai, vokaliniai ir skudutininkų 
ansambliai, akordeonistų ir pučiamųjų orkestrai, 
choreografiniai kolektyvai padeda pedagogams ugdyti 
moksleivių meninius šųgebėjimus. Todėl neatsitiktinai 
mokyklos jaunieji dainininkai sėkmingai dalyvauja 
respublikiniuose “Dainų dainelės” konkursuose.

Nuotraukoje: Mokyklos kanklininkių ansamblis. '
A. Dilio'nuotr.

ma kilmingiems ligoniams, 
katalikų bažnyčios prela
tams, žinomiems politiniams 
veikėjams arba žmonėms, 
kuriems dievo vietininkas 
jaučia palankumą, žodžiu, 
tiems, kam “leista pabučiuoti 
ranką”.

Tamsiai mėlynais kostiu
mais apsirengę vyrai buvo 
vadinamojo Europos parla
mento, kurį renka Bendro
sios rinkos šalys, dešinieji 
deputatai. Italijos neofašistų 
vadeivos Dž. Almirantės 
kvietimu jie tuo metu buvo 
suvažiavę į Romą “apsvarsty
ti Europos problemų”.
; Kiekvieną iš rudojo maro 
įgarbintojų per rankos pabu
čiavimo ceremoniją popiežiui 
pristatinėjo Prancūzijos neo- 
fašistinio “Nacionalinio fron
to” pirmininkas Ž. M. Le 
Penas, garsėjantis kaip “ne
priekaištingas katalikas”. Jo
nas Paulius II maloningai 
leido Europos neofašistų 
lyderiams pabučiuoti savo 
šventąją ranką ir tarė keletą 
palaiminamųjų žodžių. Vie
nas iš popiežiaus palaiminimų 
neofašistams, Vakarų spau
dos liudijimu, buvo toks: 
“Kovokite prieš moralinių 
pamatų smukimą Europoje”.

Neofąšistų palaiminimas 
šv. Petro aikštėje sukėlė 
pažangiųjų sluoksnių tiek 
tikinčių, tiek netikinčių — 
pasipiktinimą. Štai kaip api
būdino dešiniųjų Europos 
parlamento deputatų “misi
ją” Italijos žurnalas “Panora
ma”: “Kaip tik jie suvaidino 
vaidmenį visrakčio, kuriuo

šė savo autobiografinėje apy
sakoje „Pūkelių Jonas", kuri 
tęsiniais buvo išspausdinta 
„Vilnyje". Jo plunksnai (ir 
mašinėlei) priklauso ir dau
giau beletristikos kūrinių, 
kurie 1962 metais buvo Ta
rybų Lietuvoje išleisti atski
ra knyga „Brazilijos plantaci
jose". Tikriausiai grožinės
kūrybos būtų ir daugiau, jei 
ne nuolatinis įtemptas žur
nalistinis ir visuomeninis 
darbas. Jis, tiesa, taip pat 
yra apvainikuotas keletu 
knygų. Dvi iš jų Skirtos pir
majai meilei — Lietuvai. 
Viena jų „Lietuva šiandien", 
parašyta drauge su senosios 
kartos pažangiečiu gydytoju 
ir rašytoju Algirdu Marge
liu ir išleista Čikagoje 1960 
metais. Po vienuolikos metų 
pasirodė dar vienas S. J. Jo
kubkos reportažų rinkinys iš 
kelionių po gimtinę — „Tė
vų žemėje".

Tačiau karštai mylėdamas 
tėvų gimtinę, jis yra ir išti
kimas JAV darbininkų kla
sės reikalų gynėjas, aktyvus 
tos šalies masinio judėjimo 
už taiką dalyvis. Ne tik daly
vis, bet ir nepaprastai dide
lis optimistas. Kartą, imda
mas interviu iš keleto ame
rikiečių, uždaviau jiems tokį 
bendrą klausimą:

— Kokias tendencijas Jūs 
laikote svarbiausiomis da
bartiniame tarptautiniame 
gyvenime?

Į tai JAV—TSRS draugys
tės draugijos Čikagos sky
riaus narys S. J. Jokubka at
sakė:

— Viršų ima taiką mylin
čios jėgos. Mes esame liudi
ninkai nepaprastai stiprėjan
čio taikos judėjimo visuose 
žemynuose.

Tai neginčijama visu gra
žiu Stasio Jono Jokubkos gy
venimu ir darbu patikrinta 
tiesa.

Sigitas KRIVICKAS

Čikaga—Vilnius

pavyko atidaryti — pirmą 
kartą po karo — Vatikano 
duris Europos fašizmo eli
tui”. Ir, be abejo, neatsitikti
na, kad moralinis fašizmo 
reabilitavimas buvo padary
tas būtent tuo metu, kai viso 
pasaulio pažangioji žmonija 
ruošėsi iškilmingai pažymėti 
tarybinės liaudies pergalės 
prieš fašistinę Vokietiją 
40-ąsias metines.

Italijos neofašistai Vatika
no reakcingųjų sluoksnių 
paramą pajuto dar anksčiau. 
Jų vadeiva Dž. Almirantė, 
praėjusių metų pabaigoje 
kalbėdamas savo partijos 
suvažiavime, pareiškė: “Kar
tu su popiežiumi mes teisin
game kelyje, atmesdami 
marksizmą ir kapitalizmą”.

Kapitalizmą šventasis sos
tas “atmeta“ nė kiek ne 
daugiau, negu neofašistai. 
Vatikano oficiozas “Oservato- 
re romano”, kuris pastaruoju 
metu vis labiau suka į dešinę, 
šių metų kovo mėnesį 
viename iš savo numerių 
karingai pasmerkė profesorių 
A. Montikonę, Katalikų vei
kimo — įtakingos Italijos 
katalikų pasauliečių organi
zacijos pirmininką, kai šis, 
tęsdamas popiežių Jono 
XXIII ir Pauliaus VI kursą, 
viešai pasakė, jog krikščio
nys gali balsuoti ir už 
marksistinę partiją. Maža to, 
po šio Montikonės pareiškimo 
Jonas Paulius II išbraukė jo 
pavardę iš pranešėjų sąrašo 
Vatikano organizuojamoje 
bažnytinėje Loreto konferen
cijoje, skirtoje bažnyčios ir

visuomenės santykiams ap
svarstyti.

Ir nenuostabu, kad Vakarų 
Europos neofašistų vadeivos 
dar labiau suįžūlėjo, fašisti
nės Vokietijos sutriuškinimo 
40-ųjų metinių išvakarėse 
gavę Romos popiežiaus palai
minimą. Kaip tik po to, 
agituodamas rinkėjus pa
remti jo partiją, Italijos 
neofašistų vadeiva Dž. Almi
rantė pareiškė: “Mūsų judėji
mas — tai nacionalinė ir 
fašistinė tradicija, bet tai ir 
katalikiškoji tradicija. Sv7 
Petro aikštėje mes pareiškė
me savo pagarbą popie
žiui (. . .), Europos dešiniųjų 
jėgų pagarbą popiežiui, ku 
ris, būdamas ištikimas di
džiajai Romos katalikų baž
nyčios pasaulinei misijai, 
negali pamiršti didžiosios 
krikščioniškosios misijos toje 
Europos dalyje, kuri vis dar 
kenčia sukaustyta grandinė
mis ir trokšta laisvės”.

Visiškai suprantama, kad 
užkietėjęs Italijos neofašmas 
liaupsina tą pačią “istorinę 
misiją”, kurią gyrėsi vykdą 
Hitleris ir Musolinis. Jis 
liaupsina tą pačią “laisvę”, 
apie kurią mums primena, 
Osvencimas ir Dachau, Pir- 
čiupiai ir Paneriai.

Vatikane taip pat, matyt, 
mėginama sukti anksčiau 
pramintu keliu. Juk visiems 
žinoma, kad tada, kai Hitleris 
vykdė savo “didžiąją istorinę 
misiją“, dievo vietininkas 
žemėje Pijus XII anaiptol 
nesmerkė fašistų.

A. Petkus
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kultūros fJAtyarsiai
SCENOJE-“TUTUTIS” ,

Žąsioganiai ir aviganiai . . .
Vyresnio amžiaus žmonėms 

daug ką primena šie žodžiai. 
Ankstyvų rytų šaltį, darga
nas, piemenų laužus pamiš
kėse. Tolimą vaikystę gim
tuosiuose kaimuose.

“Tutučio” vaikų folkloro 
ansamblio dainininkai ir šo
kėjai taip pat vadinami 
žąsioganiais ir aviganiais. 
Nors gyvo žąsino ar avino, ko 
gero, nėra matę. Auga jie 
mieste, butuose su visais

tuose, tiek saugomuose rank
raštynuose.

Mažuosius ansambliečius į 
repeticijas palydi tėtės ir 
mamos, seneliai ir močiutės. 
Kol vaikai scenoje, vyresnieji 
skaitydavo knygas, žurnalus 
vartydavo, o kai kas ir visai 
nieko neveikdamas nuobo
džiaudavo. Vaidotas Stulga 
pakvietė į sceną ir juos. Taip 
susikūrė mamų ir močiučių 
kapelija, tėvų ir senelių 
ansamblis. Jie scenoje pasi
rodo kartu su “Tutučiu”, 
gražiai papildydami mažųjų

patogumais. Rytais ne bandą 
išgena, bet skuba į mokyklas, 
vaikų darželius. Tačiau ir jie 
moka senąsias skaičiuotes, 
šokti ratelius, žaisti piemenų 
žaidimus, dainuoti jų daine
les.

To juos išmokė Vaidotas 
Stulga, Lietuvos TSR kultū
ros žymūnas, “Tutučio” an
samblio, veikiančio Kauno 
spalio 50-mečio dirbtinio 
pluošto gamyklos kultūros ir 
sporto rūmuose, įkūrėjas ir 
vadovas.

— Prisipažinsiu, — sako 
jis, — «*kad pradžioje abejo
jau: ar senosios piemenų 
dainos, šokiai, žaidimai sudo
mins šiandieninio miesto 
vaikus, gyvenančius visai 
kitokiomis sąlygomis: Sudo
mino, ir dar kaip! Mažuosius 
patraukė liaudies meno gro
žis, tyrumas. Vaikai mielai 
lanko repeticijas, o kiekvie
nas ansamblio koncertas — 
tikra šventė tiek atlikėjams, 
tiek žiūrovams.

“Tutučio” repertuare — 
autentiškos senosios vaikų 
dainos, šokiai, žaidimai. Ne 
vieną dieną Vaidotas Stulga 
prasėdėjo su žilagalviais ato
kiuose Lietuvos kaimuose, 
skatindamas juos prisiminti 

1 vaikystę, piemenų pramogas,

programą.
Lietuvoje dabar veikia 

daugiau kaip pusė tūkstančio 
folklorinių bei etnografinių 
ansamblių. Vadovauja jiems 
tikri liaudies meno mylėtojai, 
saviveiklos entuziastai. Kon
certai rengiami geriausiose 
salėse, transliuojami per 
radiją ir televiziją. Tokio 
pobūdžio ansambliai labai 
populiarūs, jų reikšmę, pro
paguojant autentišką liaudies 
kūrybą, sunku pervertinti.

Tačiau ansamblių vadovai 
ir dalyviai ’'susiduria ir su 
problemomis. Vien muzikinio 
išsilavinimo, vadovaujant to
kiems'kolektyvams, neuž
tenka^ Ręikalingos įvairios 
žinios apie liaudies meną, 
gilųą jos kprybos supratimas. 
, Vaidoto Stulgos iniciatyva 
Kaune vęikia Liaudies kon- 
sė><ąto'j,ija. Joje mokosi 
folklorinių ir etnografinių 
att^ąinblių, kaimo kapelų 
vadovai iš Kauno, Jonavos, 
Kaišiadorių, Raseinių ir kitų 

‘rajonų. Respublikos aukštųjų 
įnokyklų specialistai konser
vatorijoje skaito paskaitas 
flpie liaudies kūrybą, jos 
vystymosi ypatumus, lietu- 
vitį tarmes, tautinius drabu
žius, muzikos instrumentus. 
Mokomasi specialaus dainavi-

Neseniaį Lietuvos visuo
menė pažymėjo lietuvių poe
to Antanė Baranausko 150-
ąsias ginsimo metines. Ta 

‘proga prie poeto klėtelės — 
muziejaus Anykščiuose pa
statytas skulptoriaus Arūno 
Kyno sukurtas A. Baranaus
ko paminklas.

Nuotraukoje: A. Baranaus
ko paminklas. i

A. Dilio nuotrauka

KALBOS KLAUSIMAIS
Vartoti ar nevartoti taip 

vadinamus “tarptautinius” 
žodžius? Tai klausimas, kurį 
lietuvių kalbininkai (ir tauta 
bendrai) gvildeno nuo to lai- 

iko, kai lietuvių kalba tapo 
raštijos kalba. Ypatingai tas 
klausimas pasidarė opus po 
Pirmojo pasaulinio karo, 
kuomet Lietuvos valstybė 
turėjo formuoti savo termi
nologiją visoms jos funkci
joms ir kuomet kalbininkai 
ėmėsi rimtai kalbą standarti-\ 
zuoti. .1

Lietuviai ne vieni. Didžiulė 
vokiečių tauta irgi perėjo 
visokias savo kalbos “švari-t 
nimo” ir “nacionalinimo” sta
dijas. Vokiečiai, kaip žinia, 
laipsniškai iš savo kalbos iš
stūmė visą eilę terminų, ku
rie išsivystė iš lotynų ir

“Flytraindriver”, Television 
galėjo tapti ’’Farsee”, telefo
nas — “Farspeak”, kinotea- 
tras “Lightplayhouse” ir t. t.

Bet anglų kalba, nors ji 
esminiai yra germaniška, bet 
su dideliu romaniškai-loty- 
nišku priemaišų, net neban
dė “valytis” nes, norint at- 
steigti “germaniškąją šaknį”, 
reikėtų išmesti bent trečdalį 
vartojamųjų žodžių, * kurie 
atėjo dar iš tų laikų, kai 
romėnai valdė Britaniją ir 
vėliau, kai normanai-prancū- 
zai kultūriniai dominavo 
Anglijos Pietinę dalį.

Beje, prancūzai dabar iš 
savo kalbos bando išvalyti tą 
daugybę madingų angliškų 
išsireiškimų ir frazių, kurie 
jper paskutinius dešimtme
čius įsigyveno Paryžiuje ir

padainuoti senų dainų. Pri
siminti, kaip trumpindavo 
ilgas Vasaros dienas, rudens 
vakarus, Dainelių, žaidimų 
aprašymų jis rado tautosakos

mo, liaudies choreografijos. 
Šį pavasarį konservatorijos 
baigimo pažymėjimai įteikti 
beveik pusei šimto liaudies 
meno entuziastų.

Nuotraukoje: Dainuoja mažieji “Tutučio” ansamblio 
dainininkai.

KAS NAUJO 
JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

• JT gen. sekretorius Ja
vier Perez de Cuellar lankėsi 
Kuboje ir su jos vadovu 
Fideliu Castro pasitarė visais 
nūdienio pasaulio degančiais 
reikalais. Daugiausia buvo 
kalbama apie besivystančiųjų 
šalių įsiskolinimą Pasauli
niam Bankui. Prez. Castro 
laikosi nuomonės, kad skolos 
turėtų būti nurašytos, nes 
skolininkai neišsigali išsimo
kėti. Jis taip pat kietai laikėsi 
dėl savo karinių dalinių 
laikymo Angoloje. Jis tvirti
no, kad, jei bus reikalas, jis 
dar daugiau karių pasiųs į 
Angolą, jei Pretorijos vy
riausybė nevykdys JT rezo
liucijos suteikti Namibijai 
nepriklausomybę.

• Jungtinių Tautų Afrikai 
padėti biuras įspėjo, kad 
padėtis sausros ištiktoje 
Afrikoje kaskart blogėjanti, 
nepaisant pačios Afrikos ir 
tarptautiniu mastu tiekiamos 
pagalbos. Ypatingai blogi

reikalai devyniolikoje Afri
kos valstybių. Pvz., Sudane 
graso badas 11.5 milijonų 
gyventojų, o apie 80 proc. 
Botswanos gyventojų paliesti 
bado ir reikalingi skubios 
pagalbos.
• Vienoje, Austrijoje, JT 
Namiį)ijos reikalų Tarybos 
sesijoje Austrijos užsienių 
reikalų ministras Leopold 
Gratz pabrėžė, kad Namibijai 
turi būti suteikta pilna 
nepriklausomybė, kaip ji 
nusakoma JT rezoliucijoje. 
Jis esąs priešingas Pretorijos 
vyriausybės planuojamai lai
kinai vyriausybei, nes Nami
bija nebus laisva, ir Pietų 
Afrika šitaip toliau laikys šalį 
okupuotą, o tarptautinės 
korporacijos tebetęs jos mi
neralinių turtų grobimą. 
Sesija užbaigta rezoliucija, 
kviečiančia uždėti sankcijas 
Pretorijos režimui. New 
Yorke Namibijos nepriklau
somybės reikalu posėdžiauja 
Saugumo Taryba, kurios 
sesijoje dalyvauja net 12-os 
valstybių užsienio reikalų 
ministrai. Sesija sušaukta 
Afrikos šafftj grupės ir 
neprisijungusių šalių kvieti
mu. [ns]

SUSITIKIMAI

JULIAUS^
Perskaičiau šito jauno žmo

gaus straipsnį ir pasidarė 
nesmagu. Sunku net tiksliau 
pasakyti — kodėl? Taip, 
Julius rašo niauriai ir jau 
pirmoji frazė skamba: “Nuva
žiavau į Lietuvą pamatyti 
savo senelių gimtinę, mūsų 
žemę, kuri taip vargsta”. 
Tačiau man neatrodo, kad 
šitokia frazė užgavo ausis. 
Suskaičiuokite, kiek lietuviš
koji išeivija dar turi laikraš
čių, kitų spaudinių, ir 
parodykite, kurie iš jų 
apsieina be panašaus bumbė
jimo. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose tik Laisvė ir 
Vilnis. Kiti kaip alkani 
šuneliai, pjudomi šeimininkų. 
Paskaitai, užverti ir atsižeg- 

• noji, pasiryžęs vėl ilgai 
nebeimti jų į rankas.

Pirmą kartą Julių sutikau 
praėjusių metų pavasarį. 

‘Tvirto sudėjimo, kresnas, 
mokantis bendrauti, truputį 
atlapaširdis jis darė gerą 
įspūdį ir žiūrėdamas į 
vaikiną, džiaugiausi, kad 
lietuviškoje išeivijoje dar yra 
jaunimo, kuris teikia vilčių, 
jog Lietuva jiems nebus 
devintas vanduo nuo kisie
liaus. Tai kas, kiad Juliaus 
liežuvis sunkiai kėlė lietuviš
ką žodį. Man buvo malonu 
girdėti, kad nepaisant to, 
vistik jo liežuvis tokį sunkų 
žodį kėlė. Vaikinas žinojo, 
kaip labai jie nepanašūs į 
mūsų ištartus žodžius, tačiau 
jis neraudo, nesigėdijo, neat- 
siprašinėjo, o tik rodė į savo 
kelionę iš Brazilijos į Vakarų 
Vokietiją, į ten esančią 
lietuvišką gimnaziją, įpasako
damas, kad būtent dėl 
lietuviško žodžio, jis joje 
praleido metus laiko.

Ir tai — teisybė. 0 jeigu 
šitaip,, jeigu ir toliau jis jo 
atkakliai, sąžiningai sieks, tai 
ar reikia abejoti, kad lietuviš
kas žodis jo lūpose išgražės. 
Tuo vargiai kas suabejos ir aš 
drąsiai galiu vaizduotis, kad 
praėjus dar metams, Juliaus 
lietuviška šneka kur kas 
taisyklingesnė, negu tuomet, 
kai praėjusį pavasarį jį 
regėjau “Tėviškės” draugijos 
svečiu.

Tačiau kas iš to. Štai 
paremiu rankomis smakrą ir 
galvoju: kas iš to, jei žodis 
lietuviškas išgražės, o širdis 
pasiliks veidmainė. Gal dar 
anksti šitą žodį ištariu. Iš 
tikrųjų, man labai nesinori 
Juliaus atiduoti tai juodai 
“vaduotojų” karalijos žemei. 
Tačiau va, pakelkime tą

graikų kalbų (ir kuriuos priė
mė dauguma Europos kal
bų). Žodis Aeroplan tapo 
Flugzeug ir žodis Cinema 
arba Kino tapo Lichtspiel- 
haus (nors tas ne pilnai prigi
jo). Kitaip sakant, germaniš
kos šaknies žodžiai pakeitė 
lotyniškai-graikiškuosius. 
Jeigu tas pats būtų buvę 
įvykdyta anglų kalboje, tai 
Aeroplane galėjo tapti “Fly- 
train”, . Pilot galėjo tapti / t
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GITARA ;;r 
rašinį ir paskaitykime toliau: ,

“Daug kas man patarė, kad 
neičiau į pokalbį, bet aš 
norėjau, kad jie žinotų, jog aš 
nebijau”. ; i,’į

Skaitau, tačiau ir vėl kaip 
tas ožys — netikiu ir tiek. 
Netikiu, kad tai Juliaus 
žodžiai. Šito vaikino tik 
vardas ir pavardė po jais ir 
visu rašiniu. Ir gal toks 
įsitikinimas todėl, kad puikia! 
prisimenu, kai jis, pasidėjęs 
ant kelių gitarą, skambino ir 
dainavo. Todėl man niekaip 
neišeina, kad tie žodžiai jo. 
Tačiau jeigu jie iš tiesų 
Juliaus, tuomet težino, kas 
jis yra . . .

Gitara, kurią Juliui įteikė 
Klaipėdoje, kad neprailgtų 
kelionė į Vilnių, iki šiolei 
“Tėviškės” draugijoje. Kar
tais timpteldavau jos stygas, 
ir nedarnūs garsai užgriūda
vo kambarėlio tylą. Aš ne 
muzikantas, neklauso manęs 
gitaros stygos, bet gal todėl 
kaip gerai regiu, kaip ji 
atrodo Juliaus rankose.

Ne, daugiau neskaitysime 
Juliaus rašinio. Teišlieka šis 
jaunuolis su gitara rankose. 
Teišlieka su Palangos smėlio 
sauja nosinaitėje. Teišlieka 
su Lietuvos žavesiu savo 
akyse . . .

Mes juk suprantame, kad 
tokiais rašiniais apmokomos 
skolos. Už kelionę iš Brazdi-* 
jos į Vakarų Vokietiją. Už 
mokymąsi gimnazijoje, pra
gyvenimą. Mes suprantame, 
kieno rankos vedžioja įsisko
linusio moksleivio plunksną ir 
netgi nesakom, jog tai 
amoralu. Tokiems žmonėms 
moralės dėsniai negalioja. Jie 
žino, kad jų pasaulyje už 
pinigą galima pirkti ir 
parduoti ir esu visiškai įsiti
kinęs, kad jie nupirko ir 
Juliaus vardą ir pavardę po 
straipsniu, iš kurio čia šį tą 
pacitavome.

O toliau? Kas-toliau? — 
norėčiau sužinoti. Deja, nie
ko linksmesnio papranašauti 
neišeina. Palenktas medelis 
tokiu ir išauga, todėl ir norisi 
kažkaip padaryti, kad žmo
gus susimąstytų. Tai gal 
vienintelė galimybė jo ranko
se, leidžianti dar kažkaip 
perorganizuoti savo gyveni
mą. Gi dabar to negalima 
pasakyti apie Julių. Tačiau 
lengvai įsivaizduoju, kaip jis 
paima tą laikraštį su savo 
vardu ir pavarde po straips
niu, kur apjuodintos viešna
gės Lietuvoje dienos ir pati 
Lietuva.

kituose didmiesčiuose, kaip 
tai “Le weekend” (savaitga
lis), “Le Drugstore” (vaisti
nė), “Le date” (susitikimas) 
ir t. t.

Lietuviškieji'terminai, ku
riuos kalbininkai suformavo 
(19-to šimtmečio pabaigoje ir 
20-ojo šimtmečio pirmuose 
dešimtmečiuose) įsigyveno 
neblogai. Dabar niekas ne
galvoja apie terminą laikraš
tis kaip dirbtiną, no(rs vienu 
laiku jis pakeitė tautos var
tojamą slavišką gazietą arba 
germanišką ceitunga. Pana
šiai su terminu laikrodis (pa
keitusi germanišką “Dziega- 
ris”, iš vokiško “Zeiger” — 
“rodytoją”). Lotyniškos kil- . 
mės “aeroplanas” pavirto į 
lietuviškus lėktuvas ir orlai
vis.

Būtų įdomu istoriškai na
grinėti, kodėl vieni naujieji 
dirbiniai prigijo, kiti ne.
Taip, pavyzdžiui, mokykla 
įsigyveno, išstūmusi “škulę”,
bet bažnyčia (slaviškas žodis) 
liko, nepasidavęs bandymui 
įgyvendinti maldykla^

• • •/ jMį ■ w J

Kalbų “švarinimai” dažnai 
sutampa su pakilusio nacio
nalizmo periodais* Taip J pa
vyzdžiui, po Ataturko pąsaU- 
lietiškai-nacionalistinės revo
liucijos Turkijos kalbininkai
pravedė masinį savo kalbos 
performavimą,^ atsikratyda
mi tūkstančių arabiškųjų žo
džių, kartais net pasiskoli
nant kitų iš Azijoje gyvenan
čių giminingų tiurkų tautų. 
Daugiausia savų dirbtinų 
terminų turėjo sukurti kalbi
ninkai tų tautų, kurių nacio
nalinė kalba per šimtmečius 
buvo beveik mirusi. Taip 
atsitiko su Airijos nacionalis
tais, kurie bandė atgaivinti 
beveik visai nevartojamą 
airių-keltų kalbą. Jiems ne
pasisekė tos kalbos atgaivin
ti kaip kasdieniniame gyve
nime vartojamos, bet pasise
kė atgaivinti kaip mokyklose 
dėstomą ir jaunimo supran
tamą.

Izraeliečiai, kaip žinia, tu
rėjo daugiau pasisekimo: jie. 
per beveik du tūkstančiu me
tų atgaivino kasdieniniame 
gyvenime nevartotą kalbą ir

Tai skaityk Juliau, skai
tyk, — norisi paraginti. 
Skaityk ir žinok, kad daug 
kas tau patikės. Žinoma, ne 
tie, kurie lankėsi, keliavo po 
Lietuvą. Šie, matyt, kaip ir 
aŠ, tik nelengvai atsidus ir, 
pakreipę galvas, teištars: ir 
šitas meluoja . . .

Nesinori būti pernelyg 
pagiežingam, tačiau dabar 
dažniau perbraukiu pirštais 
per Juliaus gitaros stygas. Jų 
skambesys toks džeržgiantis, 
kad jokiu būdu nepatikėsi, 
jog iš šitų garsų sumanios 
rankos gali padaryti nuosta
bią muziką. Tačiau aš apie tai 
negalvoju: vėl ir vėl braukiu 
per gitaros stygas, klausausi 
jos bjauriausio brinksėjimo ir 
sakau:

— Tai Juliaus gitara . . .
Pranas Kartonas

įvyko Šilutės rajono Kintų žuvininkystės ūkyje. Centrinėje 
gyvenvietėje naujuose namuose įkurtuves atšventė trisde
šimt keturios šeimos. Ūkyje padidėjo žemės ūkio produkci
jos gamyba. Išaugo ir žuvies sugavimas. Per ketverius 
metus sužvejota arti devyniolikos tūkstančių centnerių 
žuvies. Sakučių skyriuje statomas 110 tūkstančių vietų 
modernus ančių auginimo kompleksas. Klaipėdiečiai res
tauratoriai atnaujino ūkio pastatą, kuriame yra koncertų ir 
parodų salė.

Nuotraukoje: Ūkio žvejai su grandininku Jonu Eiduko- 
•niu.

Nuotraukoje: Kintų koncertų salė.
B. Aleknavičiaus nuotrauka

pajėgė padaryti šnekama 
tautos kalba. Žinoma, hebra
jų kalbininkai turėjo nukalti 
didžiulį skaičių žodžių, tai 
yra, terminų visiems mo
derniškojo gyvenimo reiški
niams ir daiktams, kurie 
biblijos kalboje neegzistuoja. 
(Sakoma, kad vienos rūšies 
išsireiškimų nėra hebrajų 
kalboje — keiksmažodžių: 
biblija jų neužrekordavo, o 
kalbininkai, aišku, jų nenu
kalė . . . Tad, Izraelio kas
dieninėje šnekamojoje kalbo
je prigijo keiksmažodžiai iš 
dviejų šaltinių — iš kaimynų 
arabų kalbos ir iš Rytų 
Europos atsivežtosios slavų 
įtakos. Kitaip sakant, izrae
lietis, kokios kilmės jis bebū
tų, kad ir kilęs iš Maroko, 
vartoja tą patį slaviškąjį vul-1 
garizmą, kurį vartoja kei
kiantis lietuvis valstie
tis . . .)

• • •
Bet, kaip su pagrindiniu 

klausimu, kurį iškėlėme šio 
straipsnio pradžioje: kuomet 
tinka ir kuomet netinka var
toti taip vadinamus tarptau
tinius žodžius? Man atrodo, 
kad atsakymas turėtų būti 
ne dogmatiškas, bet ir aiš
kus — kuomet lietuviškas 
žodis pilnak sutampa savo 
prasme su tarptautiniu, jis 
turėtų būti vartojamas. 
Paimkime tokius lygiagre
čius žodžius, kaip kosmosas 
ir visata. Dabartinės lietuvių, 
kalbos žodynas žodį taip api
būdina visata: “kosminių kū
nų ir sistemų visuma Žemė— 
os erdvėje. Saulės sistema 
tai -os dalelė.” Tuo tarpu 
žodynas žodį kosmosas api
būdina trumpai: “Kosmosas” 
visata: Žmogaus skridimas 
į -4.”

Faktas, kad žodynas lietu
višką žodį visata aiškina 
smulkmeniškai (beveik iŠ-/ 
spruko: detališkai), o žodį 
kosmosas tik kaip pirmojo 
variantą, lyg duoda ženklą 
(beveik išspruko: signaluo- 
ja), kad žodyno sudarytojai 
laiko žodį visata labiau pa
geidaujamu. Bet kaip su ma
no čia vartotu žodžiu varian-' 
tas? Yra bent du lietuviški 
žodžiai, kurie jį gali pava

duoti: atmaina ir skirtybė. 
Pasirinkimas tarp šių dviejų 
turėtų būti daromas pagali 
prasmės jautrų supratimą —> 
vienu metu tiktų vienas, kitu 
kitas. Šiame sakinyje, man 
atrodo, skirtybė labiau tin
kamas, nors atmaina, atro
do, irgi tinkamas, jeigu jį 
tariant mes negalvojame, 
kad kas nors atsimainė, bet, 
kad yra atmainų-skirtumų 
tarp dviejų to paties laiko 
galvosenų. Kuomet prasmės 
tokios - artimos, kalbėtojas 
dažnai pasirenka žodį pagal 
skambesį, grožį. Nežiūrint 
skirtybės didesnio tikslingu
mo, man norėtųsi vartoti žo
dį atmaina, nes man patinka 
jo “sanskritiškas” skambe
sys.

Taigi, prieš kalbėtoją-rašy- 
toją visuomet atsiveria dvi 
galimybės: vartoti urmu da
bar gyvoje, (ypatingai spaus- 
dinių) kalboje vartojamus 
tarptautinius žodžius, arba 
neginčijamai-dogmatiškai 
(arba tikybiniai-religi- 
niai . . .) kiekvienu atveju 
surasti lietuviškos šaknies 
atmainą. 0 tas beveik visuo
met galima.

Bet, kartais, daugelio min
tyse lietuviškojo žodžio gro
žis ir savitumas neatsveria 
fakto, kad jis kažkaip mus 
izoliuoja. Paimkime žodžių 
visata ir kosmosas vartoji
mą. Graikiškasis žodis kos- 
mos, kuris įėjo beveik į visas 
indo-europiečių kalbas, glau
džiai surištas žmonių minty
se su kraštutiniai naujoviš
komis (ultra-moderniško- 
mis . . . .) kelionių į erdvę, į 
kitas planetas, sąvokomis. 0 
visata? Jį ištarius man kar
tais prieš akis stoja sankskri- 
tiškai kalbantis senovės Indi
jos guru, kuris visą savo 
gyvenimą pašvenčia gyveni
mo esmės ir pasaulio pras
mės gvildenimui ir sampro
tavimui ....

Bet jeigu tas žodis, visata, 
dažniau būtų vartojamas gy
vojoje kalboje sąryšium su 
erdvės tyrinėjimu ir kelio
nėmis į planetas, jis greitai 
sumodernėtų, kaip jau sumo
dernėjo, pasidarė šiodieniš- 
ku, žodis erdvė. R. B.
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TAI BŪTINA ŽINOTI

KAIP TVARKYTI PALIKIMUS
nų” siuntimo beprasmiškumą 
ir faktišką įpėdinio apiplėši
mą, jau rašiau praeitą kartą.

Kiekvienas tautietis turi 
žinoti, kad jis savo testamen
tu gali palikti palikimą savo 
giminėms Lietuvoje, ir kad 
giminės tą palikimą gaus 
pilnai. Iš to palikimo bus 
išskaičiuota tik suma, reika
linga tos šalies, kurioje 
gyveno miręs tautietis, advo
katų paslaugoms ir bylos 
išlaidoms apmokėti.

Mirusių tautiečių testa
mentų vykdytojai ir palikimų 
administratoriai, kai jie žino 
įpėdinių, gyvenančių Lietu
voje adresus, privalo paliki
mo sumą pervesti jų vardu 
bankų kanalais, arba jiems 
'asmeniškai išsiųsti banko 
čekius, išrašytus įpėdinių 
vardu tai sumai, kuri tiems 
įpėdiniams priklauso. Kartu 
su tuo įpėdiniams reikia 
išsiųsti testamento kopiją ir 
turto administratoriaus arba 
ekzekutoriaus sudarytą pali
kimo padalinimo giminėms 
ataskaitą, patvirtintą pavel
dėjimo teismo, arba to teismo 
nutarimą apie turto paskirs
tymą įpėdiniams. Bet jeigu 
testamento vykdytojai ir pa
likimų administratoriai neži
no tikslių įpėdinių adresų, 
reikia visus tuos dokumentus

Lietuviškos emigracijos 
• spaudoje gana dažnai kelia
mas klausimas dpi palikimo. 
Klausimas aktualu^, nes visi 
vyresniosios kartos tautie
čiai, dėl įvairių \ priežasčių 
emigravę iš Lietuvos, kartu 
su ja paliko tėvynėje savo 
brolius ir seseris, o kai ku
rie — žmonas ir vaikus. 
Gyvendami kapitalistinėse 
šalyse, jie kaupė savo 
prakaitu uždirbtą pinigą, nes 
be santaupų ir kapitalo, ten 
gyventi negalima.

Bet laiko tėkmė gyvenime 
nesulaikoma: jau daugeliui 
vyresniosios kartos tautiečių 
teko atsisveikinti su gyveni
mu žemėje, o prieš mirtį — 
būtina pagalvoti, kaip gyve
nantiems Lietuvoje gimi
nėms palikti savo sukauptą 
kapitalą, t. y. palikimą.

Vadinamieji “vaduotojai” ir 
jų organizacijos, visokiau
siais būdais stengiasi užgrob
ti mirusiųjų tautiečių paliktą 
kapitalą. Savo spaudoje jie 
skleidžia melagingus gandus, 
kad didžiąją palikimų dalį, 
neva, pasisavina Tarybų 
valdžia, o tik mažąją dalį 
atiduoda mirusiojo tautiečio 
giminėms. Net pataria paliki
mą paversti daiktais ir juos 
•siųsti į Lietuvą mirusiojo 
giminėms. Apie tokių “dova

Nuotraukoje: Prie monumento Antakalnio karių kapinėse Vilniuje.

Nuotraukoje: Didžiojo Tėvynės karo veteranų eisena Tarybų Lietuvos sostinėje.
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Nuotraukoje: Vilniaus gyventojai padeda gėles prie Amžinosios ugnies.
\ V. Gulevičiaus ir A. Sabaliausko nuotraukos

Tarybiniai žmonės iškil
mingai pažymėjo Pergalės 
prįeš fašizmą 40-ąsias meti
nes. Nė vienai šaliai praėjęs 
karas neatnešė tiek vargo ir 
kančių, kiek patyrė Tarybų 
Sąjunga. Dvidešimt milijonų 
žuvusiųjų, 1710 sugriautų 
miestų ir gyvenviečių, 70 
tūkstančių sudegintų kai
mų — tai tik vienas kitas iš 
skaičių, kurie visada primins, 
kokia brangia kaina buvo 
iškovota Pergalė.

Didelės iškilmės švenčių 
dienomis vyko visuose Tary
bų Lietuvos miestuose ir 
kaimuose. Respublikos gy
ventojai gražiai pagerbė 
didvyrius, kritusius už Ne
muno krašto laisvę ir šviesią 
ateitį.

Pergalės dienos išvakarėse 
Vilniaus sporto rūmuose 
buvo surengtas partinių, 
tarybinių, visuomeninių or
ganizacijų, darbo kolektyvų 
ir karinių dalinių atstovų 
iškilmingas mitingas. Jame 
dalyvavo Lietuvos Komunis
tų partijos ir respublikos 
vyriausybės vadovai. Prane
šimą, skirtą tarybinės liau
dies Pergalės Didžiajame 
Tėvynės kare 40-osioms met- 
tinėms, padarė TSKP CK 
narys/ Lietuvos KP CK 
pirmasis sekretorius P. Griš
kevičius.

— Tarybų Lietuva, pasakė 
draugas P. Griškevičius, tada 
tik ką stojusi į socializmo 
kelią, tapo viena iš pirmųjų 
hitlerininkų antplūdžio aukų. 
Prasidėjo niūrūs fašistinės 
okupacijos metai. Geriausi 
Tarybų Lietuvos sūnūs ir 
dukterys nuo pirmųjų karo 
dienų stojo į kovą prieš 
hitlerininkų gaujas. Jie kovė
si ir tikėjo, kad tikrai patekės 
laisvės saulė. Ir ji patekėjo. 
Laisvę nešė šlovingoji Tary
binė Armija.

Mūšiai už Tarybų Lietuvos 
išvadavimą buvo sunkūs. 
Mūsų kariuomenei teko at
remti nemažą vokiškųjų fa
šistinių grobikų kontraatakų, 
įveikti daug stiprių jų 
gynybos įtvirtinimų. Neiš
vengta ir nuostolių. Mūšiuose 
už Tarybų Lietuvos išvadavi
mą narsiųjų mirtimi žuvo 
daugiau kaip 80 tūkstančių 
tarybinių kareivių. Lietuvių 
tauta amžinai saugos atmini-

mą tų, kurie žuvo už mūsų 
; krašto laisvę. Jų garbei 

pastatyti paminklai ir monu- 
; mentai, jų vardais pavadinti 
■ kolūkiai, mokyklos, gatvės, 

jūrų laivai, pionierių draugo
vės, apie juos rašomos 
knygos, kuriamos dainos, jie 
visiems laikams išliks mūsų 
širdyse.

Kartu su kitomis Tarybinės 
Armijos dalimis vaduojant 
gimtąjį kraštą aktyviai daly
vavo 16-oji Lietuviškoji Rau
donosios vėliavoj ordino 
Klaipėdos šaulių divizija. 
Triuškindami priešus, jungi
nio kariai narsiai kovėsi 
Oriolo žemėje, Kursko lanke. 
Jie vijo grobikus (hitlerinin
kus iš Baltarusijos žemės, 
vadavo Lietuvą ir Latviją.

Visiems laikams į kovų 
metraštį įrašyti buvusių 
divizijos vadų ir karininkų 
Felikso Baltušio-Žemaičio, 
Vlado Karvelio, Adolfo Urb- 
šo, Vlado Motiekos, Jono 
Macijausko, Juozo Bartašiū- 
no, Felikso Bieliausko, Jono 
Žiburkaus, Alfonso Randake
vičiaus, Prano Petronio, 
Antano Šurkaus, Vitalijaus 
Talkevičiaus, Vlado Lunios, 
Antano Stanislovavičiaus ir 
daugelio kitų vardai.

Savo indėliu prie Didžiosios 
Pergalės prisidėjo ir tūkstan
čiai tarybinių patriotų, kurie 
aktyviai priešinosi grobikams 
laikinai okupuotoje respubli
kos teritorijoje. Liaudis visa
da rėmė partizanus ir 
pogrindininkus, teikė jiems 
visokeriopą pagalbą. Todėl 
visi okupantų ir jų pakalikų— 
lietuviškųjų buržuazinių na
cionalistų mėginimai nuslo
pinti antifašistinį judėjimą 
žlugo. Kova prieš hitlerinius 
okupantus Lietuvoje kasdien 
plėtėsi ir stiprėjo.

Svarbų vaidmenį čia suvai
dino 1942 metais sudarytas 
Lietuvos partizaninio judėji
mo štabas, kuriam vadovavo 
žymus Komunistų partijos ir 
Tarybų valstybės veikėjas 
Antanas Sniečkus. Siekiant 
stiprinti partinį vadovavimą 
liaudies pasipriešinimo judė
jimui, buvo sudaryti du 
pogrindiniai partijos sričių 
komitetai: Šiaurės, kuriam 
vadovavo Motiejus Šumaus- 
kaę, ir Pietų, kuriam vadova
vo Genrikas Zimanas^

Hitlerininkų okupuotoje

i

[persiųsti “Injurkolegijai”, 
kurios adresas: Vilnius, J|. 
Janonio g-vė Nr. 4. “Injurko- 
legija” yra juridinė įstaiga, 
kuri rūpinasi užsienyje miru
sių tautiečių testamentų, 
kiek jie liečia Lietuvoj 
piliečius, vykdymu. “Injurkd- 
legija” palaiko ryšius su 
užsienio teisininkais, draudi
mo firmomis, bankais, susira
šinėja su testamentų vykdy-^ 
tojais ir turto administrato
riais užsienyje. Todėl visais 
neaiškiais testamento, kiek 
jis liečia gimines gyvenančius 
Lietuvoje, arba ir kitais 
juridiniais klausimais, pata
riu kreiptis į “Injurkolegiją” 
Vilniuje, kuri visiems padeda 
reikalus teisingai juridiškai 
tvarkyti, nurodo užsienio 
advokatus, su kuriais ji 
palaiko ryšį ir kurie gali 
teisingai ir greitai sutvarkyti 
palikimų reikalus.

Įpėdiniai, gyvenantys Lie
tuvoje, gavę palikimą užsie
nio valiuta, gali tą palikimą 
paimti iš banko, atatinkamai 
perskaičiavus užsienio valiu
tos vertę rubliais. „Bet 
naudingiausia gautą palikimą 
užsienio valiuta, banke pa
likimą užsienio valiuta, gali 
tą palikimą paimti iš banko, 
atatinkamai perskaičiavus 
užsienio valiutos vertę rubr

“LAISVĖ”

liais. Bet naudingiausia,gautą 
palikimą užsienio valiuta, 
banke pakeisti į vadinamus 
“užsienio prekybos čekius”. 
Kodėl? Ogi todėl, kad tada 
palikimo paveldėtojas, t. y. 
įpėdinis, už vieną dolerį 
gauna tris su puse rublio 
vertės čekį. Už tuos čekius jis 
gali pirkti ką tik nori. Pav. 
automašiną, jis gali nupirkti 
už 15000 rublių čekiais, kas 
sudaro mažiau negu penkis 
tūkst. dolerių.

Visi atsiskaitymai už miru
sio užsienyje tautiečio paliki
mą, skirtą įpėdiniui Lietuvo
je, paprastai eina per mūsų 
Vilniaus “Injurkolegiją”.

Be palikimo reikalų, būna, 
kad tautiečiui, gyvenančiam 
užsienyje, reikia padėti Lie
tuvoje palikusiems nedarbin
giems tėvams, žmonai arba 
vaikui. Tokiu atveju jis 
juridiškai gali sutvarkyti 
alimentų jiems siuntimą į 
Lietuvą. Kaip tą sutvarkyti, 
reikia kreiptis į “Injurkolegi
ją”, kuri visada padeda 
sutvarkyti ir alimentų reika
lą. Alimentų suma Lietuvoje 
gaunama taip pat, kaip ir 
palikimo suma, skaičiuojant 
3,5 rublio už vieną dolerį.

P. Petronis
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Nuotraukoje: “Ža girio” krepšininkai po sėkmingų rungtynių Kaune.
K. Jūrelės nuotrauka

“Žalgirio” krepšininkų aukštupios
Vėlyvą kovo 19-ošios vaka

rą kone visa Lietuva susirin
ko prie televizorių: iš Pran
cūzijos transliavo Europos 
taurės turnyro lemiamas 
rungtynes — “Žalgiris” — 
“Barcelona”.

Prieš užkopdami į šią 
aukštumą, Lietuvos krepši
ninkai atliko Odisėją po 
Europą — nuo. Balkanų iki 
Pirėnų. Namuose ir svečiuo
se jie susitiko su: bulgarų, 
graikų, austrų, ispanų, pran

cūzų klubais, iš 10 rungtynių 
laimėdami 9. Kone kas kartas 
tekdavo išbandyti jėgas ne 
tik su šių šalių krepšinin
kais — jų gretos (išskyrus 
bulgarų) visad būdavo su
stiprintos keliais juodo gymio 
aukštaūgiais amerikiečiais.

Europos spauda nesigailėjo 
epitetų “virtuozams iš Kau
no”. Ypač daug buvo rašoma 
apie 1984 metų geriausią 
Europos krepšininką, 20- 
metį milžiną Arvydą Sabonį

respublikos teritorijoje veikė 
94 partizanų būriai ir grupės. 
Partizaniniame judėjime da
lyvavo daugiau kaip dešimt 
tūkstančių žmonių. Tarybų 
Lietuvos partizanai nukovė 
daugiau kaip keturiolika 
tūkstančių hitlerinių karei
vių, karininkų ir, jų pakalikų, 
nuvertė nuo bėgių beveik 600 
priešo ešelonų, išvedė iš 
rikiuotės daug priešo karinių 
objektų.

Lietuvos darbo žmonės 
niekada neužmirš žygdarbių, 
kuriuos įvykdė Tarybų Są
jungos didvyriai Marytė 
Melnikaitė, Juozas Vitas, 
Juozas Aleksonis, Hubertas 
Borisą, alfonsas Čeponis ir 
daugelis kitų, žuvusių nely
gioje kovoje.

1418 neregėtai sunkių die
nų ir naktų tarybinė liaudis 
ėjo degančiais karo keliais. Ji 
pakėlė sunkiausius išmėgini
mus. Ir nugalėjo!

Iškilmingas mitingas, skir
tas Pergalės 40-mečiui, taip 
pat įvyko Kryžkalnyje prie 
monumento tarybiniams ka
riams išvaduotojams. Mitin
ge kalbą pasakė Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininkas 
A. Barkauskas.

Gegužės 9 d. Vilniuje prie 
V. Lenino paminklo, prie 
Karių kapų memorialo Anta
kalnyje iškilmingai padėti- 
vainikai, gėlės.

Tarybų Lietuvos sostinėje 
vyko įspūdinga karo vetera
nų eisena. Lenino prospekte, 
Kapsuko, Komjaunimo ir 
dtose gatvėse bei aikštėse 
susirinkę įvairaus amžiaus 
Vilniaus gyventojai, o 4 ypač 
jaunimas, nuoširdžiai sveiki
no tuos, kurie nugalėjo 
nuožmų priešą ir atnešė 
aisvę.

Pergalės 40-mečio išvaka
rėse TSRS Aukščiausiosios 
Tarybos Prezidiumas Šiaulių 
miestą apdovanojo Tėvynės 
karo pirmojo laipsnio ordinu. 
Šiauliuose ir Klaipėdoje, kur 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais v^ko aršios kovos su 
hitlerininkais, prie didvy-' 
riams pastatytų paminklų ir 
monumentų padėta gėlių. 
Tašizmo aukų atminimas pa
gerbtas Pirčiupiuose, Kauno 
IX forte. ELTA

(Ūgis 2 m 18 cm). Būdamas 
dar tik septyniolikos metų, 
šis ąžuolas tapo pasaulio 
čempionu — jauniausiu krep
šinio istorijoje. Be jo, 
“Žalgirio”* komandoje dar yra 
trys TSRS rinktinės žaidė
jai — pasaulio čempionai 
anykštėnas Sergejus Jovaiša 
ir Valdas Chomičius, taip pat 
Rimas Kurtinaitis — abu 
gimę Kaune. Prie komandos 
vairo — TSRS nusipelnęs 
treneris, biržietis Vladas

• Garastas.
12 tūkstančių žiūrovų iš 

įvairių Europos šalių sugūžė
jo į Grenoblio žiemos olimpinį 
stadioną — į “Žalgirio” ir 
“Barcelonos” rungtynes. Is
panai — jų gretose keturi 
Europos čempionai, du ame
rikiečiai, vienas — žaidėjas iš 
Dominikos — pirmą kėlinį 
apstulbino varžovus, laimė
dami 51:35. Tačiau žalgirie
čiai nesutriko. Pademonstra
vę ryžtą ir meistriškumo 
pavyzdžius, jie sušvelnino 
skirtumą iki 73:75, o paskuti
nėse sekundėse dar turėjo 
galimybę rezultatą išlyginti. 
Taurė buvo taip arti . . . 
Tačiau Fortuna nusišypsojo 
ispanams, ir šie laimėjo 
permainingas, dramatiškas 
rungtynes — 77-73, o kartu ir 
Europos taurę. Žalgiriečiai — 
antri šio aukšto rango 
varžybose.

O prieš devynias dienas, 
sausio 10-ąją, įveikę Maskvos 
CASK (Centrinio armijos 
sporto klubo) ekipą, kuri net 
22 kartus buvo TSRS čempio
ne, “Žalgirio” krepšininkai po 
34 metų pertraukos pelnė 
Tarybų Sąjungos pirmenybių 
aukso medalius. Sėkmingai 
rungtyniauta dviem frontais: 
“auksas” TSRS pirmenybėse, 
Europos taurės turnyre — 
“sidabras”. Tad 1985-ieji — 
patys sėkmingiausi metai 
“Žalgirio” istorijoje.

Nelengva pirmauti Tarybų 
šalies krepšinio arenose, čia 
daug stiprių klubų, tarptauti
nės klasės žaidėjų. TSRS 
rinktinės*yra nugalėjusios 
Europos, pasaulio pirmeny
bėse, Olimpinės žaidynėse. 
Pirmosiose tarybinio krepši
nio gretose žengia Tarybų 
Lietuvos sportininkai. Star
tuodami Tarybų šalies rinkti
nėse, jie atsivežė 14 aukso, 6 
sidabro ir 9 bronzos medalius 
iš pasaulio bei Europos 
čempionatų, olimpinių žaidy
nių. TSRS pirmenybėse Kau
no “Žalgirio” komanda pelnė 
3 aukso, 5 sidabro ir 6 
bronzos medalius, laimėdama 
daugiau kaip 200 susitikimų. 
Jėgos išbandytos su daugelio 
Europos, Afrikos, Azijos ir 
Amerikos šalių, jų tarpe — 
JAV, Kanados, Panamos, 
Kolumbijos, kitų valstybių 
sporto klubų komandomis bei 
nacionalinėmis rinktinėmis.

Dabar keturi “Žalgirio” 
žaidėjai vėl pakviesti į TSRS 
rinktinę ruoštis birželio mė
nesį Vakarų Vokietijoje įvyk
siančiam Europos čempiona
tui. Saliamonas Vaintraubas

I
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MONTREAL, QUEBEC
Ligoniai

M. Lignagarienė pergyve
no širdies operaciją M. 
General ligoninėj.

G. Petrulienė taip pat buvo 
operuota M. General ligoni
nėj.

M. Gudienė buvo staigiai 
išvežta į M. General ligoninę.

J. Kurylo staigiai susirgo ir 
buvo operuotas St. Mary’s 
ligoninėj.

Linkiu visiems greit pa-’ 
sveikti.

Gimtadieniai
St. Virbalui. 80-ies metų 

sulaukusiam, surengtas gim
tadienis kur suvažiavo 4 
sūnūs su šeimomis iš Kana
dos ir JAV. Pokylis buvo 
gražiame viešbutyje labai 
malonus ir gražus. Laiką 
praleido šeimos būryje, ku
riame dar turi ir anūkėlių. 
Stasys gavo daug linkėjimų ir 
dovanų. Linkiu tau, Stasy 
dar daug sveikų ir ilgų metų 
sulaukti.

♦ * *
A. Šnaideris su Elenute 

buvo išvykę į JAV. Elenutei 
buvo staigmena, kai jos 
gimtadieniui susirinko visi 
giminės iš Montrealo, buvo 
nuvykusi net ir Elenutės 
dukrelė Birutė. Gavo daug 
linkėjimų ir dovanų. Grįžo' 
namo geroj nuotaikoj. Linkiu 
Elenutei daug laimingų me
tų.

Svečiai
Iš T. Lietuvos susilaukėme 

daug malonių svečių. Grupę 
sudarė 22 tautiečiai. Važinėjo 
JAV ir Kanadoj. Teko

(asmeniškai pabendrauti su 
Romajem Petrausku, Angela 
Trumpiene ir Kęstučiu Za- 
lecku. Taip pat teko pasikal
bėti su jaunu if labai 
draugišku Juitu Paleckiu, 
Justino Paleckio sunūmi.

Jiems teko 
daug tautiečių. Gegužes 16 d. 
visi grįžo į T. L etuvą.

Birželio 3 d. iš T. Lietuvos 
atvyko Tiesos redaktorius 
Albertas Laurinčiukas ir dr. 
Ričardas Joneliūnas iš Vil
niaus. Montreale sustojo 
porai dienų. Susitiko su savo 
draugais ir pažįstamais, pra
leidome gražų laiką. Išvyko į 
JAV ir žadėjo ten ilgiau 
pavažiifėti, aplankyti daug 
vietų. Laimingos viešnagės.

Mirė
Gegužės 5 d. mirė senelių 

prieglaudoj Petrė Štrimienė 
(Mešraile), 85 metų. Velionė 
jau ilgus metus sirgo. Nuliū- 

ė Kristina su 
, giminės ir

if labai

susitikti su

dime liko dukrel 
šeima, taip pa 
daug pažįstamų.

* *
Birželio 8 d. 

ligoninė mirė Julė Gilčienė, 
83 metų. Paskutiniu laiku 
buvo daug ligos kankinama.

Yra aplankiusi T. Lietuvą 
1978-1981 m. Giminių Kana
doje neturėjo, bet liko daug 
T. Lietuvoje. Šermenimis 
rūpinosi A. Šipelienė. Velio
nė kilusi iš Kelmės, Pievų 
Kaimo. Į Kanadą atvyko 1934 
m.

Artimiesiams gili užuojau
ta. Velionėms tebūna lengva 
Kanados žemelė. J-na

*
R. Edwards

J-na

ST? CATHERINE, ONT. CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

OlgaY oneliunienė- 
Bieliauskaitė

Jau du metai laiko prabėgo, kai žiauri mirtis išp
lėšė tave iš mūsų tarpo. Liūdesio prislėgti, niekad 
tavęs neužmiršime.

Juodame granite iškaltą, tavo vardą 
Kiekvienas praeivis pamatys 

Aštuonios skaitlinės tokios aiškios— 
Kada gimei ir mirei pasakys

Vyras — Petras
Sūnus — Eddie
Anūkai — Andy ir Kenny 
Marti — Madlyn
Brolis — Antanas Lietuvoj.

WINDSOR, ONT., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

iii j a Baltulienė
Nutrūko tavo gyvenimo siūlas

Mirė 1984 m. liepos 2 d.

Jau praėjo vieneri ilgi nuobodūs metai, kaip tu,
brangioji Emiliuk, mane palikai, mane vienišą 
senatvėj. Aš tavęs išsiilgstu kiekvieną dieną.

gilioj

Ilsėkis ramiai. Aš tavęs niekad nepamiršiu.
Vyras — Stanley Baltulis 
Sūnus — Antanas
Marti — Ann 
Dvi anūkės

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

L.L.D. 45-OSIOS KUOPOS MIRUSIŲ NARIŲ
Su liūdesiu širdyse prisimename mielus mirusius 

kuopos narius ir su pagarba minėsime pažangius 
kovotojus, kad pasaulyje būtų taiką, kad darbo 
žmonėms būtų geresnis, šviesesnis gyvenimas. Mes 
pasilikę tęsime toliau jų kilnų darbą.

Lai Jiems būna amžina ramybė.

L.L.D. 45 kuopos valdyba ir natiai
St. Petersburg, Florida

LIŪDNAS MIRUSIŲJŲ PRISIMINIMAS

Su gilia pagarba ir liūdesiu prisfrųename visus 
mūsų mirusiuosius Klubo narius, kurie'prisidėjo įs
teigti ir dalyvauti Klubo veikloje už taiką ir pažan
gą.

Reiškiame gilią užuojautą artimiesiems.
Lithuanian Senior Citizens Club

•) . valdyba ir nariai
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA
Gegužės 18 d. įvyko Klubo 

renginys. Pas mus jau 
sumažėjo publikos, nes toli
mų kraštų svečiai jau išvažia
vo. Dabar turime tik vietinę 
publiką. Dar susirenkame 
apie 70 klubiečių, keletas 
simpatikų.

Kaip visuomet pradžioje 
turėjome pietus. Po jų 
Aldona Aleknienė pranešė, 
jog turime pora svečių ir juos 
supažindino.

Klubo prez. S. Kuzmickas 
iškvietė akompanistę Helen 
Janulytę ir Dainos Mylėtojų 
Chorą, kuris padainavo pen
kias liaudies daineles. Už jų 
gražų padainavimą publika 
nuoširdžiai paplojo.

Tiesa, dar du asmenys 
šventė savo gimtadienius. Ta 
proga chorui paaukojo Felix 
Habala $10 ir Jonas Kuodis 
$20. Už tai jiems choras 
padainavo Happy Birthday, 
Ilgiausių Metu ir Valio, Valio!

S. Kuzmickas choro vado
vei ir choristams dėkojo, taip 
pat ir publikai už atsilanky
mą.

Vėliau sekė šokiai. Jei kas 
mėgsta šokti, gali linksmai 
laiką praleisti.

Noriu pažymėti, kad pas 
mus Floridoje labai šiltas 
oras ir nepaprastai sausas 
pavasaris.

Valdžios nustatytas laikas, 
kada ir kokią diena arba 
nakties metu laistyti sodus 
bei citrininius medžius.

Anksčiau būdavo liejame 
savo sodelius, gėles bet kurią 
dieną ar naktį. Dabar 
valdžios griežtai draudžiama. 
Jei kas turi nuosavus šuli
nius, net iš jų negalima 
laistyti. Nuo valdžios nusta
tyta kokia diena ir valanda

DETROIT, MICHIGAN
Mirė mano mamytė

Gegužės 8 d. staiga mirė 
mano mylima mamytė TEO
FILE MASIENĖ, sulaukusi 
91-erių metų amžiaus; Nors 
ją per daug metų kamavo 
artritas ir ’ 
šlubuoti širdelė; porą 
buvo Harper ligoninėj 
turėjo plaučiuose vandėns

Gegužės 8 d. rytą j

f metų ką 
vėliau pradėjo 

kartų 
ė, nes

Stėven, Thomas ir Jeffrey. 1 Mūsų detroitietis Kęstutis 
Velionė buvo Detroito Mote- I Garelis laiko didele garbe, 
rų Pažangos klubo narė.

Jos vyras mirė 1979 
metais; vienas jos sūnus Fred 
mirė 1968 metais.

Detroitiečiai prisimena 
šiuos Vilnies skaitytojus; jie 
buvo ūkininkai, turėjo farmą 
netoli Grass Lake, Manches
ter, Michigan, kur dabar 
gyvena jų sūnus Albertas su 
žmona Ellen.

♦ + ♦

Gegužes 7 d. mirė Detroito 
Lietuvių klubo narys Vincent . 
Shunsky, 81 metų amžiaus. 
Palaidotas su bažnytinėmis 
apeigomis gegužės 11 d. iš 
Wasik laidotuvių namų. Ve
lionis į Detroito Lietuvių 
klubą įstojo 1944 metais 
gruodžio mėn.

Neseniai sužinojome jog 
1984 metais kovo mėn. mirė 
kitas Detroito Lietuvių klubo 
narys John Laconis, sulaukęs 
apie 75 metų amžiaus. John 
Laconis į Klubą įstojo 1974 
metais sausio mėn. Didelia
me nuliūdime paliko žmoną 
Anastasią Laconis ir kitus 
gimines.

Ar žinote?
Laikraštis Gimtasis kraštas 

balandžio 11 d. laidoje 
išspausdino pranešimą apie 
Juozą Vaičkų, kuriam š. m., 
balandžio 16 d. suėjo šimtas 
metų nuo jo gimimo. Jis gimė 
1885 metais, mirė 1935. Jis 
buvo vienas iš lietuvių teatro 
kūrėjų, režisierių, aktorių, 
pedagogų.

Juozas Vaičkus 1923 metais 
atvyko į Jungtines Valstijas' 
organizuot lietuvių teatrą; 
vėliau studijavo Hollywoode, 
vaidino kine, 1931 m. grįžo į 
Lietuvą su mintim sukurti 
lietuvių kiną Lietuvoje. Bur
žuazinės Lietuvos vyriausybė 
neleido 1935 m. balandžio 7 
d. lietuvių dramos teatro 
kūrėjo Juozų Vaičkaus gyve
nimo dramai nukrito uždan
ga, Juozas Vaičkus mirė. 
Juozas Vaičkus buvo Stepono 
ir Juozo Garelių pusbrolis.

kad jis yra Juozo Vaičkaus 
giminaitis.

Pabaigė mokslą
Sužinojome, jog Audrytė 

Bauža pabaigė mokslą Wayne 
State Universitete psicholo
gijos srityje. Buvo išvykusi 
atostogų į savo namus 
Highland Beach, Florida. Jos 
mamytė Yolanda Bauža Za- 
parackas ir Algis Zaparackas 
praleido linksmas dienas 
Floridoj su dukrele.

Atostogos
LDS 21 kp. atlaikė paskuti

nį prieš vasarą susirinkimą 
birželio 2 d. Susirinkimų 
nebus iki rudens.

Bowleriai taipgi baigė savo 
sezoną važiuodami į turnyrą 
gegužės mėn. Kenosha, Wis
consin. Paskutinės pamokos 
buvo gegužės 4 d. Jos buvo 
nepaprastos, todėl kad Chuck 
ir Minnie Tvaskai minėjo 
savo 45 metų vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Sesutė 
Ann Maezes suruošė staig
meną paruošdama gražų 
pasveikinimo tortą ir stipro- 
sios. Bowleriai praleido vaka
rą linksmai.

Geras darbas
Čia gimusios moterys susi

rinko į Ruth Gugas namus 
balandžio 25 d. Visos siuvo 
balnelius vėžio ištiktiems 
ligoniams. Vėžio institutas 
moterims už tokį gerą darbą 
labai dėkingas. Vėliau namų 
šeimininkė Ruth Gugas <pa- 
gelbstint Estelle Smith pa
tiekė skanias vaišes. Ir 
moterys taip užbaigė sezoną. 
Susirinks rudenį.

Klubo susirinkimas
Visos organizacijos ruošiasi 

atostogoms, išskyrus Detroi
to Lietuvių klubą. Klubas 
savo susirinkimus atlaiko 
kiekvieną ketvirtą sekmadie
nį per visus metus. Sekantis 
Klubo susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. 
Visi nariai dalyvaukite.

Stefanija Masytė

Gegužės 8 d. rytą jautėsi 
neblogai; apsirengėm ir ruo
šėmės važiuot pas kojų 
daktarą; iš namų nulipo du 
laiptus, sėdo į vežimėlį 
(wheel chair) ir savo galvelę 
bei rankeles staiga nuleido — 
mirė.

Buvo pašarvota Vai Bauža 
laidotuvių namuose, 1L 
25th Street, Detroite 
dangi tuo laiku detroitiečiai 
laukė iš Tar. Lietuvės 23 
svečių, laidotuves re 

idėt; jos grabas atida 
ik gegužės 12 d. — ir 

dienoje.
Laidotuvių direktorę Yo

landa Bauža Zaparackas ma
mytę aprengė gražiai šviesia 
'mėlyna suknele, ir kaklą 
puošė Lietuvos auksas — 
gintarai. Karstas buvo toks, 
kokiame buvo palaidotas ir 
mano tėvelis, Mikas ftfasys 
(Detroitietis), kieto virio. 
Gegužės 12 d. vėliai laidotu
ves aplankė visi Tar. L 
vos svečiai ir su detroitiečiais 
išklausė atsisveikinimų, 
lį sutvarkė ir perdavė 
laidotuvių direktorė.

Laidotuvės įvyko gegužės 
14 d. Tą dieną laido 
namuose gražią kalbą pdsakė 
Servit Gugas. Jaudinančią 
dainą sugiedojo Birutė Pale
vich Price. Grabnešiais buvo: 
Kęstutis Garelis, Alfons Rye, 
Albert Stacey, Raymond 
Lyben, Eddie Balchūmis ir 
Chuck Tvaska.

Mamytę kai lydėjom į 
Woodlawn Mausoleum, 
einant į koplyčią pasigirdo 
liūdnos vargonų meliodijos, 
kurias grojo mūsų muzikė 
Estelle Smith. Solistė Birutė 
Palevich Price vėl pagiedojo 
pora jaudinančių dainų. Vėl 
lietuviškai ir angliškai kalbė
jo Servit Gugas. Atsisvei
kinimą užbaigė laidotuvių 
direktorė. Ji dalyviams padė-r 
kojo ir pakvietė polaidotu- 
viniams pietums į Detroito 
Lietuvių klubą. Ji dalyvius 
pakvietė nueit kur velionė 
bus palaidota amžinai ilsėtis. 
Marmuro lenta nuo sienos 
nuimta ir visi matė tėvelio 
karstą; prie jo buvo padėta ir 
mamytė. Darbininkai sieną 
su marmuro lenta uždarė. 
Joje jau buvo įrašyti tėvelių 
vardai, jų gimimo ir mirties 
metai. Taip užsibaigė mamy
tės prie tėvelio kelionė.

* * *
Teofile Masienė buvo pa

žangi moteris. Ji visą gyveni
mą skaitė knygas ir žurnalus, 
kuriuos prisiųsdavo draugai 
iš Tarybų Lietuvos; nepa
prastai mėgo skaityt laikraš
čius Laisvę ir Vilnį; priklausė 
prie buvusios ALDLD 52 
kuopos; prie Detroito Lietu
vių klubo; SLA 352-iosios 
kuopos ir Moterų Pažangos 
klubo.

Dabar jau abudu mano 
tėveliai ramiai ilsisi savo 
nameliuose Woodlawn kapi
niu įsienyje. Mamyte, bran
gi, aš Tave ir Tėvelį nuolat 
lankysiu, liūdesiu ir niekad 
nepamiršiu!

Stefanija Masytė, 
Duktė —našlaitė

30 -
Ka-

ikėjo 
rytas 
otinų

gali laistyti. Daugumoje 
apie floridiečių namus žolė 
visai nurudusi nudegusi nuo 
saulės. Tad, visi floridiečiai 
labai laukia lietaus, nes jau 
net privatiški šuliniai pradėjo 
išdžiūti. Visi mėginame tau
pyti vandenį.

Renginys

įvyko,
ietu-

Gegužės 25 d.
Draugijos renginys. Pirmiau
siai Aldona Aleknienė prane
šė apie sergančius klubiečius. 
Svečių nebuvo.

Draugijos pirm. Stasys 
Kuzmickas iškvietė akompa
nistę Helen Janulytę ir 
Dainos Mylėtojų chorą. Cho
ras padainavo šešias daine
les. Paskiau H. Janulytė 
iškvietė S. Kuzmicką ir 
Emiliją Dudienę. Jiedu su 
choru i padainavo Meilės Va
sarą. Kuomet jie dainą baigė, 
publika gausiai paplojo.

Po to choras padainavo dar 
angliškai, “Let There Be 
Peace On Earth”, vėl labai 
daug paplojo.

Tiesa, buvo trys gimtadie
niai. Jiems choras padainavo 
“Happy Birthday”, Ilgiausių 
Metu ir Valio, Valio!

Chorui aukojo Pranas Bun- 
kus $20, Lee Orard $20 ir 
Virginia Watt $10. Po 
programos S. Kuzmickas 
Helen Janulytei ir choristams 
dėkojo už gražiai atliktą 
meninę programą ir šeiminin
kėms už skoningus pietus.

Malonu pranešti, kad jau 
susveiko Verutė Bunkienė. 
Jau pradėjo lankytis į choro 
pamokas, ir šeštadieniais 
dainuoja chore.

Būk sveika, Verute.
V. Budrionienė

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Verną M. Zuris
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą jos vyrui Al

bert, sūnėnui James Watson, La Grangė Park, III., 
dukterėčioms Lt. Col. Bernice Skutas, Antioch, Ill., 
Barbara Randy, Richton Park, Ill. ir Monica Fils- 
tead, Chicago, Ill., taipgi visiems giminėms, pažįs
tamiems ir draugams Amerikoje ir Tarybų Lietuvo
je.

Mes visi liūdim netekę mylimos draugės.
Lithuanian Sr. Citizens Club 

Valdyba ir Nariai 
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA.

Minis

Verna M. Žuris
Reiškiame gilią užuojautą vyrui Albert, sūnėnui 

James Watson, LaGrange Park, Ill.; dukterė
čioms Lt. Col. Bernice Skutas, Antioch, Ill., 
Barbara Randy, Richton Park, Ill., and Monica 
Filstead, Chicago, Ill., taipgi visiems artimiesiems 
bei draugams čia Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Liūdime visi,
St. Petersburg, Fla. LLD Kuopos

Valdyba ir Nariai

Da-

,uvių

Kiti mirimai
Gegužės 28 d. Venoy 

Continued Care Center mirė 
Julia Easudis-riJasutis), su
laukus 98 m. amžiaus, 
Wayne, Michigan.

Velionė buvo sūkremuota 
ir jos pelenai išbarstyti jų 
ūkyje. Velionė paliko didelia
me nuliūdime sūnų Albert, 
marčią Ellen ir tris anūkus,

DETROIT, MICHIGAN

Nuoširdi Padėka Visie 
Laidojant Teofilę Masienę

Gegužės 8 d. įvyko man nepaprastai skaudus įvy
kis, kuomet staiga prie namų laiptų mirė mano my
lima mamytė, Teofilė Masienė. Sustojo jai plakti 
pavargusi širdelė. Nežiūrint kaip skauda širdį, man 
reikėjo ją palaidoti, o tam daug draugų man pagel
bėjo. Palaidota gegužės 14 d. Woodlawn kapinių į- 
sienyje, Detroit, Mich., prie mano tėvelio.

Visiems, suteikusiems bet kokias paslaugas laike 
šermenų ir laidotuvių, ir visiems, kurie išreiškė sa
vo užuojautas, šiuomi noriu išreikšt ŠIRDINGĄ 
PADĖKĄ.

Nuoširdus dėkui Servitui Gugui už gražią prakal
bą laidotuvių koplyčioje ir kapinėse; Yolandai Zapa- 
rackienei už gražų atsisveikinimą gegužės 12 d. 
koplyčioje ir už nuoširdžią kalbą kapinėse; grabne- 
šiams: Kęstučiui Gareliui, Alfons Rye, Albert Sta
cey, Eddie Balchūnui, Raymond Lyben ir Chuck 
Tvaskai; Estelle Smith už gražią ir tinkamą muziką 
vargonais kapinių koplyčioje; Birutei Palevich Price 
už jaudinančias giesmes laidotuvių namuose ir kapi
nių koplyčioje; Algiui ir Antanui Zaparackams už 
gražius pranešimus per lietuvių radio valandėlę; 01- 
gai ir Narcizui Kreivėnams už atvykimą iš Miami, 
Floridos ir manęs nuolatinį raminimą laike šermenų 
bei laidotuvių; Detroito Lietuvių Klubui už suteiktą 
vietą pietums; laidotuvių direktorei Yolandai Zapa- 
rackienei už pagalbą ir gražų laidotuvių 
rackienei už pagalbą ir gražų laidotuvių tvarkymą; 
visiems už gražius gėlių vainikus ir puokštes; už 
užuojautas asmeniškai, laiškais ir per laikraščius; 
visiems už dalyvavimą šermenyse ir laidotuvėse ir 
visiems bet kuo prisidėjusiems prie tinkamo mano 

Niekad neužmiršiu jūsų visų suteiktos paslaugos. 
Tau, mano mylimoji mamyte, tebūna ramybė il

sėtis prie tėvelio Woodlawn kapinių įsienyje, o aš 
pasilieku liūdinti našlaitė,

Duktė — Stefanija Masytė

II s

Pagerbimui mano mylimos mamytės, Teofilės 
Masienės, ir jos atminčiai įteikiu jos mylintiems 
laikraščiams “Laisvei” ir “Vilniai” po tūkstantį dole
rių. >

Stefanija
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“Vilnies” laikraščio 65-erių metų jubiliejus
Chicagoje Archview banke

tų salėje įvyko Vilnieš 
laikraščio 65 metų jubiliejaus 
šventė, į kurių suvažiavo 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
atstovai iš ivairių šalies 
vietovių.

Vilnis laikraštis turi pelny
tų autoritetų! Per savo 
gyvenimo .metus jis atliko 
didelį darbų propaguodamas 
kultūrų ir pažangiųjų mintį, 
ne tik JAV, bęt ir visur kitur, 
ypač Kanadbje ir Lotynų 
Amerikoje gyvenančiųjų lie
tuvių tarpe. Jis skleidė ir 
tebeskleidžia taikos ir tautų 
bendradarbiavimo idėjas, ra
šo tiesų apie gyvenimų 
Tarybų Lietųydje.

Iškilmingų posėdį vedė 
Vilnies laikraščio Direktorių 
Tarybos pirmininkė Estela 
Bogden-E. Bagdoniene.

Pranešimų apie Vilnies 
nueitų kelių padarė laikraščio 
redaktorė Julija Marozienė.

Jonas S.Jokubka

pirmininkas Povilas 
Ilgesnę kalbų apie 
veiklų ir ateities 
pasakė laikraščio

ST. PETERSBURG, FLORIDA BRIEFS

Kalbėjo New Yorke lei
džiamo Laisvės laikraščio 
leidėjų 
Venta.
Vilnies 
planus
Vilnis vyriausiasis redakto
rius Jonas S.Jokubka.

Vilnies redakcijų, laikraš
čio leidėjus, ir skaitytojus 
nuoširdžiai pasveikino Tary
bų Lietuvos žurnalistų sųjun
gos pirmininkas Albertas

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

Albertas Laurinčiukas

Laurinčiukas ir įteikė gražių 
lietuviškų suvenyrų.

Vilnies' laikraščio 65 metų 
jubiliejaus šventę gražiai pa 
puošė turtinga kultūrinė 
programa, kurią atliko meno 
pažangių lietuvių scenos 
meno veikėjai: St. Peters
burg, Floridos Lietuvių klubo 
pirmininkas solistas Stasys 
Kuzmickas. New Yorko “Ai
do” choro vadovė Mildred 
Stensler, to choro daininin
kas Viktoras Beckeris. Solis
tė iš Cleveland, Ohio. Aldona 
Klimaite-DeVetsco ir Chica- 
gos ansamblis “Lakštutės” 
kuriom vadovauja i Valerija 
Urbikienė.

Povilas Venta

Šventes dalyviai džiaugėsi 
ta proga išleistu dideliu 
gražiu jubiliejiniu Vilnies 
albumų, Prisiminimo meda
liais ir filmu apie laikraščio 
nueitų kelių.

Šventės išvakarėse įvyko 
Vilnies dalininkų suvažiavi
mas,, kuriame buvo suvesti 
mėtų darbo reikalai.

k P. Venta

.............. . 1 " I

“VILNIES” 65-MEČIO MEDALIS

Stefanija Masytė

Ryšium su “Vilnies” laikraščio 65-osiomis metinėmis, 
Lietuvoje paruošė šiai sukakčiai skirtą medalį. Jo autorius 
plačiai žinomas dailininkas Erikas Varnas, apvainikavęs 
savo darbais ne vieną Amerikos pažangų lietuvį. <

Mirus

Mary M. Grimm
Reiškiame gilių užuojautų jos dukrai Charlotte 

Lowe, St. Petersburg, Fla., sūnui John Green ir a- 
nūkui Robert Green, Seminole Fla., taipgi visiems 
artimiesiems bei draugams čia Amerikoje ir Tarybų 
Lietuvoje. 1

Liūdime visi, . p
ST. Petersburg, Fla. LLD Kuopos

Valdyba ir Nariai

Soviet-American relations?
History has demonstrated that mutually profitable co

operation is not inevitably out of reach. Several 
fundamental documents signed in 1972 and 1973 laid the 
foundation for fruitful Cooperation in various spheres. Those 
agreements gave a further impetus to the revival of detente 
in interstate relations and contributed to discussions that 
led to success at the Helsinki conference. We all remember 
the year 1972 when Soviet and US leaders signed a 
document' which stipulates that in this age of nuclear 
confrontation the peaceful co-existence of the two 
superpowers is the only reasonable alternative.

JACKSON HEIGHTS, N.Y.

Miras

Eva Mizara
Reiškiu gilių užuojautų jos visiems giminėms, 

draugams ir pažįstamiems Amerikoje ir Lietuvoje.
Helen Žekonis

į So. Boston, Mass.

BROOKLYN, N.Y.

Mirus
t

Bronei Ker šulienei
Reiškiu giliausių užuojautų jos vyrui Walterui ir 

visiems artimiesiems, giminėms, pažįstamiems ir 
draugams Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Man labai gaila ir liūdna, netekus mylimos drau
gės.

0na Čepulienė 
Helena Jurgutienė

/ .

BROOKLYN, Sf.Y

Miras

Bronei Keršulienei
Reiškiame gilių ir širdingų užuojautų jos vyrui 

Walterui, taip pat visiems giminėms, draugams ir 
pažįstamiems Lietuvoje ir Amerikoje.

Mes taipgi liūdime netekę mylimos draugės.
‘ V* "V

Frances Mažilienė
, Frances Baltras

They say the quest by Americans for healthier life styles 
has apparently paid off in a 25% reduction in the incidence 
of heart attacks.

Although experts have noticed a dramatic decline in the 
number of people dying from heart attacks, it was not clear 
whether Americans were actually suffering fewer seizures 
or were simply receiving better care after the attacks 
occurred.

“The major inference that we would draw from the study 
was that there has been a decline in the incidence of the 
disease resulting from changes in people’s life styles”, said 
Dr. Sidney Pell, who directed the 27 year study.

Despite the improvements, heart disease remains the 
! nations’s No.l killer. In 1982, it took 985,000 lives and 
accounted for nearly half of the deaths in the United States.

♦ * *
(

Wherever there is war, children suffer. As we all know, 
Nicaragua is now at war, fighting off attacks from the coun
ter-revolutionary forces supported by U.S. funds. Reagan is 
determined to destroy the achievements of the Nicaraguan 
revolution. These barbarian attacks have resulted in the 
death of many people including children.

* ♦ *

It’s been hard to be without “Laisvė” for so long. We 
depend on our printers, but they had trouble with their 
machines. We are very sorry and hope it won’t happen 
again.

* * *
Albertas Laurinčiukas is visiting the United States again. 

He attended “Vilnius” 65th anniversary celebration in Chi
cago June 8th, then “Father’s Day” celebration in Florida, 
then New York, Washington ... It was good to see this 
well-known writer and journalist who also is an editor of the 
most important newspaper in Lithuania — “Tiesa”.

Among other things he has written some remarkable 
plays. He is a man of extraordinary talent and energy, son 
of Lithuania who is contributing so much to the realization 
of our dreams for lasting peace and the well being of all the 
people.
Photo of A. Laurinčiukas taken at a conference of journa
lists during his previous visit to the United States. Rse

ST. CLAIR SHORES, MICH.

Miras' f.

Teofile Masys
Reiškiame širdingų užuojautų jos mylimai dukre

lei Stephanie, ir visiems giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, Kanadoje, Amerikoje ir Lietuvoje.

Mes visi liūdime, netekę mylimos draugės.
S. Baltulis
TI Rįmsha
B. Saroka

L J. Svirplys .
Į Windsor, Ont. Canada

In Laisve’s Hall with Albertas Laurinčiukas. First row from 
the left; Ana Babarskas, Paulina, Naste Buck, Use Bimba, 
Marčele Šukaitis, Amelia Yuskovic, Nellie Venta. In the 
second row; Alex Mitchell, Albertas Laurinčiukas, Ona 
Čepulis, Helen Esker, Rudolf Baranik, Stasys Jokubka, 
Paul Venta, Walter Yuskovic, Bill Malin, John Valaitis.

I •• ......... -

JAV NEDAVĖ VIZŲ
Maskva. — Tarybų Sųjun- 

gos dimisijos generolas Da
vid Dragunsky, kuris su 
kitais žydų atstovais ruošėsi 
atvykti į JAV dalyvauti New 
Yorke ruošiamuose rengi
niuose ryšium su 40-ečio 
pergalės prieš fašizmų sukak
timi, negavo įvažiavimo vi 
zos.

Oficialiai JAV Valstybės 
departmentas aiškina, kad 

į pareiškimai dėl vizų gavimo 
buvo įteikti pavėluotai, bet 
tikrumoje tai buvo politinis 
aktas. Gen. Dragunsky spau
dai pareiškė, kad šitoks JAV 
žygis — tai afrontas prieš 
Tarybų Sųjungos žydus, apie 
kurių gyvenimų ir įnašų į 
pergalę prieš fašizmų delega
tai norėjo papasakoti Ameri
kos žmonėms. JAV valdžios 
žygį pasmerkė ir JAV 
Komunistų partijos vadovy
bė.

Maskva. — Čia pranešta, 
kad iš TSRS tolimosios 
erdvės tyrinėjimo laivo Ve- 
ga-1 pasiųstasis modulis 
nusileido ant Veneros. Pasie
kęs planetų, jis suskilo į dvi 
dalis, kurių viena rinks 
duomenis apie planetos pa
viršių, o kita — tyrinės 
atmosferų.

SOUTH OZONE PARK, N.Y.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIELOS SESUTĖS

Lilija • 1* •

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

mirė 1975 m. gegužės 22d.

Jonas Lazauskas

Jau praėjo dešimtis metų, kai staiga nustojo pla
kusi mano mylimo ir brangaus vyro ir dukters tėvo 
širdis ir užgeso gyvybė. Jį kiekvienų dienų prisime
name su širdies skausmu.

Mielasis, ilsėkis ramiai gražiame Cypress Hills 
kalnelyje. Tavo šeimos meilė pasiliks amžinai mūsų 
mintyse.

Liūdinti žmona- JULIJA LAZAUSKIENĖ
Ft. Lauderdale, Fla.

dukra- LILLIAN PAULSON sii šeima
Miami, Fla.

.f

Kavaliauskaitė-Belte

Mirė 1973 m. gegužės 12 d.

Mano mylimos ir geros sesutės Lilijos niekad ne
pamiršiu.

Helen Kudirkienė ir šeima
Landen, N.J.

May Stevens [left] and Rse Bimba at an art exhibit in 
Vilnius, Lithuania, 1983.

* * *
In the last issue of Laisve, No. 8, dated June 7, 1985, under 
the picture of Use Bimba’s Briefs column, inadvertently the 
name iv^s written Alice Dick Stevens. It should be Dick 
Stevens.




