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KRISLAI
Rinkimai ir rinkėjai 
Pačių sukurta baimė 
Šv. Patrick© paradas 
Vienus skatina mylėti 

gimtinę, kitiems draudžia
Įdomi ir reikalinga

G. Zimano knyga

IEVA MIZARIENĖ
Kas ketveri metai visai 

Amerikai bandoma įpiršti 
nuomonę, kad nėra svarbiau, 
kaip išrinkti gerą prezidentą. 
Taigi, keičiasi valdžios na
muose žmonės, bet eiliniams 
piliečiams nuo to tikrai ne 
geriau. O pažadų paprastai 
būna pridalinta ne taip ma
žai. Nedaug kas pasikeis ir 
po šių rinkimų. Republikonų 
kandidatą Ronaldą Reaganą 
jau pažįstam; žmogų, kurį 
kelia demokratų partijos va
dai — Walterį Mondale — 
taip pat, nes jis jau buvo 
valdžioje kartu su Carteriu.

Daug gražių žodžių kalba 
Sen. Gary Hart, kuris daug 
kam netikėtai daug kur su
mušė favoritus. Bet baisu 
tai, kad jis irgi nenužengtų 
pažadų netesėjimo keliu.

Situose rinkimuose daug 
naujo įnešė Rev. Jesse Jack- 
son, kuris parodė, kad juo
diesiems ir kitiems diskrimi
nuojamiems amerikiečiams 
susivienijus Washington© po
litikai gali išsigąsti. Tą bai
mę rodo bandymai sukursty
ti prieš juodąjį kandidatą 
visokius piktus elementus. 
Paskutiniu metu Jesse Jack- 
soną labai užpuldinėja karin
gi sionistai. □

Paskutinę savaitę net du 
kartus kilo triukšmas Wa
shingtone prie Baltųjų rūmų. 
Kovo 15-osibs naktų sargyba 
prie prezidento namo pašovė 
ginkluotą vyrą, nežinia ko 
lindusi per tvorą. Prieš ke
lias dienas sargybiniai suėmė 
moterį, su automobiliu pri- 
stabdžiusią prie valdžios na
mų vartų.

Secret Service ištirs ir gal 
pasakys, ko norėjo šitie žmo
nės. Amerikoje pasidarė blo
ga mada šaudyti į prezidentą 
ir taip mėginti išgarsėti. Ką 
daryti, jeigu kvailių yra. Bet 
blogiau tai, kad jiems nėra 
sunku įsigyti ir ginklą. Jų 
pardavimą reikėtų dar labiau 
suvaržyti. Bet kažkodėl da
roma atvirkščiai.

Štai New York Times ne
seniai parašė, kad Dalias 
miesto policija ruošiasi per
parduoti ginklų pirkliams vi
sus iš nusikaltėlių konfiskuo
tus ginklus — apie 8 tūks
tančius visokių šautuvų ir 
pistoletų. Miesto valdžia iš 
to tikisi laimėti 40 tūkstančių 
dolerių ir taip pataisyt} savo 
reikalus. Bet negi valdžia už
miršo, kad kaip tik Dalias 
mieste buvo nušautas John 
F. Kennedy? Per metus šia
me mieste nušaunama po 300 
žmonių. Taigi, netrukus nu- 
.sikaltėliai galės žudyti su 
ginklais, kuriuos gavo iŠ poli
cijos rankų. 1

Šiemet vėl triukšmingai 
by v o surengtas Šv. Patricko 
paradas. Gražią eiseną žiūrė
jo bemaž milijonas žmonių. 
Kaip tik tom dienom į Ame
riką buvo atsikviestas ir Ire
land (Airijos) valstybės 
premjeras. Jį priimdamas 
Ronald Reaganas kalbėjo 
apie tos kilmės amerikiečių

Neleis bažnyčiai 
kištis į politiką k

Varšuva. — Pereitą sa
vaitgalį čia įvyko Lenkijos 
komunistų partijos metinė'’ 
konferencija, kurią atidarė 
tos partijos vadas ir premje
ras gen. Wojciech Jaruzel
ski.

Savo dviejų valandų pra
nešime jis apžvelgė Lenkijos 
vidaus ir užsienio politiką. 
Jis ilgiau sustojo ties religi
jos ir valstybės klausimais, 
pareikšdamas, kad vyriausy
bė nori gerų santykių su 
katalikų bažnyčios atstovais, 
bet tvirtino, jog bažnyčia 
perdaug kišasi į politiką. Jis 
tiesiog pareiškė, kad kai ku
rie kunigai “savo mikrofonus 
sakyklose sumaišė su Free 
Europe Radio mikrofonais”.

* Toliau jis aiškino, kad dau
gelis bažnyčių iš maldos na
mų pavirto į uždarytosios 
SolidaraošC unijos veikėjų ir 
šalininkų prieglaudą ir susi
rinkimo vietas. Gen. Jaru
zelski taip pat užsiminė ir 
apie nesusipratimus dėl kry
žiaus laikymo mokyklose, 
tardamas, kad tuo klausimu 
vyriausybė tebetęsia pasita
rimus su primų kard. Glemp.

Tuo tarpu Varšuvos prie
miestyje Ursus streikavu
sieji devyni darbininkai nu
traukė savo bado streiką.

Jie 'taip protestavo prieš 
kard. Glemp patvarkymą iš
kelti iš ten į kitą vietą kun. 
Mieczyslawą Novaką, kuris 
rėmę buvusią Solidarnošd 
uniją. Bado streiko vadai, 
daugiau kaip tūkstančiui dar
bininkų dąlyvaujant, pareiš
kė, kad jie “tėvynės ir baž
nyčios labui” nutraukia savo 
protestą.

Radiograma 
iš kosmoso

Maskva. — Kovo 4-ąją, kai 
vyko rinkimai į aukščiausią 
šalies valstybinės valdžios 
organą — Tarybų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos 
Aukščiausiąją Tarybą, — or
bitinio mokslinio tyrimo 
komplekso “Saliut-7” — So- 
juz T-10” — “Progress-19” 
įgulos nariai L. Kizimas, V. 
Solovijovas, 0. Atkovas pa
siuntė sveikinimą.

ryšius su Airija. Bet kai 
kalba eina apie lietuviškos 
kilmės amerikiečių ryšius su 
Lietuva, čia valdžios pozicija 
visai kita. į

Iš Lietuvos gavau seno 
laisviečių bičiulio Genriko Zi
mano knygą “Illusions and 
reality”, kurią autorius malo
niai užrašė. Knyga parašyta 
lietuviškai, bet Vilniaus Min
ties leidyklos išversta ir iš
leista angliškai.

Joje Genrikas Zimanas la
bai aiškiai išdėsto reakcingo
jo sionizmo esmę, parodyda
mas koks jis neteisingas ir 
nepriimtinas žydams. Sioniz
mas visą laiką kenkė žydų 
tautai, diegė jai rasistinį 
požiūrį į kitas tautas.

Šiandien sionizmo idėjų lai
kosi Israelio vadovai, todėl 
Artimieji Rytai tapo įtempi
mo rajonu, kur gali kilti net 
naujas pasaulinis karas. Ka
ringą Israelio politiką ir jo 
agresiją prieš arabus remia 
ir Amerikos sionistai bei 
Washington© valdžia.

Atnaujinti nusiginklavimo pasitarimai 
tarp NATO ir Varšuvos sutarties šalių

Venezuela nedalyvaus 
Olimpinėse žaidynėse

Viena, Austrija. — Kovo 
16 d. prasidėjo posėdžiais, 
konferencijos, kurioje daly
vauja NATO ir Varšuvos 
sutarties šalių atstovai ir 
diskutuoja kariuomenės dali
nių sumažinimą Centrinėje 
Europoje. Šie posėdžiai buvo 
nutrūkę pereitų metų gruo
džio mėnesį, kai JAV bran
duolinės raketos buvo dislo
kuotos Europoje ir Varšuvos 
sutarties šalių atstovai pro
testo ženklan atsisakė toli
mesniuose pasitarimuose da
lyvauti.

Posėdžiai tebevyksta seno
joje Habsburgų pilyje, ku
rioje pradėta posėdžiauti 
1973 m. ir kur po tam tikrų 
pertraukų vis sugrįžtama. 

' Varšuvos sutarties šalių 
poziciją išdėstė Lenkijos at
stovas Krzysztof Stronczyn- 
ski, kaltindamas NATO šalis 
už tai, kad ligšiol neįstengu
sios parengti konstruktyvaus 
atsakymo į Varšuvos šalių 
sutarties užpereitą vasarą 
pasiūlytąjį nusiginklavimo 
planą.

NATO nuomonę dėstė Ka
nados atstovas Thomas- 
Hammond. Spaudos konfe
rencijoje, kaip ir lenkas 
anksčiau, kanadietis nurodė, 
kad posėdžiai prasidėjo ir 
tebevyksta rimtoje nuotaikoj 
je, nesileidžiant į polemiką 
Jis tačiau pabrėžė, jog VaT-j 
šuvos sutarties nusiginklavi
mo plano kai kurie pakeįti- 
mai toli gražu nepatenkina 
NATO bloko reikalavimų.

Svarbiausias dalykas pasi
tarimuose yta klausimas, 
kiek kareivių sumažinti ab 
jų blokų kariuomenes ir khip 
pravesti patikrinimą, ar 
sai sumažinimas vykdoma^.

NATO siūlo atitraukti 
tūkst. savo karių ir nori, kad
Tarybų Sąjunga atitrauktų 
30 tūkst., kai tuo tarpu Ta
rybų Sąjunga siūlo NATO 
blokui atitraukti 13 tūkst., o

ie-

ta-
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ATLANTIC CIŲ PERRINKO MERA

Naujasis Atlantic City meras James Usry prisiekia lygiai 
vienodai tarnauti baltiesiems ir juodiesiems, miesto gyven
tojams.

Atlantic City. — Pirmasis 
negras miesto meras James 
Usry, respublikonas, prisaik
dintas pareigoms po ilgai 
užtrukusios kovos už t? d 
1982 m. įvykusiuose ..ak 
muose buvę padaryta prasi
žengimų, skaičiuojant bal
sus, ir kad esantis meras 
netinkamas.

i-

Turėjo pasitraukti buvęs 
meras Michael Matthews, 
demokratas, kuris tada buvjj) 
surinkęs 359 halsus daugiau

Vaizdas iŠ nusiginklavimo konferencijos posėdžio Vienoje, 
kur NATO ir Varšuvos sutarties blokų atstovai tariasi dėl 
kariuomenės sumažinimo.

pati sutinka atitraukti 20 
tūkst.

Vėliau JAV buvo siūliusi, 
kad vietoje skaičiavus kiek 
karių atitraukimama, geriau 
būtų skaičiuoti kiek dalinių 
atitraukiama. Čia įsikišo 
Fed. Vokietija, kuri pradėjo 
siūlyti, kad reikia dar susi
tarti ir dėl tam tikros patik
rinimo formos vietoje, iš kur 
kariai atitraukiami. Tačiau 
Pentagonas ir D. Britanija 
tokiam pasiūlymui priešingi, 
nes jie įsitikinę, kad Varšu
vos sutarties kraštuose esa
ma daugiau kariuomenės, 
negu oficialiai skelbiama.

NATO pusei, aiškinama, 

už Usry.
Apie 40 tūkstančių gyven

tojų turintis miestas sudaro 
apie lygiai baltų ir juodų. 
Dabar, kai buvo nuspręsta 
panaikinti buvusius rinkimus 
ir išrinkti niaują merą, juodų
jų kandidatai Usry lengvai 
laimėjo, neš praeitis parodė, 
kad buvęs ; meras Matthews 
nesįrūpino hei vienų nei kitų 
visų gyventojų reikalais. Bu
vęs meras Matthews bus in- 
vestiguojamas dėl korupci
jos.

nepriimtinas ir moderuotas 
Varšuvos sutarties šalių pla
no projektas, pagal kurį 
NATO atitrauktų savo ka
riuomenės dalinius, iš anksto 
neturėdama užtikrinimo, ar 
panašiai padarys ir antroji 
pusė.

Tuo tarpu Švedijos sosti
nėje Stockholme, po devynių 
savaičių darbo, dviem mėne
siam išsiskirstė 35 šalių dele
gatai, diskutavę Europos nu
siginklavimo klausimus. Ne
paisant, kad nieko konkre
taus nepasiekta per tą laiką, 
delegatai tvirtino, jog pir
mieji kontaktai buvę naudin
gi visiems.

Keista nepuolimo 
sutartis Afrikoje -

Komatipoort, Pietų Afri
ka. — Mozambique ir Pietų 
Afrika pasirašė nepuolimo 
sutartį, pasižadėdamos ne
teikti karinės ar kitokios 
paramos priešams, kurie kė
sintųsi prieš jiedviejų reži
mus. Tai pirmas toks susita
rimas tarp Pietų Afrikos ir 
Mozambique, kurios ligšiol 
buvo didelėje ideologinėje 
nesantaikoje.

Sutartis pasirašyta Mo
zambique prezidento Samora 
Machel ir Pietų Afrikos 
premjero Botha niekieno že
mėje, esančioje tarp abiejų 
šalių, netoli Komati upės, 
tam tyčia pastatytame kari
nių palapinių miestelyje.

Sutartis rodo Pietų Afri
kos režimo diplomatinį lai
mėjimą prieš Mozambique. 
Ji taip pat reiškia milžinišką 
pralaimėjimą Afrikos Tauti
niam Kongresui, kuris iš 
Mozambique teritorijos ko
voje prieš Pretorijos režimo 
vykdomą aparteido politiką. 
Pralaimėjo ir Pietų Afrikos 
teritorijoje esantys vadina
mieji Mozambique tautinės 
rezistencijos veikėjai, ku
riuos anksčiau rėmė Pretori- 
ja prieš Mozambique valdan
tį marksistinį režimą.

Los Angeles. — Tautinio 
Sporto Instituto prezidentas 
Domingo Eduardo Vina pra
nešė, kad dėl šalies ekonomi
nės krizės, Venezuela grei
čiausia negalės dalyvauti šie
met vasarą vyksiančiose 
Olimpinėse žaidynėse.

Šį savo pareiškimą jis pa
darė vos kelioms valandoms 
praslinkus nuo to, kai naujai 
išrinktasis Venezuelos prezi
dentas Jaime Lusinchi pa
skelbė savo planą šalies eko
nominei padėčiai pagerinti.

Prez.- Lusinchi ketina 
kreiptis į Kongresą, kad jis 
patvirtintų jo planą, pagal 
kurį numatoma užšaldyti vy
riausybės tarnautojų algas, 
ketinama 10-čia procentų su
mažinti biudžetą, sustiprinti 
krašto valiutą, išmontuoti 
eilę valstybei priklausančių 
kasyklų ir žemės ūkio įmonių 
bei reorganizuoti 25-ias val
stybines agentūras, kurių 
tarpe yra ir Sporto Institu
tas.

Venezuela, kuri yra viena 
pagrindinių Lotynų Ameri
kos naftą eksportuojančių ša
lių, į finansinius sunkumus 
pateko sumažėjus naftos eks
portui ir nukritus jos kai

G. Hali dalyvauja rinkiminėje kampanijoje
New York. — JAV Komu

nistų partijos gen. sekreto
rius Gus Hali savo rinkiminė
je kampanijoje, kaip kandi
datas į JAV prezidentus, 
pabrėžia, kad, jeigu prez. 
Reagan nebus sustabdytas, 
atsiras padėtis, kuris neiš
vengiamai nuves į branduoli
nį karą.

Gus Hali kalba per radiją 
ir lankosi universitetuose. 
Jis tvirtina, kad Yale, Co
lumbia, Stanford ir kituose 
universitetuose, kur jis lan
kėsi ir kalbėjo, studentai 
sutinka su daugelio pasauli
nių vadų nuomone dėl prez. 
Reagano. O ta nuomonė, tai 
visiškas nepasitikėjimas.

Dėl besirungiančių demo
kratų Gary Hart ir Walter 
Mondale rinkiminės platfor
mos Gus Hali sako: Atrodo, 
kad tarp jiedviejų nesą jokio 
skirtumo. Abudu nekalba 
apie problemas, kuriomis 
tauta susirūpinusi, net ne
kalba apie darbus.

Toliau Gus Hali sako, kad

Aštrėja Ispanijos 
ir Prancūzijos 
santykiai

Madridas. [TASS-ELTA). 
Aštrėja Ispanijos ir Prancū
zijos santykiai, pablogėję dėl 
Paryžiaus veiksTfuĮ^prieš is
panų žvejus, žvejojančius 
Prancūzijos 200 mylių ekono
minėje zonoje.

Prancūzijos karo laivyno 
laivai apšaudė Biskajos įlan
koje Ispanijos žvejybos lai
vą. Kaip praneša informaci
jos agentūra EFE, remda
masi radijo stoties “Onda 
perskera” pranešimu, ispanų 
žvejams pavyko pabėgti.

Naujas incidentas įvyko 
netoli rajono, kur Prancūzi
jos patrulinis laivas apšaudė 
du ispanų tralerius, kurie čia 
žvejojo. Tos akcijos metu 9 
žvejai sužeisti.

noms. Pernai už naftos stati
nę buvo gaunama apie $30, 
nedabar negaunama nė $25.

Be to, kai naftos kainos 
nuolatos kilo, kas buvo maž
daug prieš 10 ar daugiau 
metų, Venezuela buvo užpla
navusi ir pradėjo vykdyti 
visą eilę vystymąjprogramų, 
kurioms pasiskolino pinigų 
ateities naftos pardavimo są
skaitom Dabar ji pateko į 
bėdą, nes negali išsimokėti 
bankams, kurių daugiausia 
esama JAV. JAV bankams ji 
skolinga daugiau kaip $35 
bilijonus.

Kaip kiti planai, Venezue
la! nemažai nuostolių atnešė 
ir sportas^ Pereitą vasarą 
Caracas mieste vyko IX Pan 
Amerikos žaidynės, kurias 
šefavo Venezuela, ta proga 
pastatydama milžinišką sta
dioną, brangiai kaštavusį ir 
padariusį daug skolų. Tos 
žaidynės vos vos nesugriuvo 
dėl Venezuelos Olimpinio ko
miteto ir šalies vyriausybės 
ginčo dėl organizavimo kon
trolės. Vyriausybei nepavy
ko laimėt, tai dabar vyriau
sybė, atkeršydama, atsisako 
mokėti skolas, kurias padarė 
Olimpinis komitetas.

prjez. Reagano administracija 
ir respublikonų partijos pa
grindinė tema yra, kaip pa 
siekti branduolinio pranašu
mo prieš Tarybų Sąjungą. 
Tai, žinoma, neprives prie 
rimtų pasitarimų, jei nebus 
padaryta pakeitimų ginklavi
mosi gamyboje.

Grenlandija neleis 
žuvaut ja vandenyse

Kopenhaga, [TASS- 
ELTA]. Grenlandijoje parla
mento trims politinėms par
tijoms atstovaujantys depu
tatai apsvarstys neseniai 
priimtą EEB vadovybės nu
tarimą, pagal kurį 1985 metų 
sausio 1 dieną Grenlandija 
oficialiai išstoja iš šios preky
binės ekonominės grupuotės.

1982 metų vasario mėnesį 
dauguma Grenlandijos gy
ventojų stojo prieš tolesnį 
dalyvavimą “Bendrojoje rin
koje”. Viena šio nutarimo 
priežasčių buvo tai, kad “ma
žosios Europos” šalių trale
riai grobuoniškai žvejoja prie 
Grenlandijos krantų.

Danijos spaudas duomeni
mis, per pastaruosius penke
rius metus prie rytinės salos 
pakrantės jie sužvejojo men
kių tris kartus daugiau negu 
tai numatyta atitinkamais 
susitarimais.

Tuo pačiu metu, kai vyksta 
sesija, administraciniame sa
los centre — Gothobe — 
teismas nagrinėja bylą ry
šium su tuo, kad VFR trale
riai neteisėtai žvejoja men
kes. Pirmą kartą Grenlandi
jos valdžia iškėlė bylą ne tik 
laivų kapitonams, bet ir Va
karų Vokietijos žuvininkams.

Tūkstančiai Klaipėdos žve
jų rinkimų dieną kovo 4 
sutiko žūklavietėse, toli nuo 
jų krantų. Į žvejybos uosto 
radijo centrą atskriejo pra
nešimai iš jūros: Telšių, Tau
ragės, Druskininkų tralerių.
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Mozambikas ir P. Afrika
Mozambikas ir Pietų Afrika pasirašė nepuolimo sutarti. 

Paviršutiniškai tas įvykis gali atrodyti kaip nesvarbus ir 
normalus: dvi kaimyninės šalys susitaria sugyventi taikin
gai . . . Bet faktinai čia glūdi nemenka tragedija.

Pietų Afrikos rėspublika, biauriausia balto rasizmo 
tvirtovė pasaulyje, rūbežiuojasi su Mozambiku, juodųjų 
afrikiečių .valdomu kraštu, kuris bent iki šiol radosi 
anti-rasistinės kovos avangarde. k^Jozambikas, kaip Ango
la, buvo Portugalijos kolonija, bet įstengė išsilaisvinti, kai 
pačioje Portugalijoje buvo nuversta Salazaro diktatūrinė 
valdžia.) Kaipo kovingas juodųjų anti-imperialistų valdo
mas kraštas, Mozambikas rėmė Pi^ų- Afrikos juodųjų 
masių kovą prieš baltą mažumą, kuri tą'kfaštą valdo: 
Mozambike radosi Pietų Afrikos Kongreso Raštinės, ten 
gyveno tos organizacijos veikėjai tremtyje >. . . Mozambi
kas taipgi rėmė partizaninį judėjimą, kuris kovoja prieš 
Pietų Afrikos baltą rasistinę hegemoniją Pietvakarinėje 
Afrikoje.

Dabar Mozambikas pasižadėjo visą tą pagalbą išsilaisvi
nimo kovoms nutraukti arba bent sušvelninti. Kaip Pietų 
Afrikos rasistams pasisekė tą atsiekti? Pasirodo, kad Pietų' 
Afrikos valdžia savo ruožtu per paskutinius keleris metus 
vedė įžūlią subversyvę kampaniją Mozambiko teritorijoje: 
Pietų Afrikos samdyti balti marodierai, padedami kai kurių 
rekrutuotų suvedžiotų juodų vyrų, veikė kaip sabotažo ir 
intervencijos daliniai Mozambiko teritorijoje. Mozambikas 
yra didžiulis, retai apgyventas kraštas, neįstengiąs apsau
goti savo ilgus rubežius. Pietų Afrika šalia to lengvai gali, 
naudoti savo aviaciją prieš Mozambiką, kuris savo karinės į 
aviacijos beveik hfeturi. Tad, Mozambikas pasirašė nepuoli- ' 
mo sutartį su Pietų Afrika iš bėdos, nors Pietų Afrikos ‘ 
rasistai buvo priversti savo ruožtu irgi pasižadėti, kad jie 
nutrauks intervenciją Mozambiko teritorijoje.

Kokie bus rezultatai? Pietų Afrikos masės,i aišku, 
nenutrauks kovos prieš rasistinę priespaudą tik todėl, kad 
gretimas Mozambikas bent laikinai priverstas į stovėti 
nuošalyje. Yra kiti Afrikos kraštai, kurie teiks pagalbą 
kovotojams, ypatingai Angola. Bet jeigu ir niekas nepadė
tų juodosioms Pietų Afrikos masėms/ jos tos kovos 
nenutrauks. Atsiminkime, kad Pietų Afrikos Kongresas 
įsisteigė apie prieš 60-tį metų, tuo metu, kai visa Afrika 
dar radosi po kolonializmo jungu, privertę Mozambiką 

‘ pasirašyti sutartį, Pietų Afrikos rasistai dabar lyg 
triumfuoja. Bet neilgam.

Hart, Mondale, Jackson . . .
Iš aštuonių ar devynių kandidatų liko trys: Į Hart, 

Mondale, Jackson. Senasis liberalas McGovern pasitraukė, 
kai pasidarė aišku, kad jo tradicinio stiliaus liberališkas 
humanizmas neranda atgarsio žmonėse, kuris nori labiau 
konkretiškų minčių. Kitas liberalizmo veteranas, Cransto- 
nas, pasitraukė, kai pasidarė aišku, kad neužtenka stoti tik 
už nusiginklavimą — Amerikos žmonės labai susirūpinę 
ekonomija, apie kurią jis menkai kalbėjo. Buvęs astronau
tas Glenn aistringai norėjo būti kandidatu ir jis bandė to 
atsiekti įvairiais būdais. 1^ karto jis pabrėžė savo rolę kaip 
didvyris, kuris skraidė kosmose. Kai 'jam buvo patarta 
kreipti daugiau dėmesio į kasdieninius reikalus, jis pradėjo 
kalbėti apie stiprų ginklavimąsi, ir jis stengėsi pritraukti 
labiau konservatyvius balsuotojus, ypatingai Pietuose. 
Matydamas, kad jis pralaimi vienoje valstijoje po kitos, jis 
vėl pradėjo priminti savo astronautišką praeitį, bet jau 
buvo pervėlu ... O kiti kandidatai ištirpo kaip sniegas 
pavasarį — žmonės net pradeda pamiršti jų pavardes.

Rašant šiuos žodžius, jau aišku, kad Jacksonas Demokra
tų partijos konvencijoje vaidins svarbų vaidmenį. Nors jis 
pats neturi šansų būti nominuotam, jis kontroliuos 
nemenką nuošimtį balsų ir tokiu būdu veiks kaip lemiama 
jėga nominuojant kandidatą. Nors mes nesilaikome nuomo
nės, kad Jacksonas visais atžvilgiais atstovauja Amerikos 
negrų aspiracijas, mes visgi sveikiname faktą, kad pirmu 
kartu Amerikos istorijoje tos rasės žmogaus galimybė tapti 
šalies prezidentu gvildenama rimtai.

I

Darbiečiai1 atsigavo
Kaip sako Londono spauda, statistikos duomenys rodo, 

jog darbiečiai lengvai laimėtų parlamentinius rinkimus, 
jeigu jiė įvyktų dabar. O apie prieš metus konservatoriai 
triumfavo ir darbiečiai radosi labai sunkioje padėtyje: nuo 
jų atsimetę dešinieji, sudarę Socialdemokratų partiją, kai 
kuriose šalies dalyse juos pralenkė. Atrodė, kad darbiečiai 
iš pirmos vietos pateko į trečią ir, kad viltis vėl stoti prie 
valdžios vairo labai ir labai miglota.

Bet viskas pasikeitė. Socialdemokratai beveik išnyko, o 
konservatoriai pralaimėjo eilėje papildomų rinkimų į 
parlametą'. Kaip tas įvyko? Atrodo, kad konservatyvė 
valdžia perdaug įsismagino, įgavo perdaug pasitikėjimo 
savo jėgomis ir pradėjo įžūliai atakuoti darbo žmones ir 
unijas. Torių valdžia visų pirma paskelbė, kad darbininkai, 
kurie dirba su ginklavimusi surištoje pramonėje, neturi 
teisės streikuoti ir todėl neturėtų priklausyti unijoms. Po 
to valdžia pradėjo uždarinėti kai kurias anglies kasyklas 
Škotijoje ir Anglijoje. Paskelbta ir daugiau užsimojimų, 
kurių tikslas yra palaužti unijinį judėjimą. Bėt rezultatas 
buvo visai kitoks, negu toriai tikėjosi. Angliakasių unija 
Britanijoje labai kovinga (jos pirmininku yra komunistas) ir

KAS KĄ SKAITQ . . .

Sveti mkalbių (he anglų) 

 

kalbų spauda Amerikoje vie
nu metu aptarnavo milijonus 
imigrantų, kuriems leidiniai 
savo gimtinėje kalboje buvo 
būtenybė kasdieniniame gy
venime: tie laikraščiai ir žur
nalai ne tik įgalino juos 
palaikyti ryšius su savo gim
tinių šalių kultūromis ir tra
dicijomis, bet taipgi buvo 
būtini kaip įnagis kasdieninei 
informacijai apie įvykius, 
problemas ir faktus. Kitaip 
sakant, svetimkalbė spauda 
Amerikoje faktinai kaip ir 

duplikavo didžiosios anglų 
kalbos spaudos rolę. Sociolo
gai, kurie studijuoja vis retė
jančią svetimkalbę, spaudą 
Amerikoje, prieina išvados, 
kad ta rolė dabar žymiai 
kitokia. Vienintelę išimtį su
daro periodiniai leidiniai is
panų kalboje, kurie spausdi
nami New Yorke ir kituose 
Amerikos didmiesčiuose, — 
jie aptarnauja milijonus ispa
niškai kalbančių žmonių. Bet 
kaip su kitais? Jaunas filolo
gijos daktaras James Evans 
paskelbė savo tezę, kurią jis 
tikisi atspausdinti knygos 
pavidale. Jo išvados tokios: 
didi dauguma žmonių, kurie 
dabar skaito svetimkalbius 
laikraščius Amerikoje, juos 
skaito ne kaip būtenybę ir ne 
kaip informacijos šaltinį, o 
kaip specialių interesų šalti
nį, kaip priedą prie bendros 
informacijos, kurios jie se
miasi iš bendros spaudos ir iš 
televizijos. Jis palygina sve
timkalbius laikraščius su 
“specialybių” laikraščiais, ki
taip sakant, su leidiniais, 
kurie atstovauja įvairias pro
fesijas, amatus, sportą, teat
rą ir t. t. Jis paduoda pa
vyzdžių. New Yorke, sako 
jis, išeina savaitraštis pran
cūzų kalba “France-Amehi-

Kodėl komunistai, o ne krikdemai?
Buržuazinių išeivijos istori- daugeliui netgi buržuazinių 

kų valia prieškarinė Lietuvos veikėjų įgrįsusiu Smetonos
istorija jau seniai virto pasal
dintu vandenėliu. Vos užsi- 
mįpus apie vienintelės lietu
vių liaudies troškimų reiškė- 
jos — LKP vaidmenį kovoje 
su A. Smetonos režimu, tuoj 
pasigirsta balsai, esą tos 
kovos mastas perdedamas, 
nes LKP nebuvo gausi parti
ja. Taip, dėl žiaurių represi
jų LKP narių skaičius svyra
vo nuo kelių šimtų iki 2000. 
Užtai dešimteriopai daugiau 
buvo jai prijaučiančių, o pa
skutiniaisiais fašistinio reži
mo metais susivienijusių į 
antifašistinį frontą. Jų tar
pe — žinomi visuomenės 
veikėjai, rašytojai, žurnalis: 
tai — 'prof. P. Leonas, prof. 
V. Kr|ėvė-Mickevičius, juris
tas P. Pakarklis, L. Gira, J. 
Paleckis . . . Išvardintieji ir 
daugelis kitų tiesė ir nutiesė 
kelius į 1940 m. socialistinę 
revoliuciją Lietuvoje, kūrė 
naują valdžia, naują Lietuvą. 
Todėl mes šiandien visiškai 
pagrįstai sakome: LKP buvo 
vienintelė ir reali jėga, suge
bėjusi iš esmės pakeisti įvy
kius ir galutinai palaužti fa
šistinį režimą Lietuvoje.

O kur buvo kitos parti
jos — liaudininkai, krikde
mai, socialdemokratai? Pa
vyzdžiui, socialdemokratai 
šiandien valdo Švediją, 
krikščionys — demokratai — 
Italiją . . . Kas kliudė di
džiausioms po tautininkų 
buržuazinėms^Lietuvos par
tijoms, nuėjusioms ilgesnį 
kelią už LKP, ir skaitlinges- 
nėms už LKP, nusikratyti 

ji suorganizavo visuotiną streiką kasyklose . . . Simboliškai 
prie streiko prisidėjo kai kurie transporto darbininkai, 
metalistai, tarnautojai. . .

Vienaip ar kitaip, Britanijos darbo žmonės išsijudino ir 
vėl pradeda spiestis aplink savo tradicinę partiją —
darbiečius-leiboristus. Kai sekantieji parlamentiniai rinki
mai ateis, toriai-konservatoriai kai ką,pasimokins.

Z
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que”, bet jį skaito ne tiek 
prancūziškai kalbantieji new- 
yorkiečiai, o prancūziškai 
moką amerikiečiai, kurie ta
me laikraštuke randa ypatin
gos informacijos apie prancū
ziškus restoranus New Yor
ke, apie prancūziškus filmus, 
apie prancūzų kultūrines įs
taigas šioje šalyje . . . Kiek 
panašiai, sako jis, yra su 
rusų kalbos laikraščiu “No
roje Ruskpje Slovo”. Tas 
aikraštis, sako jis, yra skai
tomas dėl specialės informa
cijos (apie įstaigas, restora
nus, spektaklius ir t. t.) 
dviejų labai skirtingų bend
ruomenių: senųjų caristinių 
imigrantų, kurių dar liko 

upsnelis, ir naujų žydų tau
tybės imigrantų iš Tarybų 
Sąjungos, daugiausia iš Ode
sos. Tame laikraštyje šalia 
\ena kito telpa skelbimai 
pie pamaldas senose caristi- 

nėse New Yorko cerkvėse ir 
apie kabaretus ir naktinius 
klubus Coney Island srityje, 
kuri vadinama “Odesa ant 
Atlanto” . . . Evans nemini 
pažangaus rusų kalbos laik
raščio “Ruskij polos”, kurio 
rolė visai kitokia, kuris in
formuoja savo skaitytojus 
apie pasaulinius ir šios šalies 
įvykius. Apie New Yorke 
spausdinamą vokiečių kalbos 
laikraštį “Stąatszeitung” 
Evans sako, kad to laikraščio 
role jam beveik nesupranta
ma: New Yorke beveik nėra 
žmpnių, kurie vartoja vokie
čių 
nori yra daugybė vokiečių 
kilmės žmonių. Senoji vokiš
kai kalbanti imigrantų karta, 
kuri vienu metu dominavo 
Yorkville rajoną, dabar be
veik išmirusi, visokios vokie? 
čių organizacijos užsidavė, ir 
atrodytų, kad vokiečių\kal- 
bos spaudai čia visai nebūtų 
vietos. • 

kalbą kaip savo gimtinę,

režimu ir paimti valdžią?
Tarybinė istoriografija į šį 

klausiamą yra atsakiusi iš 
principo: buržuazinės parti
jos kaĮp ugnies bijojo augan
čios LKP įtakos, todėl tauti
ninkus rėmė ir palaikė. Įdo
mių detalių pateikė neseniai 
išėjusioje iš spaudos atsimi
nimų knygoje Justas Palec
kis, pirmasis' Liaudies vy
riausybės ir valstybės vado
vas. 1939 m., praradus Klai
pėdą, o prieš metus — pripa
žinus iri Vilnių Lenkijai, A.

ama, kad A. Smeto- 
tatydintų . . . Kaip 
avo knygoje J. Pa- 
aktyviai pasireiškė

Smetonos vyriausybė susi
laukė masinių spontaniškų 
protestu, visoje Lietuvoje 
vyko protesto mitingai, buvo 
reikalau j 
na atsis 
liudija s 
leckis, 
net krikdemų lyderis kuni
gas M. Krupavičius. Kaipl 
buvęs žemės ūkio ministrą^ 
daugiatūkstantiniame mi
tinge Marijampolėje jis kal
bėjo apie žemės reformą, 
kurią tautininkai sabotavo. 
Įdomu, kad tas pats Krupa
vičius beyeik prieš 13 metų, 
1926 m 
karinį pelrversmą, ... sveikino 
valdžią užgrobusius Smetoną 
ir Voldemarą . . .

Išsigandusi tokios įvykių 
raidos, fašistinė valdžia pa
kvietė į vyriausybę krikde
mų ir liaudininkų atsto
vus ...

Bet savotiškas “politinis 
pavasaris” greitai pasibaigė. 
Nepaprastas liaudies masių 
aktyvumas ir radikalūs rei-

aktyviai parėmė

Italų laikraštį “H Progreso 
Italo-Americano”, sako 
Evans, dar galima matyti 
vienur kitur skaitant itališ
kuose rajonuose, —- jį skaito 
senukai parko suoluose arba 
sėdėdami prie savo namų. 
Bet' Evans mano, kad tas 
laikraštis menkai skaitomas, 
kad tų imigrantų vaikai iš 
papročio jį prenumeruoja tė
vams, nors jis lieka neskaity
tas . . .

Žydų kalbos spaudą New 
Yorke tebeskaito, sako 
Evans, apie keliolika tūks
tančių žmonių. Tai palygina
mai labai mažas skaičius, nes 
spėjama, kad 1920-ais metais 
beveik ketvirtadalis milijono 
amerikiečių skaitė žydų kal
bos spaudą.

Graikų spauda dar gan 
gyvą New Yorke, sako jis. 
Priežastis tame, kad imigra
cija iš Graikijos tęsiasi nuo
latiniai nors ne masiniai, — 
New Yoi;ke galima pastebėti 
nemenką skaičių graikiškai 
kalbančių jaunų žmonių.

Apie lietuvių kalbos spau
dą Evans daug nesako, tik 
pažymėdamas, kad ji “kon
centruojasi Chicagoje, kur 
jos rolė dar yra gan gyva”.

Kaip suprasti daktaro 
Evans išvadas? Mums atro
do, kad nors jose yra nema
žai tiesos, jos visgi yra pa-' 
viršutiniškos . . . 

I

Didelė klaida lyginti sve- 
timkalbę spaudą su “specia
lybių spauda”. Domėtis spor
tu arba savo profesijos reika
lais yra vienas dalykas, o 
domėtis savo gimtąja kultū
ra, įvykiais gimtajame kraš
te ir savo kalbinėje bendruo
menėje, yra kitas dalykas. 
Būti Amerikos lietuviu tai ne 
tas pats kaip būti dantų 
gydytoju . . .

Mums atrodo, kad dakta
ras Evans turėtų nuodugniau 
panagrinėti visą klausi
mą ... .

kalavimai išgąsdino valdan
čiuosius sluoksnius; vidaus 
reikalų ministras generolas 
K. Skučas sulaužė savo paža
dus leisti sukurti patriotinį 
frontą. Tautininkai atsigavo 
nuo sutrikimo ir pareikalavo 
nutraukti “kerenščiną” — ši
taip reakcionieriai vadino 
laisvės protrūkius, pasireiš
kusius masiniuose mitinguo
se. į

Susidarė absurdiška ir net 
komiška padėtis: krikdemai 
ir liaudininkai turėjo vyriau
sybėje savo atstovus, bet jų 
partijos ir organizacijos taip 
ir liko uždraustos. Pusiau 
legaliuose susirinkimuose šių 
partijų atstovai nusiskųsda
vo, kad Smetona juos apga
vo, kad ministrai jokių refor
mų ir permainų negali įvyk
dyti, nes “tautos vadai” el- 
giasudiktatoriškai . . .
zTaip išsisklaidė paskutinės 

Luržuazinių Lietuvos partijų 
veikėjų iliuzijos — paveikti 
režimo iš vidaus. Tai buvo 
aiški nuolaidu politika; juk 
fašistinės vyriausybės nesi- 
dalijo valdžia nei Vokietijoje, 
nei Italijoje, nei Rumunijoje. 
Tai kodėl turėjo būti kitaip 
Lietuvoje? Juk A. Smetona 
visiškai atvirai simpatizavo 
nacizmo ideologijai ir politi
kai.

Buržuazinių partijų vado
vybės bankrotas buvo neiš
vengiamas: ji žodžiais gynė 
demokratiją, o iš esmės tar
navo diktatūrai. Visiškai aiš
ku, kodėl šios partijos nieko 
neturėjo pasiūlyti 1940 m. 
vasarą, kai, žlugus A. Sme
tonos diktatūrai, atsivėrė pa
lankiausios sąlygos visuome
ninei ir politinei veiklai.

Buržuaziniai išeivijos isto
rikai nutyli šiuos faktus, bet 
nauji šaltiniai ir nauji ano 
meto įvykių liudininkų atsi
minimai akivaizdžiai parodo, 
kas buvo tikrieji lietuvių 
lidudies draugai ir gynėjai.

V. Liauška
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“What are we having for supper tonight — if any — Mother?"

^Kultūros dvigarsiai
Jūsų laikraštyje jau kuris 

laikas įvestas iš tiesų įdomus 
skyrius “Kultūros atgarsiai”. 
Tokie komentarai ir pastabos 
“Laisvėje” suteikia naudingų 
ir įdomių žinių. Norėtume ir 
mes, iš Lietuvos, kai kada 
įsiterpti į šį skyrių.

Čia siunčiamose pastabose 
papasakotume apie dvi Vil
niuje pasirodžiusias knygas, 
kurios artimai siejasi su 
Amerikos lietuviais, “Lais
vės” skaitytojais.

1. Apie Henry Winston

Vilniuje lietuvių kalba išė
jusi rusų autoriaus N. Mos- 
tovieco knyga “Henris Vins- 
tonas”, — proga prisiminti 
įžymųjį JAV Komunistų par
tijos veikėją, jos ilgametį 
pirmininką Henry Winston. 
Amerikos lietuvių tarpe tik
riausia yra žmonių ne tik jį 
mačiusių, girdėjusių, apie jį 
neabejotinai žinančių, bet 
turbūt ir pažinojusių jį.

N. Mostovieco knyga pasa
koja apie H. Winston didvy
rišką gyvenimą, tapusį le
genda ir pavyzdžiu visiems 
doriems žmonėms.

Sekant H. Winston biogra
fijos ir veiklos puslapius, iš 
knygos iškyla šviesi, tauri 
šio žmogaus, didžio ameri- 
kiečio-negro asmenybė. Kiek 
persekiojimų jis patyrė, kiek 
metų iškalėjo Amerikos kalė
jimuose, bet niekada nepalū
žo, ėjo savo įsitikinimų ir 
kovos keliu! Kalėjime nete
kęs regėjimo, praradęs svei
katą H. Winston tęsė kovą 
už darbo žmogų, demokrati
ją, pažangą, socializmą.

“Apakau fiziškai, — pa
reiškė H. Winston, — bet 
neapakau politiškai”. Henry 
Winston — revoliucionie
riaus, partijos veikėjo, politi
ko ir teoretiko žvilgsnis dar- 
labiau paaštrėjo ir pagilėjo. 
Tai liudija jo veikla JAV 
Komunistų partijos naciona
linio pirmininko poste, kuria
me itin atsiskleidė jo revo
liucinio praktiko ir teoretiko 
talentas.

Teisingi yra JAV Komu
nistų partijos generalinio 
sekretoriaus G. Hali žodžiai: 
“Winstono, tvirtos dvasios 
kovotojo ir patrioto vardą 
žino visų šalių komunistai”.

Eilėraštis iš pokario nakties
Leisk, eilėrašti, man užmigti, 
tu taip garsiai į širdį nešauk. 
Juk galėtum nors kartą išnykti, 
kai tavęs nei skaitau, nei rašau.

Puoli mintį kaip žvaltę uždegti, 
kad matyčiau, ką matėm maži, 
kaip suspėdavo žmonės per naktį, 
per vienintelę naktį pražilt.

J. Mačiukevičius

2. “Kraštas ir žmonės”
Taip pavadinta kita — 

“Mokslo” leidyklos išleista 
knyga. Ją sudaro senųjų 
laikų (14-19 a.) kūriniai — 
įvairių tautų keliautojų nelie
tuvių kalba parašyti tekstai 
apie Lietuvą ir jos gyvento
jus.

Čia randame dar 14 a. 
pabaigoje Kryžiuočių ordino 
vadovybės siųstus žvalgų 
pranešimus apie anų laikų 
Lietuvos kelius. Susipažįsta
me ir su 15 a. autorių — J. 
Dlugošo, Enėjaus Silvijaus 
Pikolomino, de Lenua ir kitų 
veikalų ir dokumentų frag
mentais. Apie 16 a. Lietuvos 
gyventojų buitį, papročius, 
gyvenimo būdą pasakoja S. 
Herbšteino, M. Strijkovskio, 
A. Volano ir kitų autorių 
raštų ištraukos. Iš artimiau
siojo — 19 a. —turime 
pateiktus fragmentus, rašy
tus poeto V. Sirokomlės 
(Kondratavičiaus), dailininkų 
V. Smakausko ir E. Andrio- 
lio.

“Kraštas ir žmonės” — 
labai įdomi, naudinga lektū
ra, praplečianti geografines, 
etnografines, apskritai isto
rines žinias apie 14-19 a. 
mūsų gimtąjį kraštą. Juo 
labiau tai brangu, kad dau
gelis svetimtaučių gražiai, 
pagarbiai, šiltai atsiliepia 
apie tų senųjų laikų Lietuvą, 
lietuvius, kitus to krašto gy
ventojus.

Skaitant šią knygą, atkly
do mintis, jog nemažiau būtų 
vertinga ir įdomu surinkti 
panašaus pobūdžio medžiagą 
ir apie JAV lietuvius. Juk 
amerikiečių autorių knygose 
ir spaudoje, kitų etninių gru
pių leidiniuose dar XIX a. 
pabaigoje — XX a. pradžioje 
jau buvo paskelbta nemaža 
įvairių raštų apie JAV lietu
vius. Prisiminkime tik A.
Sinklerio “Džiungles”, kitų 
autorių grožinius kūrinius. 
Arba ką amerikiečių spauda 
rašė garbiųjų Lattimero 
skerdynių metu, vykstant 
žudikų teismui 1897-1898 
metais ir pan. ir t. t. Būta ir 
gražių, objektyvių raštų, pa
skleista ir piktų prasimany
mų. Šiaip ar taip tokia me
džiaga būtų naudinga JAV 
lietuvių gyvenimo ir kultūros 
istorijai.

Kazys Radzevičius
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Nenoriu būti amerikonu !
“LAIŠVĖ”

Nuo ano mūsų susitikimo 
laikas persimetė ne tik iš 
pavasario į žiemą, bet net į 
kitus, jau 1984-sius metus. 
Visa, kas tą pavasarį buvo 
menka, neįdomu, senokai su
spėta užmiršti. Tik niekaip 
negaliu suprasti, kodėl taip 
jautriai mane pradėjo perse
kioti melodija, sakyčiau, tik- • 
rai nuostabios dainos, kurią 
lydi Kosto Kubilinsko žo
džiai:
O tu pašvilpauki, bernioke, 
Iš Suvalkijos lygumų/- 
Tik tu ir vėjas šitaip moka 
Pašvilpaut tyliai prie namų.

Šią dainą dažnokai girdė
jau ir anksčiau, ji, kaip sako, 
prigijo, suleido į žemę šak
nis. Girdžiu, kaip ją svečiuo
se dainuoja dainingi ir nedai- 
ningi, suderinti ir nesuderin
ti balsai. Girdžiu per radiją, 
televizijos laidas, kur ji vi
suomet (skamba profesiona
liai. Būtent tik todėl jos 
melodija ir įsikalė į nekokią 
mano atmintį. Bet, sakau, tai 
atsitiko ne prieš vienerius 
metus, bet iki ano mūsų 
susitikimo nepastebėjau, kad 
ji ateitų iš niekur nieko. O 
dabar? KodėLji taip dažnai 
dabar atklysta iš niekur nie
ko? Ne per daug prireikė 
įtempti atmintį —' susikau
piau ir štai . . .

Tai buvo praėjusių metų 
pavasarį. Su grupele turistų 
iš Jungtinių Amerikos Val
stijų važiavome pasidairyti 
po Druskininkus. Autobusas 
didelis, o mūs labai mažai — 
ant dviejų rankų pirštų su
skaičiuosi. Vieni knapsi, 
apimti snaudulio, kiti žiopli
nę j a per autobuso pilnus sau
lėtos dienos šviesos langus. 
Tokia kelionė užtrunka apie 
pusantros valandos ir jeigu 
nenori snūduriuoti ar žiovau
ti, tai pasiieškok įdomesnio 
pašnekovo
nors užsiėniimą. Tie, beje, 
kas dažniauMaiką leidžia ke
lionėse, žino, kaip Smagiai 
nuobodulį įveikia daina. Ir 
va . . .

“O tu pašvilpauki, berno- 
ke . .

— Ne, ne! — Paskubėjau 
protestuoti. — Čia ne Suval
kija. Čia, broliai lietuviai, 
Dzūkija. Jeigu norite — Vin
co Krėvės-Mickevičiaus na
mai . . .

—- O tu, geradary, nebark, 
tu nebark, — taikiai atsiliepė 
Balys. — Viena, ir tik ši 
daina dabar man ant liežu
vio. Tu, geradary, tik pa
klausyk!

Kai Balys kalba, pasakoja 
ar net juokiasi, klusni ausis 
neužtrunka jo burnoje suras
ti amerikietiškus akcentus. 
Tik pas labai retą lietuvį, 
ilgesnį laiką pagyvenusį sve
tur, nepavyksta apčiupti ši
tokio kalbos suamerikonėji- 
mo
temos nereikia ieškoti. Išim
tis, mielas, esi, sakydąvau 
tokiam tautiečiui ir pabandy
davau pasiaiškinti, kaip jam 
pavykę išsaugoti lietuvišką 
Šneką nuo svetimybių. Bet

susirask kokį

ir tuomet pašnekesiui

IŠ PERSKAITYTŲ KNYGŲ

E. Voevodino "Šeimyninis reikalas"

Vienąkart Savūnas paklau
sė dukrą, apie ką rašo Anna 
Ignatjevna, ir toji padavė 
jam šūsnį laiškų. Savūnas 

, perskaitė tik vieną: “Tu vi
suomet prisiminki svarbiau
sią: žmogus, jeigu jis tikrai 
nori būti žmogumi, privalo 
save atiduoti kitiems. Štai tu 
man rašai ir aš laiminga. 
Reiškia, aš kažką tai sugebė
jau atiduoti tau”.

2. o
“Tu dar nesupranti, kad 

mama vykdo savo žmogiškąjį 
žygdarbį. Juk meilė — tai 
žygdarbis ... Ar žinai tu, 
kad anksčiau ji troško būti 
gydytoja, ir tik todėl, kad 
meilė vyrui ir kūdikiui, bu-

tai, sakau, išimtis, labai ne
dažnas atvejis, ir todėl jeigu 
man prireiktų nupiešti ilgiau 
Amerikoje išgyvenusį lietu
vį, tai pieščiau jį su labiau 
praverta burna ir didesne 
nosimi. Šitaip nupieščiau ir 
Balį. Bet va — net nesupran
tama — kodėl su šia daina 
Balys lyg tiesiai iš Suvalki
jos. Ir niekas nebūtų patikė
ję, kad už jo pečių ilgi svetur 
pragyventi dešimtmečiai.

Plojom visi — nuoširdžiai, 
ilgai, tik niekam neatsirado 
reikalo pasidomėti, kodėl Ba
liui, anot jo paties, tik ši 
daina ant liežuvio. Gal kad 
nuotaika žmogų puošia, pra
turtina, niekas ir vėliau ne
pastebėjome, kad šią dainą 
svečias niūniuoja dažnai. Ir 
vėl — tik ją vieną, lyg 
nebūtų kitų.

Po penketo ar šešeto die
nų, praėjusių nuo kelionės į 
Druskininkus, mudu susiti-

Ikome atsisveikinti “Gintaro” 
viešbučio kambarėlyje.

— Bučiuotis, Baly, gal ne- 
sibučiuokime, bet tikrai — 
būk laimingas! — Pasakiau 
jam, o paskui jau ne nuo jo; 
o nuo mano liežuvio nuslydo 
dainos melodija. Tiesa, tik 
tiek, kiek jos nešioja viena 
eilutė:

“0 tu pašvilpauki, bernio
ke ...”

Melodija buvo netiksli, su
darkyta, bet man reikėjo 
pagirti svečią, kad jis gražiai 
žiūrėjo į Lietuvą, kad visuo
met su ja buvo laimingas ir 
gražus.

— Nereikia, — liūdnokai 
pasakė Balys. — Dabar jau 

... Prašvilpayau 
Suvalkiją. Kaip Lie-

nereikia
aš savo Suvalkiją. Kaip Lie
tuvoje ten, Amerikoje, aš 
nei mokėsiu, nei norėsiu dai
nuoti. Tačiau kad Suvalkiją 
prašvilpavau, šitą žinok, ge
radary. Šito ir sau aš nelei
siu užmiršti.

— Na jau! Kaip yra, taip 
tegu būna gerai! — atsilie
piau į Balio kalbą.

— O tu pagalvok. Ir jeigu 
tavyje yra užuojautos — tai 
užjausk mus. Ir mane, Balį, 
ir visus mano likimo drau
gus. Ir tegu mums nuo to
kios užuojautos nebūna leng
viau, nes kalbu apie užuojau
tą, kuria guodžiami ne ligo
niai, ne vaikai, o va tokie, 
prašvilpavę savo tėvynę, sąh 
vo namup. Ak,t kokie mes 
skurdeivos! — Pasidžiaugia
me, kad kišenėje sušiugžda 
doleriukas, bet užtat krūti
nėje tuščia tuščia 
skersvėjai pučia . . .

Nelinksmai kalbėjo Balys, 
ir nelinksmai aš uždariau jo 
kambarėlio duris. Štai koks 
jis, o pažiūrėjus — linksmas; 
guvus, laimingas . . . Kaip 
kartais labai apsigauname 
spręsdami tik pagal žmogaus 
išvaizdą! . . Ir pagalvojau, 
kad jeigu kada parašysiu 
apsakymą, ’ tai būtinai, kad 
turiniu atitiktų pavadini
mą — nenoriu būti ameriko
nu .. . ' ’ I -

Pranas Kartonas

vusi stipresnė, atsisakė nuo 
savo svajonės?” 
:i 3- . ) į

Lengvais takeliais ir vaikš
čioti lengva, bet kur toks 
nuves?
siu vaikščioki, kad niekuo
met lengva nebūtų.

u pačiu sunkiau-

Ir mes nejaunuose metuo
se vis dažniau ir dažniau 
sugrįžtame į praeitį todėl, 
kad joje buvo kažkas tokio, 
iš ko susiklostė mūsų liki
mas.

5.
Kuomet ištekėjusi moteris 

jaudinasi dėl, menkniekių, 
pas ją pridega kotletai hrba 
susilaužo skalbimo mašina.

Neseniai kupiškėnai gavo puikią dovaną — Kupiškio 
miesto centre išaugo nauji gražūs architekto Ramūno 
Kamaičio projektuoti rajoniniai kultūros rūmai. Pagarsėję 
kupiškėnų saviveiklininkai turi dar geresnes galimybes 
savo veiklai. Jų paslaugoms yra erdvi scena, repeticijų 
kambariai, choreografijos salė, jaukus fojė, 400 vietų 
žiūrovų salė. Vakarais renkasi per 800 saviveiklininkų. 
Užsukus į kultūros rūmus gali išvysti dainuojant moterų 
chorą, kuris respublikiniame konkurse užėmė antrąją 
vietą, grojant respublikinio konkurso laureatus — vaikų 
pučiamųjų orkestrą, repetuojant etnografinį liaudies teatrą 
ir daugelį kitų meno ansamblių.

Nuotraukoje: Naujuose Kupiškio kultūros rūmuose.
M. Baranausko nuotrauka

SENAME SODŽIUJE
PRIE NERIES

Pažvelgus į Lietuvos žemė
lapį, Paparčiai — tikras Kai
šiadorių rajono užkampis. 
Plati ir visuomet judri Vil- 
niaus-Kauno autostrada 
praeina tolokai pro šalį, o iš 
rajono centro net kelias de
šimtis kilometrų tenka ke
liauti link Neries, kurios pa
krantėje ir įsikūręs šis senas 
sodžius.

Kalbėdami su papartiškiais 
apie praeitį ir šiandieną, pa- 

inorome sugretinti, ką gi da- 
y/ė Tarybų valdžia vadinamo- 
. jo užkampio, kokių buržuazi
nėje Lietuvoje Jiuvo tūkstan
čiai, žmonėms. Ju]^ apais lai
kais čia, kaip ir kitoje kaimo 
vietovėse, valstiečiai skendo 
tamsoje ir skurde. Dauguma 
jų buvo beraščiai. 1938 me
tais žurnalas “Tautos ūkis” 
buvo priverstas pripažinti, 
kad “Lietuvoje daug vietų, 
ypač pietinėje ir rytinėje jos 
dalyje, kur ^ištisai kaimai 
pusbadžiu gyvena, nes jų 
turimos žemės kiekis jau 
neišmaitina padaugėjusio gy
ventojų skaičiaus”.

— Ne iš gero tokius daly
kus garsinti teko, — sako 
kolūkietis Petras Kanapi
nis. — Aš gerai prisimenu 
tuos laikus. Mano tėvas pen
kiuose hektaruose smėlynų 
savo šeimos niekaip išmaitin
ti negalėjo, todėl ir tęko 
lenkti nugarą Svetlauįko 
dvare. O atsitiko nelaimė, 
akselinėn ranką įkišo 
dytojo nekviesk brangu. 
Taip po tos nelaimės ir pasi
mirė. I w

Klausosi tvirti, gražūs Ka
napinio sūnūs —- Gintirąs ir 
Romas, ir, matau, nelabai 
nori patikėti, kad taip -yra 
buvę. Mėgsta jauni pasigin
čyti, girdi, ar neperdeda 
tėvai, seneliai apie arijos 
laikus pasakodanp. .<

— Kas buvo 
pražuvo. Kitair
bar gyvena,,—/pastebi mano 
pašnekovas. — Iš anų laikų 
Paparčiuose, kaip liūdnas 
prisiminimas, tik domininko
nų vienuolyno vartai belikę.

Vardija, kas iš kolūkiečių

— amžinai 
žmonės da-

pasistatė, 
Tokių de
šino rpetu

mūrinius namus 
mokslus užbai<rė 
šimtys. Vien tik 
kolūkis su savo stipendijomis 
moko devynis kolūkiečių vai
kus. Jeigu troboj yra jau
nas — vadinasi, mokosi.

Va, kad ir pačiam Petrui 
i Kanapiniui, daugiau ketu
riasdešimties sulaukus, teko 
sėsti prie knygų ir įgyti 
traktorininko specialybę. Tą 
meilę darbui jie įskiepijo ir 
savo sūnums. Gintaras jau 
pakeičia tėvą prie trakto
riaus vairolaidžių, o Romas 
tapo automobilio vairuotoju. 
Tiesa, iš pradžių buvo spar
nus miestan pakėlęs, tačiau 
netrukus vėl grįžo namo. Čia 
jis su juodbruve buhaltere 
Kazyte, kurios tėvai gretimo 
ūkio žemdirbiai, surado lai
mės žiedą. Jų vestuvėse vi
sas Paparčių kolūkis šoko ir 
dainavo ... • .

Klausti Kanapinių, ar gera 
gyventi Paparčiuose, neten
ka. Pasižvalgius po sodybą, 
namus, matyti, kad gyvena
ma gražiai, pasiturinčiai.

Išlydėdamas šeimininkas 
šypteli:

— 0, žinote, kad ir dabar 
kai kam bloga gyventi. Tin
giniui! . . .

— Darbšti Kanapinių šei
ma, — sako kolūkio pirmi
ninkas Jonas Juodis. — Jei 
reikia, mūru už ūkio reikalus 
stoja. Na, ir ūkis neskriau
džia. Jaunavedžiams naujojo 
namo raktus atidavėme, įsi
kurti padėjome.

Džiaugiasi ūkio vadovas 
sumaniais, gerais žmonėmis, 
nes tokių, kaip Kanapiniai, 
Paparčiuose dešimtys. Jų 
darbščios rankos stato ir 
puošia z senąjį sodžių prie 
srauniosios Neries vingio. 
Čia dabar veikia kultūros 
namai, biblioteka, dvi aš
tuonmetės mokyklos, par
duotuvė, baigiamas statyti 
vaikų darželis, graži ir erdvi 
valgykla. Ne, Paparčių šian
dien jokiu būdu užkampiu 
nepavadinsi. .

Dainius Ručinskas

PAŠNEKESIAI MŪSŲ NAMUOSE

IŠMOKTI NAUJAI MĄSTYTI
Pelėdiškis pasiūlė tostą:
— Svarbiausia, kad žemė

je būtų Taika. Bus ji — bus 
ir švenčių, bus ir džiaugsmų. 
Tačiau siūlydamas šį tostą už 
brangiausią turtą, kartu no
rėčiau priminti, kad už Taiką 
reikia atkakliai kovoti. Ne
reikia atsidėti, kad ją kas 
kitas atves į mūsų namus. 
Niekuomet anksčiau jai ne
buvo reikalinga tokia kiek
viena mūsų talka, kaip da
bar . . .

— Už taiką, — pritarė 
suskambindamas stiklu Juo
zas Sausis.

— Už taiką, — atsiliepė 
Pranas Braziukas.

— Už taiką, — iškilmingai 
pakartojo kiti.

Tą vakarą šis žodis vilgino 
kiekvieno namų svečio .lūpas 
ir nors kiekvienas jį ištarda
vo vis kitaip, tačiau visi be 
išimties jį puošė viltimi, kad 
žmonės sugebės apginti teisę 
gyventi, kurti, žengti į atei
tį, praturtindami savo istori
ją naujais atradimais ir 
mokslo žygdarbiais. Tačiau 
juodu kalnu sąmonėje gulėjo 
supratimas, kad ir tie, ana 
tie, kas kala ginklus, didina 
ginkluotę, apstato sparnuo
tosiomis raketomis ir “Per- 
šingais” Vakarų Europą, jie 
irgi rodo į tą patį daiktą -į- į 
Taiką. Ir kai vėliau pareiš
kiau tokią mintį, svečių bruz
desys nuščiuvo.

— Ko gero ir pats Ameri
kos prezidentas Naujametinę 
naktį palinkėjo taikos, 
nors ... — ir Juozas Sausis, 
neužbaigęs nužvelgė namų 
svečius ir luktelėjęs paklau
sė: — Jau gal visi žinote, 
kad būtent tą naktį pranešė, 
jog Vakarų Vokietijoje “per
šingai-2”, o Anglijoje spar
nuotosios raketos, taip sa
kant, pilnoje kovinėje pa
rengtyje.

Tai dar ne visi žinojome, 
tačiau didesnio įspūdžio J. 
Sausio naujiena nepadarė. 
Nedidelis skirtumas: dieną 
anksčiau ar dieną vėliau tai 
padaryta. Tik kažkodėl parū
po atidžiau pasiaiškinti, ar 
Vakaruose atsirado bet kiek 
daugiau blaivumo, kai toje 
Europos dalyję*buvo pradėta 
JAV “peršingams” ir spar
nuotosioms raketoms mon
tuoti startinės aikštelės. Jau 
nekalbėdami apie europietį, 
pasidomėkime, ar saugiau 
pasijautė amerikietis. Ar jis 
gali pasakyti: bravo mūsų 
prezidentas Reaganas, dabar 
aš miegu ramiau!

— Šitaip tai nėra, — su
kruto Vincas Pelėdiškis. Ir 
tęsė: — Kai JAV pradėjo 
dislokuoti naujausią raketi
nį — branduolinį ginklą Va
karų Europoje, o socialisti
nės šalys padarė atsakomuo
sius veiksmus, tai patys 
amerikiečių apžvalgininkai 
Baltųjų rūmų šeimininką va
dina . . . Įsidėmėkite! Jį va
dina pirmuoju Amerikos pre
zidentu, kuris priešiškos ša
lies karines pajėgas priartino 
prie savo valstybės sienų. 
Norėjo, kad pagirtų, ir, pra
šau, giria . . . Man asmeniš
kai įdomus atrodo ir netikė
tai pasigirdęs A. Harimano 
balsas ...

— O kas jis yra? — pasi
klausė Pranas Braziukas.

— Harimanas? Tai vienas, 
anot “New York Times”, kur 
paskelbtas jo straipsnis, la
biausiai prityrusių amerikie
čių politikų, kaip rašo “pen
kių prezidentų patarėjas”. O 
jis teigia štai ką:

“Prezidentas negali dau
giau tikėtis amerikiečių pa
ramos^ tai įjo^politikai, dėl 
kurios musų ^santykiai su 
Tarybų ^ąįųį^a' pablogėjo 
daugiau, kada per
pastaruosius trisdešimt me
tų. Jeigu hūdieninėms ten
dencijoms atbulinės ginkluo
tės ir mūsų santykių srityse 'U Y.. 

leisime ir ateityje vystytis ta 
pačia kryptimi, tai mes gali
me susidurti ne su branduoli
nio karo pavojumi, o su pačiu 
atominiu karu”.

— Tą suprasti nereikia bū
ti nei įžymiu amerikiečių 
politiku, nei “penkių prezi
dentų” patarėju, ir netgi 
Harimanu. Tą, žmogau, da
bar privalo suprasti kiekvie
nas. Bet atsiprašau, — karš
tai užsipuolė ir netrukus at
vėso vienas iš svečių.

— Man įdomu todėl, kad 
Harimanas kaip ir kiti jo tipo 
žmonės atsiliepė po ilgo ty
lėjimo ir šitą daro be jokios 
šypsenos dabartinei Reagano 
administracijos politikai, — 
kiek pasikarščiavęs pasakė 
V. Pelėdiškis.

— Na, na, vyrai, — pasa
kiau, norėdamas prislopinti 
aistras. Daug kartų mūsų 
namuose ginčinomės, įtikinė
jome, svarstėme. Ir dažniau 
už kitas būdavo karo ir 
taikos tema. Tai natūralu. 
Juk konfliktinėse situacijose, 
vykusiose įvairiuose regio
nuose po antrojo pasaulinio 
karo, net 19-oje iš jų kilo 
pavojus dėl amerikiečių ato
minio ginklo panaudojimo. 
Bet ir be atominio ginklo 
panaudojimo, užtenka nelai
mių. Štai Grenada, štai ame
rikiečių linkoro pabūklų su
griauti Libano pajūrio mies
tai, štai JAV sparnuotosios 
raketos ir “peršingai-2” iš 
Vokietijos Federatyvinės 
respublikos, Italijos ir Ang
lijos nutaikytos į Tarybų 
Sąjungą, kitas socialistines

MOKYTOJO VARDAS 
NEPAMIRŠTAS

Netrukus, gruodžio 20-ąjąr su
eis 65 metai, kai buvo išrinktas 
Rokiškio apskrities revoliucinis 
komitetas. Nepamiršta šios die
nos Rokiškio E. Tičkaus viduri
nės mokyklos mokytojai ir moks
leiviai. Ši rrfokykla, kuriai prieš 
ketvirtį amžiaus sutelktas apskri
ties revoliucinio komiteto pirmi
ninko, mokytojo Edvardo Tič- 
kaus vardas, taip pat švenčia 
65-ąsias savo gyvavimo metines.

Gražiausias gėles tą dieną prie 
Edvardo Tičkaus paminklo padės 
pionieriai. Už revoliucionieriaus 
kovą dėl šviesios rytdienos, dėl 
vaikų laimės jaunieji leniniečiai 
su didžia pagarba ištars: „Ačiū 
tau, mokytojau!“

PARDUOTA DOVANA
Knygyno naudotų knygų lenty

noje galima rasti vertingų leidi
nių. Dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių pardavę knygas žmo
nės suteikia galimybę jomis pa
sinaudoti kitiems.

Tačiau pasitaiko knygų, kurias 
nejauku pirkti. Pavyzdžiui, atsi
vertęs vienos patinkamos knygos 
titulinį puslapį, perskaičiau tokį 
autografą: „Dukrelei — aštuo
niolikos metų sukakties proga. 
Tėtė“.

Žinoma, dovana dovanai nely
gu, gal ir į ją kartais nereikia 
žiūrėti kaip į šventenybę, tačiau 
juk ne pašalinėms akims skirti 
šie ir panašūs parduodamų kny
gų pirmuosiuose puslapiuose įra
šyti žodžiai.

BAUDA
Techninė bauda krepšinio var

žybose žaidėjui skiriama už ne- 
sportlšką elgesį, ginčus su teisė
jais h kitus panašius nusižengi
mus.'Ne taip jau dažnai sporti
ninkai šitaip prasikalsta, tačiau 
vis dėlto pasitaiko... štai mies
to krepšinio pirmenybių rungty
nėse tarp dviejų vidurinių mo
kyklų komandų teisėjas net du 
kartus techninę baudą skyrė 
už... necenzūrinių žodžių varto
jimą. Manau, teisingai pasielgė. 
Padorumas ir sportas visada turt 
eiti išvien.

Vygandas PRANSKONAS 
Rokiškis P

DECIBELAI
Nuėjęs į estradinius koncertus, 

cirko vaidinimus, kitus renginius 
Kauno sporto halėje stebiesi: 
kodėl visur tiek triukšmo. Per 
sporto filmų festivalio atidarymą 
prasidėjus koncertui atrodė, kad 
garsintuvai stogą nukels, Pana
šiai yra ir Vilniaus sporto rūmuo
se.

Nesuprantu, kam reikia tokio 
trankumo! Juk ne jis lemia me
niškumą, įtaigą, grožį. Tačiau vy
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šalis. Ir daug, labai daug 
reikia padaryti, kad tarptau
tiniai santykiai būtų norma
lūs ir pirmiausia būtina iš
mokti naujaip mąstyti. Mes, 
Tarybų Sąjungoje, ne tokie 
naivūs, kad kviestume savo 
ideologinius priešininkus 
priimti mūsų įsitikinimus, 
mūsų socialinius idealus. 
Kalbama apie kitką — apie 
konservatyvizmo įveikimą 
galvosenoje, apie tai, kad 
būtų atsisakyta atgyventų 
schemų, suprasta amžiaus 
reikalavimų esmė.

Čia norisi pacituoti išmin
tingus žodžius:

“Jau ir tais tolimais lai
kais, kada ginklu buvo lankai 
ir strėlės, ir po išradimo 
Didžiosios Bertos, ir tada, 
kai atsirado tankai, lėktuvai, 
daugiatonės bombos — vi
sais laikais gentis, šalis ar 
valstybių koalicija išeidavo į 
karo taką, tikėdama paklup- 
dyti priešininką ant kelių. 
Kartais, tiesa, tai žiauriu 
pralaimėjimu atsisukdavo 
prieš pačius karo sukėlėjus ir 
džiūgaudavo ne jie, o tie, kas 
buvo užpulti. Taip ar vie
naip, kažkas gaudavo perga
lės laurus. Atominis amžius 
suardė šią įprastinę schemą. 
Jeigu senovės romėnai saky
davo: Vargas nugalėtie
siems, tai pritaikant atomi
nio konflikto situacijai nega
lima netgi pasakyti: Vargas 
ir nugalėtiesiems, vargas ir 
nugalėtojams. Žinantys sa
ko: nebus nei vienų, nei 
kitų”. Stepas Grigas

resnio amžiaus žmones tikrai at
baido. Na, o jeigu jaunimo ir 
neatbaido, tai nereiktų per daug 
džiaugtis — ugdydami jų kul
tūrą, jausmus, jau esame kažką 
pražiūrėję. Garsiai rėkia tik tas, 
kas nepasitiki savimi, kas bijo bū
ti neišgirstas.

O. ŽILINSKIENĖ 
Kaunas

PASODINO PO 
ĄŽUOLIUKĄ

Alytaus LKP 60-mečlo medvil
nės kombinate yra per 500 žmo
nių, dirbančių Jame nuo įkūrimo 
dienos. Ne iš vienos šeimos čia 
takelį mina po keletą žmonių. 
Susikūrė dar viena nauja tradici
ja — darbo dinastijų šventė. Tą 
dieną visų šeimų, kurių daugiau 
nei penki nariai dirba kombi
nate, atstovai iškilmingame 
susirinkime pasirašė kreipimąsi 
j darbininkus, jaunimo globoto
jus. Jame raginama perduoti jau
najai kartai savo žinias ir patyri
me.

Būsimame parke šalia kombi
nato kultūros rūmų kiekviena dl- 
nastra pasodino po ąžuoliuką. 
Užrašai prie kiekvieno medelio 
skelbia, kad čia-' po keliolikos 
metų suoš Bogušų, Jagadinskų, 
Mažeikų, Surdokųf Baranauskų ir 
kitų šeimų pasodintų medžių alė
ja. O jei įmonės parke auga 
tavo šeimos pasodintas ąžuolas, 
savigarba neleis dirbti b’ogal.

Janina KIZEVICIENĖ 
Alytus

SUVENYRAS IS 
KOPGALIO

Spalio paskutinį sekmadienį su 
septintokais vykome į ekskursiją. 
Aplankėme Ablingą, Klaipėdos 
jūros muzlejų-akvariumą.

Vaikai lieka vaikais, kelionėje 
jie visada nori nusipirkti. saldai
nių, kokį kitokį skanėstą. Kai kas 
tuo sumaniai pasinaudoja — prie 
tako nuo prieplaukos iki mu
ziejaus palei krantinę išsidėstę 
prekiautoji saldainiais.

ši „prekyba“ krantinėje rodo, 
kad čia reiktų įrengti kioskų, ku
riuose būtų prekiaujama suveny
rais, saldainiais ir kitomis smulk
menomis, kurias pirktų ekskur
santai.

Steponas MILTENIS 
Kelmės rajonas

JAPONIJOS
ILGAAMŽIAI

Japonija užima vieną pir
mųjų vietų pasaulyje pagal 
gyventojų, peržengusių 100 
metų, procentą. Sį rudenj Te
kančios saulės šalyje šimtą-- 
mečių buvo 1354 {šimtu pen
kiasdešimt daugiau nei prieš 
metus). Didžioji dalis japonų 
ilgaamžių — moterys...

į
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“LAISVĖ” PENKTADIENIS, KOVO [MARCH] 23,1984

IMPRESSIONS OF LITHUANIA 1983
BY LEON W. MACK,

*

LAISVĖ TOUR
6/11/83 to 6/23/83.
10 DAYS IN LITHUANIA

I had the opportunity and 
very much enjoyed a visit to 
Lithuania on a Laisvė tour 
that was sponsored by Mrs, 
Eva Mizara. The tour took 
place during the month of 
JGne and of the 14 days of 
the excursion, 10 were spent 
in Vilnius, Kaunas and Mer
kinė region: the resting 
place of Roy Mizara. The 
remaining days were spent 
in flight and a one day or so 
stayover in the cities pf 
Helsinki and Moscow.

The excursion numbered 
33 people from all parts of 
the United States with some 
as far away as Illinois and 
Florida.

Flight time from JFK air| 
port to Helsinki, to Moscow 
was approximately 12 hours. 
After an oyernight stay in 
Moscow we left the following 
morning foi( Vilnius, Lithua
nia. |\

Our arrival and very emo
tional reception at the Vil
nius airport was something 
that I had never seen before 
anywhere, and is very hard 
tct describe to anyone back 
home. Everyone was greet
ed with flowers, ribbons, 
hugs aVid kisses. A young 
man Paul Binkas from Chica
go introduced me to his 
friends aqd relatives and 
later on our arrival at the 
hotel (Gintaras), a young girl 
named Ramigė noticing that 
I was not greeted, presented 
a boquet of roses as a sign of 
welcome. . . .

It appeared that each 
member’ of the excursion 
was greeted by several peo
ple and were allowed to 
enter the hotel room and so
cialize. For some members of 
the /excursion it was first 
time bick to’ Lithuania since 
the 1930’s or 40’s. Some had 
<visited Lithuania several 
times, and for some it was 
the first tjme ever. Paul 
Binkis’ friends and relatives 
came to our hotel room and 
brought an enormous 
amount of food and drink. 
The same kind of spirit and 
hospitality and re-union was 
experienced by everyone on 
the excursion. Everyone
wanted to know more about 
America, and of course we 
wanted to know about life in 
Lithuania today. The general 
impressions I got from talk
ing with various people and 
observing life and conditions 
is as follows:

The people are extremely 
friendly and sociable. I did 
not meet anyone (including 
Russians —- since Vilnius is 
60% Lithuanian and approxi
mately 40% Russian), who 
was suspicious of Ameri
cans — / contrary to how 
foreigners are viewed by 
many Americans. I know.

There are shortages of
food that is very abundant in 
the states such as steak, 
lamb, veakand lean pork. I 
did not see Granges or bana
nas or other tropical fruit in 
the stores. The grocery 
stores do have an abundance 
of cabbage, carrots, beets, 
parsnips, turnip, potatoes, 
etc. Fish is very inexpensive 
and plentiful, as is bread 
both light and dark. Most 
people I met however, did 
not like fish either because it 
had been frozen or because 
they are not used to eating 
it. Smoked or cured cold cuts 
and kielbasi are very popular 
foods, (I personally prefer 
eating cerehls, fruits, and 
vegetables.) People are very 
well dressed. The younger 
people wear high heels, nyl
ons, bright colored blouses

1
and skirts and jeans. Jeans 
of course are in very great 
demand. I gave away two of 
the four pairs that I had 
been wearing»to* friends in 
exchange for their hospitali
ty (honestly!!). .

There are a surprising 
number of automobiles on 
the streets and roads. I met 
two familes who each owried 
a Žigulys or fiat type of 
automobile. The money to 
buy the auto is saved up for 
several years. The current 
price is approximately 7000 
rubles although the dollar 
store had,autos for sale for 
less than 6000 rubles. The 
exchange rate was 74 ru- 
bles=100 dollars.

A lot of high rise apart
ment buildings have been 
built to handle the popula
tion growth. More are cur
rently being constructed es
pecially in the new section of 
Vilnius called Lazdynai. One 
reason for this influx is due 
to the advanced education 
offered to young people li
ving in the countryside. Ma
ny become doctors, engi
neers, teachers etc. Thus as 
one old timer told me “You 
can’t keep them down on the 
farm nowadays’’. The high 
goal of man^ students to 
become doctors has resulted 
in a shortage7 of nurses. 
Someone mentioned that 
there was only about 1 nurse 
for 60 patients. Private 
ownership of small plots of 
land (approximately 120 ft. x 
120 ft.) are becoming popu
lar. A friend, Antanas Bur
bas had one on which he had 
a well, septic tank, storage 
shed and concrete foundation 
for a small summer cottage. 
Many other cottages some 
with two stories were being 
constructed in the neighbor
hood. At the time in mid
June he was picking straw
berries. Potatoe plants and 
peas were in blossom.

I must say that our hotel 
accommodations were quite 
bad compared to conditions 
in Moscow or the U.S.A. 
After a day or so without 
running water the hotel con
dition improved to only cold 
water for duration of our 
stay. Surprisingly no one 
really complained about it, 
probably because they were 
able to wash at their friends 
and relatives homes. I ma
naged to shower and wash 
with cold water every night. 
We (members of the excur
sion) jokingly called the ho
tel “Gintaras Lagares” or 
Camp Gintaras. Another /ho
tel called “Lietuva” having 
better accommodations was 
still under construction and 
unavailable.

Our excursion group went 
by bus to Tėviškės Draugijos 
(Society of the Homeland). 
They arė hosts and also pu
blishers of newspapers 
“Gimtasis Kraštas” and oth
ers. Former general Mr; 
Petronis, President of Tėviš
kės Draugijos, introduced 
his staff and Mr. Algis Kusta 
his ašsis^tant. We were ad
vised that anyone was al
lowed to go anywhere in 
Vilnius provided we/ did not 
go beyond 25 kilometers out
side the city limits. Many 
members of the excursion 

requested, and^ I believe all 
obtained permission to visit 
friends and relatives in other 
cities and villages beyond 
the 25 kilometer limit.

Our group went to Trakai 
Castle located about 30 kilo
meters west of Vilnius. The 
Castle is located on an island 
of a large lake and is cur
rently under reconstruction. 
The Castle was used as a 
fortification and refuge for 
surrounding inhabitants du
ring the invasions of crusa
ders during the 14th centu
ry. Inside the castle while 
our guide was lecturing in 
English another group of 
Russian speaking young girls 
noticed the two yotmg men 
in our group. Understanding 
a little Russian I overheard 
them admiring the Ameri
cans and secretly wanted to 
touch them.

Our group visited the 
health resort of Druskininkai 
by bus on Sunday. This is a 
city south of Vilnius located 
near the Belorussian border, 
with a large sanatoria for 
people from the Soviet 
Union wit-h various illnesses 
such as heąrt and circulation 
problems, pneumonia, ar
thritis etc. Here are warm 
natural high mineral content 
springs that people long ago 
came for water soak treat
ments in the same way one 
would use Epsom Salts. This 
is a very beautiful area 
containing the Čiurlionis 
and wildlife museums. Mush
rooms grow abundantly in 
the pine forests and were 
being picked at the time of 
our visit in June. Just north 
of Druskininkai is the village 
of Marcinkonys where my 
grandfather was born. A 
little further north is the 
village of Merkinė,the region 
my grandmother and Roy 
Mizara were born.

Although tours to a folk 
concert, museums, industrial 
expositions, monuments, for
tresses^ and other places of 
interest in Vilnius were avai
lable, lėss’than half of the 
excursion members attend
ed. Most members spent the 
time visiting relatives. The 
planned meals were also at
tended by less than half oi 
the excursion party.

The most memorable part 
of the excursion was my visit 
to the Dzūkija region accom
panied by Mr. Algis Kusta of 
the Tėviškės draugijos. Mr. 
Kusta and driver personally 
hosted a day trip to visit 
relatives, villages and towns 
of Varėna, Merkinė, Savilio- 
nys , and Ryliškės, a very 
beautiful area of pine forests 
rolling countryside with 
small lakes and the rivers 
Merkys and Nemunas. We 
visited a restored anti-fa- 
shist partizan camp and mu
seum in^a dense forest south 
of Vilnius near the village of 
Pirčiupiai where the nazis 
had burned inhabitants for 
aiding and harboring the 
partizans. Along a highway, 
a statue of a mourning moth
er called Pirčiupiu, motina 
was built to recall this trage
dy. Later we visited the Roy 
Mizara School in Merkinės, 
and spoke with the director. 
This is a modern brick build
ing school with 400 students 
in eleven grades. Later we 
went to Roy’s cultural center 
in Ryliškaį, and then to his 
monumenWAd resting place 
in Savilonys,. The monu
ment is a large granite stone 
with a bronze inlaid profile 
of Roy.

I placed cut flowers on the 
grave in his honor and took 
many pictures of the monu
ment and surroundings.

Our excursion group 
toured the industrial exposi

tion in Vilnius which depicts 
the industry and products of 
Lithuania. This included 
plastic products such as bot
tles, television sets, radios, 
numerically controlled ma
chine tools, cosmetics, home 
cleaning products, candy, 
furniture, motor bikes and 
bicycles, and even a model of 
a nuclear power plant that is 
currently under construc
tion.

Another day the excursion 
bus went to Kaunas and 
stopped off at the Baltia 
Hotel. Of the dozen or so 
people that went, only one 
lady and I chose to remain 
and visit the places of inte
rest such as the wedding 
palace, museum of sculpture, 
Čiurlionis Museum of paint
ing and th^ Devils’ Museum. 
Amopg the most interesting 
was the Čiurlionis Museum. 
Our guide Jūra explained 
the significance and inter
pretation of each abstract 
picture painted by Čiurlio
nis, and how it was related 
to different musical forms 
and tempos. I had heard and 
seen works of Čiurlionis be
fore but never appreciated 
it.

Kaunas has a 1.6 kilometer 
long straight boulevard for 
pedestrians called Laisvė’s 
Alėja (Liberty Avenue). 
Here are found many shops 
and stores such as for cloth
ing, footwear, flowers, also 
cafes, hair salons, theaters, 
etc. It is unique because of 
trees and benches in the 
middle of the avenue and 
shops on each side.

The topic ofy professions, 
salary, and cost of living was 
discussed with the different 
people that I met who were 
friends or relatives of people 
in the excursion. The follow
ing is a summary of their 
salaries in rubles per month: 
18 yr. Farm Machinery

Engineer......... 130 R.
35 yr. Veterinarian . . 160 R. 
55 yr. Truck Driver. . 230 R. 
40 yr. Truck Driver. .220 R. 
Workers involved in con
struction and other labor 
intensive work are generally 
paid more than professionals.

Housing is one of the 
smallest expenses ranging 
between 8 to 15 rubles per 
month rent. Housing space is 
scarce however, and a typi
cal family of husband, wife 
and two children has a home 
with a kitchen, bathroom, 
living room and one or two 
bedrooms. The remaining 
expenses of food, clothing 
appliances, etc: take a much 
higher portion of a person’s 
salary. Both husband and 
wife work, and small child
ren are cared for in a nurse
ry or “Children’s Garden”.

I spent one afternoon 
walking the streets of Vil
nius and browsing in very 
interesting stores selling 
leather goods, clothing, 
tools, electrical appliances, 
hardward, women’s goods, 
toys, repair shops for ap
pliances, books, phonograph 
records; etc. Surprisingly, I 
found an amusement arcade 
with youngsters and grown
ups playing an electric sub
marine Torpedo and wild 
animal shooting games. If a 
person (especially from the 
states) asks someone on the 
street for directions he will 
generally be shown to his 
destination by that someone 
who may walk and talk with 
him for a couple of blocks. A 
smile helps a lot. Once a man 
stopped and asked me for 
directions and when I told 
him that I was a visitor from 
the states he shook my hand 
and talked with me for near
ly half an hour. I was sur
prised to learn that he knew 
of Roy and Eva Mizara and 
the Laisvė newspaper.

I visited Mr. Vytautas 
Mizara, a distant relative

Apie naują repertuarą ir senas daineles
Pradėkime nuo faktų. Tai

gi vieną gražią dieną iš 
Tarybų Lietuvos į Vakarų 
Vokietiją su pačiu naujausiu 
vyru laimės ieškoti išvyko 
estrados dainininkė Violeta 
Rakauskaitė. Tvirtinti, kad 
mūsų kultūrą ištiko nepatai
soma nelaimė, reikštų pagar
sėti nemenku melagiu. Dar 
ir šiandien ne kiekvienas 
lengvojo žanro mėgėjas pa
stebėjo, jog scenoje trūksta 
šitos mergužėlės. Atrodytų, 
išvyko žmogus — iš viso 
gero. Laimingos kloties . . . 
Galgi mergužėlei Vakaruose 
bus lengviau — ir išeivių 
auditorija ne tokia reikli, ir 
konkurencijos rimtesnės ne
bėr, ir repertuaras naujai 
publikai dar negirdėtas . . . 
Pavažinės po lietuvių koloni
jas, benefisą kokį surengs, 
tautiečius sudomins, galgi 
vyrą solidesnį — tiek padėti
mi, tiek kapitalu — susiras, 
juoba anas, vokietis, neatiti
ko išaugusių Violetos reika
lavimų.

Taip viskas ir buvo. Padai
navusi skystokai publikai 
Vakarų Europoje, Violeta 
greitai nukako į Jungtines 
Valstijas, kur ir surengė 
pergalingą turnė. Atgarsius 
apie jį aptikome sužavėtoje 
“vaduotojų” spaudoje. Ta
čiau ne viskas ėjo kaip svies
tu patepta. Mūsų< tautiečiai 
savo orkestro neturi ir tik 
liūdnam reikalui prispyrus jį 

who specializes in growing 
roses and gladiolus for mar
ket. He showed me his 
greenhouse and equipment 
such as storage tanks, 
pumps, furnaces, holding 
and storage rooms, etc. This 
was especially interesting 
because I had once been in 
the flower business and 
could relate to his work. I 
had promised that I would 
obtain some flower catalo
gues in the states, (burpess 
and Miller’s), and send them 
to him.

Juozas Mizara (brother of 
Roy) and his wife came by 
train from Varėna to the 
hotel in Vilnius to visit me 
one afternoon. The previous 
day Mr. Kusza and I had 
stopped by to see them but 
only their 19 year old grand
daughter Riema was home. 
Riema graciously hosted us 
with cake, coffee, and straw
berries.

Juozas explained that he 
and his family had been 
farmers and had seen very 
bad times throughout most 
of their life. He felt that 
living conditions were much 
better for them now and has 
a pension, medical treatment 
available, and is able to 
travel inexpensively./He and 
his wife work at a kiosk to 
occupy their time and sup- 
lement their income.

On the day of our depar
ture (our 10th day) Mr. 
Antanas Burbas, his wife 
Isabelle, son Arūnas, and 
Irene Balčienė came to the 
hotel and gave me flowers... 
A friend took some farewell 
pictures and then I said 
goodbye to everyone and left 
by bus to the airport.

At the airport I was met 
by Mr. Vytautas Mizara with 
some more flowers. Pranas 
from the Tėviškės Draugijos 
took some pictures of me at 
the stepš. Finally I said the 
last goodby to Vytautas' and 
left on the plane back to 
Moscow. After a day of 
sightseeing in Moscow and 
another in Helsinki we flew 
back to the U.S.A. I had 
promised relatives and 
friends before leaving that I 
would be back to visit them 
in a few years, and that I 
would write and send them 
pictures taken during the 
visit and of my own family. 

samdosi, tačiau anas, pagra- 
binis, linksnių melodijų groti 
nemoka, jis ne tam skirtas. 
Bet išradingoji Violetė ne
sunkiai įveikė ir šią kliūtį. 
Pasistačiusi scenoje magne
tofoną, ji paleisdavo dar Lie
tuvoje darytą įrašą, ir, or
kestrui pritariant, demon
struodavo tautiečiams tiek 
savąjį bell canto, tiek save. 
Tačiau netrukus prasidėjo 
nelaimės — nuo dažno varto
jimo ėmė trūkinėti juosta. Iš 
pradžių tai atsitikdavo gana 
retai. Maloniai juokaudama 
ir demonstruodama neeili
nius konferansje gabumus, 
Violeta vikriai suklijuodavo 
juostikę, ir koncertas sėk
mingai riedėdavo link pabai
gos. Bėgo laikas, sukosi nuo
lat klijuojama juosta, ir 
dainininkės karjerai netru
kus iškilo milžiniškas pavo
jus . . . Štai ką šiais laikais 
reiškia prasta juosta bei ne
kokybiški klijai! Ir šią sunkią 
savo gyvenimo minutę Viole
ta sutiko garsųjį “sovietolo- 
gą” Aleksandrą Štromą. 
Mums dabar sunkumasakyti, 
kuriam iš jų ši minutėjouvo 
laimingesnė, tačiau žvitHoji 
Violeta savo progos nepraleP 
do . . .

Pasidžiaugę jaunųjų laime, 
kažkaip savaime ėmėme spė
lioti, ar žymiai pasikeis Vio
letos repertuaras. Iš vienos 
pusės, tarybinis įrašas ja.u 
sudilo, iš antros — gyvenant 
kartu su sovietologu, neiš
vengiamai pramokstama an- 
tisovietinių dainelių . . .

Ir — kaip pirštu į akį! 
Netrukus Violeta Rakauskai
tė tikrai kardinaliai atnauji
no savo repertuarą! Štai fak
tai: 1983 metų balandžio vi
dury laikraštyje “Europos 
lietuvis” buvo išspausdintas 
jos straipsnis “Ar marksiz
mas jau miręs?” Prityrusių 
antitarybininkų repertuare 
tai labai senas kūrinys, ta
čiau buvo įdomu, kaip gi šią 
partiją atliks naujokė? Ir 
kieno bus gaidos — jos 
pačios, ar “vaduotojų” paži
bos Aleksandro Štromo?

Perskaičius opusą išsiaiški
name, jog muzika visgi kom- 
piliatyvinė. Nuvykusi su vy
ru į Londone antikomunistų 
suorganizuotą konferenciją, 
skirtą, kaip jie rašo, 100- 
sioms Karlo Markso mirties 
metinėms pažymėti, Violeta 

Lietuvos TSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos 
fakultetų liaudies muzikos instrumentų laboratorijoje, 
kuriai vadovauja Antanas Butkus, sukurtas naujas muša
mųjų muzikos instrumentas —- chromatiniai tabalai. Jie 
praturtins liaudies muzikos instrumentų orkestrą.

Nuotraukoje: Naujojo muzikos instrumento autorius 
Antanas Butkus prie savo sukurtų chromatinių tabalų.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

skaitytojams paaiškino, ką ji 
ten girdėjo ir ką suprato, o 
jeigu ko ir nesuprato, tai tą 
paaiškino lietuvių antitarybi
ninkų minties galiūnas. Beje, 
simptomatiška, kad Karlo 
Markso mokymo “žinovai” 
paminėjo tik jo mirties meti
nes, visiškai “pamiršdami" 
150-ųjų gimimo metinių jubi
liejų . . . Na, o dabar žodis 
Violetai.

Pasirodo, Karlas Marksas 
nieko savo nesugalvojo! Šias 
klaidingas idėjas jis pasisavi
no iš dviejų mąstytojų — iš 
Smito ir Helegio. Būtent tiek 
ji supratusi iš Mančesterio 
universiteto Jeremy Sher- 
mour kalbos. Panašiai kalbė
jo ir jo bendramintis iš Ox- 
fordo universiteto John 
Gray — Karlo Markso teigi
niai apie vertės teoriją bei 
komunistinės utopijos neiš
vengiamumą, pasirodo, irgi 
visiškai nepagrįsti! Su kole
gų išvadomis karštai sutiko 
profesorius iš Edinburgo Je
remy Waldron. Jis įrodė tiek 
Violetai, tiek ir kitiems jo 
besiklausantiems, jog Mark- 
do idėjos jam labai miglotos 
ir prieštaringos, o populia
rios, ko gero, tik todėl, kad 
atspindi amžinas žmonių vil
tis apie šviesų rytojų, o 
viltis, kaip žinia, kvailių mo
tina . . .

Tačiau patį didžiausią įspū
dį Violetai padarė . . . aiš
ku — profesorius Aleksam- 
dras Štromas! Štai kodėl jos 
straipsnyje jam paskirta 
daug daugiau vietos, negu 
visiems kitiems kartu paė
mus. Štromas momentaliai 
įrodė, kad marksizmas mirė 
ne tik Vakaruose, bet ir 
Rytuose, jog Tarybų Sąjun
goje jis jau ' seniai niekam 
neberūpi, išskyrus tuos, ku
rie jam junta neapykan
tą .. .

Tačiau Violeta žymiai at
sargesnė . . . Net ir išdėsčiu
si vyro pažiūras, vengia ka
tegoriškai atsakyti, miręs 
tas Marksas, ar dar ne . . . 
Jeigu visiškai miręs, visų 
pamirštas ir niekam nereika
lingas, tai ko jie Londone 
susirinko? Kodėl jį mini? 
Jeigu tiek šaukia ir diskutuo
ja — tai gal šiek tiek ir 
gyvas? Violetai sunku spręs
ti, juk čia mažai žinoma sri
tis — ne estrada.

K. Bagdonavičius

%
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Montreal, Quebec
Paminėjo Tarptautinę 

Moters Dieną
Gražus Moterų klubo ruoš

tas pobūvis su pietums įvy
ko kovo 10 d., atžymėti 
Tarptautinę Moters Dieną — 
Aštuntąją Kovo. Nors iš va
karo baugino labai šaltas 
oras, bet atsilankė gražus 
būrys tautiečių, kurie atro
dė, kaip viena darni šeima; 
labai draugiškoj nuotaikoj 
praleido ilgą popietę, besi
šnekučiuodami ir besivaišy- 
dami skaniais pietums, ku
riuos pagamino draugės — 
Klubo narės: O. Veršinskie- 
nė, A. Mikulienė, N. Ven- 
skaitienė ir A. Šuplevičienė. 
Kitus darbus atliko J. Kau- 
šakienė, A. Skrupskienė ir 
M. Cekaitienė.

Besivaišinant, šio pobūvio 
iniciatorė — N. Venskaitie- 
nė, visiems padėkojo už atsi
lankymą ir atneštąsias dova
nas, skanumynus, ir pakvie
tė pirmininkę A. Šuplevičie- 
nę tarti žodį. Ji trumpai 

- apibūdino dienos reikšmę.
Vėliau sekė laimėjimai, ku

riuos pravedė J. Kaušakienė

ir A. Skrupskienė. Atrodė, 
kad visi šiuo rengtu pobūviu 
buvo patenkinti ir nenoriai 
skirstėsi į namus.

Susirgo
Rašant šiuos žodžius, Mar- 

jona Tamkevičienė sveikatai 
tikrinti atsidūrė Royal Vic
toria ligoninėje. Jai atrado 
akmenis tulžy. Gydytojai 
mėgina be operacijos juos 
pašalinti, o jei nepavyks, tai 
teks operuoti.

Ir vėl pasišvaistė giltinė
Kovo 10 d. Žydų ligoninėje 

mirė Liudas Ruzevičius, su
laukęs 61 metų amžiaus. Pa
liko žmoną, tris dukras ir 
anūkų.

Velionio artimiesiems gili 
užuojauta, o velioniui amžina 
ramybė.

Buvo įsibriovę vagys
Į J. Skripkos namus, ne

sant niekam namie (J. Skrip
ka ligoninėje) nei šeiminin
kui, nei virš jų gyvenan
tiems negirdint vagys išlaužė 
duris ir šeimininkavo. Kas 
jiems tiko — pasiėmė. P.

Torontiečių kronika
Paminė jom sukaktuvės

Šeštadienį, kovo 10, iškil
mingai paminėjome Jono 
Morkūno 80-ąjį gimtadienį. 
Klubo svetainėje banketą su
rengė George Dubauskas, 
Morkūnų sūnus, giminaitės 
Nijolė ir Leontina. Svečių ir 
viešnių, jaunų ir senų buvo 
pilna svetainė. Visi skaniai 
pavaišinti. K

Jono gyvenimą ir veiklą 
apibūdino sūnus G. Dubaus
kas ir J. Morkis.

Jonas Kanadon atvyko po 
pirmojo pasaulinio karo. Te
ko pergyventi depresiją. An
trojo karo metu tarnavo Ka
nados kariuomenėj.

Visą laiką priklausė prie 
pažangiųjų lietuvių organiza
cijų, daug metų‘buvo Sūnų ir 
Dukterų Draugijos Toronto 
kuopos pirmininkas, o dabar 
yra Klubo vicepirmininkas. 
Jonas yra tvirtų įsitikinimų, 
gražiai sugyvena su žmonė
mis, nežiūrint kokių pažiūrų 
jie bebūtų.

Nors įžengė į devintą de
šimtmetį, tačiau fiziniai gana 
tvirtas. Net žiemos metu 
važiuoja 150 mylių ant ledo 
žuvauti. Vasaros metu daug 
dirba savo vasarvietėj prie 
Simcoe. Toj vasarvietėj kai 
kada papiknikauja ir mūsų 
organizacijos. Jie ne tik nei
ma už vietą mokesčio, bet 
dar pikniko dalyvius ir pa
vaišina. j

Banketo dalyviai jam pa
dainavo “Happy birthday” ir 
“Ilgiausių metų”. Apdovano
tas elektrine žolekirte, kad 
jam būtų lengviau pjauti 
žolę, gavo ir kitų dovanų.

Mums visiems labai malo
nu, kad mūsų tarpe yra toks 
malonus ir darbštus tautie
tis.

♦

♦ ♦ ♦

' i Mirtis
Pastaruoju laikotarpiu 

mirtis smarkiai pasidarbavo 
senosios kartos tautiečiuose. 
Štai pavardės tų, kurie pa
staruoju metu mirė: G. Kup- 
rėnas, S. Batulevičienė, A. 
Kavoliūnas ir Gavenavičius.

Lai būna jiems lengva Ka
nados žemelė.

♦ * *

Minės sukaktį
Šiemet Torontu! sukanka 

150 metų nuo to meto, kada 
miestas gavo miesto čarterį. 
Šiai sukakčiai paminėti bus 
daug parengimų.

Toronte dabar yra jau 
2,137,400 gyventojų. Beveik 
pusė atvykę iš kitur. 41 
procentas torontiečių gimę 
ne Kanadoj, 10 procentų 
gimę kitoše provincijose. To
ronte gimusieji mažumoje.

Po antrojo pasaulinio karo 
atvyko daug europiečių, o po 
Vietnamo karo — daug viet
namiečių. Nemažai negrų -- 
BLACKS.

Torontas, dabar daugia
tautis ir daugiarasis miestas. 
Dėl to kartais tarp rasių ir 
tautų įvyksta’ ir nesusiprati
mų. į

Moterys nepasiduoda
Toronto Lietuvių klubas 

moterys dar vis veiklios, 
apatijai nepasiduoda. Jos re
guliariai susirenka, pamini 
narių gimtadienius. Kovo 7 
per Klubo bingo jos prisimi
nė ir Moters Tarptautinę 
Dieną.

NĮoterų klubo sekretorė A. 
Ylienė, trumpai apibūdino 
moterų veiklos istoriją, jų 
siekimus ir pasiryžimą tęsti 
kovą už moterų lygias teises 
darbe ir visuomeninėj veik
loj. . • ‘ A. Y.

MONTREAL, QUE., CANADA

MIRUS
’ I ■ 1 •

Elenai Morkevičiėnei-
Juškevičiūiei

Reiškiame širdingą užuojautą jos vyrui Adolfui ir 
visiems jos draugams bei giminėms. Elenutė buvo 
viena iš Montrealo veikliųjų veikėjų. Ji daug dirbo 
progresyvių organizacijose. Praleido visą gyveni
mą visuomenės pažangai. j

Brangioji, ilsėkis Kanados žemelėj.
F. E. LAURUSEVlClAI
New Lowell, Ont., Canada

“LAISVE"

Ekskursija į Lietuvą
Organizuojame lietuvių — 

grupę į T. Lietuvą. Gegužės 
14 dieną T. Lietuvoje, 10 d. 
Lankymasis Maskvoj ir Le
ningrade. Kaina $1,675 kana- 
diškais.

Vietos dar turime, jeigu

| kas norėtų drauge vykti, ra
šykite: J. Vilkelis,, 1016 
Bellėville Ave., Laval, Que. 
#7C-2C1. Tel. 661-8697.

Laukiame, nes laikas greit 
bėga. J. V.

“Minties” leidykla išleido lietuvių kalba V. Lenino pilno 
Raštų rinkinio 27-ąjį tomą. Vertimą paruošė Partijos 
istorijos institutas prie Lietuvos KP CK.

Respublikoje V. Lenino raštus dabūr prenumeruoja 
daugiau kaip 10 tūkstančių gyventojų. Sėkmingai juos 
platina ir Šiaulių miesto jungtinio knygyno kolektyvas, 
turintis penkis šimtus prenumeratorių.

Nuotraukoje: Šiaulių jungtinio knygyno vyresnioji parda
vėja Irena Penkauskienė įteikia V. Lenino raštų 27-ąjį 
tomą šiluminių tinklų inžinieriui Romanui Katunskiui.

Ą. Dilio nuotrauka

Su tavimi
t

Apkabinai. Išleidai.
Nepavydėdama manęs 
Nei bangai, 
Nei žuvėdrai.

Į p ra lai (
Prie šio labai nelengvo men<; 
laukti. ]
Ir gal
T ik skaičių suvestinėse*1 [ i 
Atradus mano laivą, 
Žinosi,

kur esu.

O kiekvienu mylia, 
Mane nutolindama
Nuo tavęs,
Tai valanda — j
Priartinanti sugrįžimą.
Ir uostų žiburiai —

, Tik tarpslotės
kelionei atgalius.

Nes niekada
Jokiuos meridianuos
Neišsiskyriau aš
Su tavimi.
- Ii Štormas

i Šiaurės jūroje
Žodis priklauso tau. 
Sunkiai braška španhautai, 
Kai putoja deniu 
Nirtulinga žalia banga 
Ir kietais bučiniais 
Tu bučiuoji vairinės stiklus.

i Ten, už jų — <
Mano šturmanas —

Brolis jaunėlis —
Tavo įniršio ašaras braukia, 
Kad galėtų įvertinti klastą 
Atakos naujos.

Šitai kokia tavo meilė 
Jiitreiviškai širdžiai!
Ir nelaukiau, liesa, kitokios.
Pasitikti išėjęs tavęs — 
Kaip likimo — \
Nepasuksiu atgal.
Nesivilk!

Na ir kas, kad svyruoju 
Kartu su deniu, J 
Akyse — žaluma.
Tai nuo tavo audringo žalumo.,. 
Aš siekiu horizonto
Klastingame tavo glėby, 
Nes žodis priklauso ir mahl

Eduardas Selelionis

5-TAS PUSLAPIS

sutana dangstc nusikaltimus
Mintys, perskaičius knygą ,,Bažnyčios prieglobstyje'1

Kiekviena karia, kai. už
verti perskaitytą kilVęą, il
gai dar negali išsivaduoti 
nuo . minčių, kurias sukėlė 
jOs puslapiai. Taip ir ką tik 
perskaitytas dokumentų rin
kinys ,,Bažnyčios prieglobs
tyje'" priminė kuklius pa- 

,?rninkluš fašizmo aukoms prle 
Kuršėnų,' Alytaus, Tytuvėnų, 
šeimų'’ — nuo kūdikio jki 
senelio — vardus kapų ak
menyse Kražiuose, Švenčio
nyse, Šiauliuose. Tarsi gir
džiu balsą motėrs, su kuria 
kadaise kalbėjausi Lieplau
kėje — jos vyrą pakišo po 
velėna Zakristijono pažy
mėjimą nešiojęs žudikas. Pri
simenu tu-rini pamokslo, kuri 
viename Šiaulių rajono mies
telyje pasakojo kolūkiėtė —- 
„tikras lietuvis turi būti ka
taliku". Prisimenu todėl, kad 
to „tikro lietuvio", tebekuni- 
gaujančio ir šiandien, pavar
dė yra no dokumentu rinki
nyje išspaušdintais parody
mais, kuriuos jis davė ta
rybiniams teisingumo orga
nams keturiasdešimt penktai
siais.

Dar keturiasdešimt sep
tintaisiais būvės Telšių vys
kupas P, Ramanauskas atvi
rai prisipažino. „Žinant, kiek 
daug įvyko, pradedant 1944 
metais, žmogžudysčių,, kurios 
pradėjo daug nekaltu pilie
čių kraujo, kiek' sudeginta 
sodybų ir Išgrobstyta turto, 
kiek daug žmonių dėl palai
kymo banditų patraukta at
sakomybėn. savaime kyla 
klausimas, m kaltas dėl tos 
susidariusios LTSR padėties. 
Ir aš, kaip dvasiškis, vado
vaująs vyskupijoj tikinčiųjų 
žmonių gyvenimui, prisidė
jau prie tos blogybės praplė
timo".

Tarybų valdžios atkūri
mą Lietuvoje .1940 m. mies
to ir kaimo žmonės sutiko 
su džiaugsmu,j o „visa Lie
tuvos dvaaiškija, nekalbant 
apie negausias išimtis, —- 
to paties P. Ramanausko žo
džiais, Sovietų valdžios 
atžvilgiu buvo visai nepalan
ki. Priežastis to nepalankumo 
buvo: netekimas privilegi
juotos padėties, kuria naudo
josi buržuazinėje santvar
koje, netekimas materialinės 
paramos iš vyriausybėj ir 
idėjiniai religiniai įsitikini
mai, priešiški materialistinė! 
pasaulėžiūrai".

Būdami priešiški naujajai 
santvarkai, kai kurie nacio
nalistiškai nusiteikę dvasi
ninkai atvirhi meldė karo. 
„Atrodo, kad jau visai arti 
karas. Gal dievas duos ir 
laisvę greičiau sulauksime. 
Labai laukiu karo", — rašė 
dienoraštyje 1040 m. rug
pjūčio 26 d. Kauno šv. 
Antano bažnyčios kunigas 
J. Želvys.

Nukritus pirmosioms hitle
rininku bomboms, reakci
niai klerikalai džiūgavo, o 
vyskupas V. Brizgys savo 
memuaruose užrašė: „Paru
gėje ant takelio, kuHuo be
come. prie granatsvaidžio iš
rautos duobės gulėjo dvi 
kareivio kojos. Jautėmės 
laiminei kaip sapne..."

Sutanoti reakcionieriai sku
bėto i talka okupantams. 
Kain neskubės, jei Hitleris

BafcnyCIos prleqlohstyl*. (Oa» 
i kurnėtų rinkiny*). V.. „Mintis".

1083.

— jų bendramintis. Arki
vyskupas J. Skvireckas die
noraštyje samprotavo: „Hit
leris vra ne tik žydu prie
šas, bet labai teisingai gal
vojantis žmogus".

Netruko atsirasti ir arki
vyskupo J. Skvirecko, vys
kupo V. Brizgio ir prelato 
K. Saulio pasirašytas atsi
šaukimas i tauta: „Stokime 
visi j savo darbą, dėkingai 
pasitikėdami mus išlaisvinu
sios vokiečių kariuomenės ir 
didžiosios vokiečių tautos 
kultūrinė parama. Vokiečių 
kariuomenė ir tauta eina va
duoti Europą..."

Vyskupas T. Matulionis 
skubo paskui hitlerininkus 
„misijoms j Rusiją”, kunigai 
Z. Ignatavičius, J. Narmontas, 
būdami baudėjų batalionų 
kapelionais, supaprastintai, 
būriais ,,duoda išrišimą” ta
rybinių žmonių žudikams, 
kiti gi organituoia materiali
ne baramą hitlerinei ka
riuomenei. agituoja suda
ryti „lietuviškus junginius", 
kurie eitu i pagalba fašis
tams. Ir tik vienas kitas ku
nigas nePrisidėdą Driė fašis
tinės psichozės, netgi bando 
protestuoti. Bet su tokiais 
okupantai griežtai susidoro
ja — ką prie sienos, ką kone- 
lagerin. Likusiųjų dauguma 
nesugalvoja nieko kito kaip 
pasyviai aimanuoti: ;,Kodėl, 
viešpatie, įžiebei gyvybe, 
jei dabar leidi sužvėrėiu- 
šiems savo vaikams ją iš
plėšti".

Tarybinė liaudis didžių 
aukų kaina sutriuškino fa
šizmą. Pustrečio šimto Lie
tuvos kunigų, palikę Tėvynę, 
išbėgo paskui besitraukian
čius hitlerininkus. Daugelis 
likusių dvasininkų organiza
vo banditini pogrindi, saik- 
dino gaujų dalyvius, slėpė 
juos, maitino ir atleidinėja 
nuodėmes.

Telšių vyskupo V. Borise- 
vičiaus pavedimu Tirkšlių, 
Žemaičių Kalvarijos Ir kiti 
kunigai renka iš gyventojų 
maisto produktus banditų 
gaujoms, žmonėms aiškin
dami, kad tai produktai ku
nigu seminarijai. Tas pats 
V. Borisevičius ’įkalba Liep
laukės kleboną J. Našlėną 
priimti zakristijonu ir to
kiu būdu slėpti vieną ban
ditinių gaujų organizatorių 
Š. Jazdauską. Kita banditą
— E. Misevičių paslepia pas 
kun. P. Gustaiti Pašilėje. P. 
Gustaitis ir i ji panašūs kuni
gai išdavinėjo banditams su
klastotus dokumentus, su 
kuriais jie galėjo nesislap
stydami gyventi.

Kunigas P. Gustaitis tei
singumo organams prisipaži
no:... vieną šventadieni Kal
tinėnų miestelyje aš sakiau 
pamokslą, nurodydamas tė
vams neleisti savo vaikų 
stoti j komjaunimo Ir pionie
rių organizacijas, nebend
rauti su komjaunuoliais ir 
pionieriais".

Kunigai L. Puzonas, A. 
Ylius, J. Jenauskas, S. Ru- 
džionis natvs aktyviai daly
vavo banditu gaujose. Ku
nigai J. Dan.yla, A. Šeškevi
čius vadovavo klerikalinei 
nacionalistinei organizacijai 
„Jėzaus širdies sargyba", klie
rikai B Strazdas, A. Svarins
kas parūpindavo nacionalis
tams suklastotus dokumentus.

platino antitarybinius lape
lius. 1947 m- drauge su ki
tais šešiais banditais buvo 
nukautas „Tauro" apygardos 
vadas kun. J. Lelešius. Vie
name jo bunkeryje buvo ras
tas antspaudas su penkiakam
pe žvaigžde iš adatų. Juo 
banditai „ženklindavo" tary
binius aktyvistus. Telšių 
vyskupas V. Borisėvičius 
Plateliu, Alsėdžių ir kitu! 
kunigus įgaliojo atleisti nuo
dėmes žudikams.

Tarybinė vyriausybė kvie
tė vyskupus paraginti su
klydusius mesti nusikaltėliš
ką veiklą. Tuo reikalu 1946 
m. į konferenciją Kaune bu
vo susirinkę vyskupai. Jo
je P Ramanausko liudijimu 
nebuvo prieita vieningos 
nuomonės banditizmo klausi
mu. Vėliau vyskupas P. Ra
manauskas prisipažino, kad 
„buvo padaryta didelė klai
da, nes vyskupų balsas gar 
Įėjo bent dalinai sumažinti^ 
žudynes".

k Suprantama, Tarybų val
džios organai buvo brivėfsti 
imtis priemonių prieš ban
ditinio nacionalistinio po
grindžio organizatorius, gau
jų narus. Teisingumo ranka 
pasiekė ir kai kuriuos su 
nacionalistiniais banditais 
susidėjusius dvasininkus. Štai 
tada, , kai išmušė Valanda at
sakyti už kruvinus darbui 
pfiėš savo liaudį, klerikalai 
ėmė ekstremistiškai šūkauti 
apie tariama kunigų perse
kiojimą neva už tai, kad iiė 
škleidžią religiją. Beje, tą 
Pati kunigai-ekštremlstai ban
do kartoti ir šiandien. 
Rinkinyje ,.Bažnyčios prie
globstyje" skelbiami do
kumentai liudija visai ką kita. 
Nubausti buvo tik tie kuni
gai, kurie bažnyčios, religi
jos priedangą dirbo nusi
kalstamą, priešvalstybini dar
bą. Tai patvirtina ir patys 
patrauktieji baudžiamojon 
atsakomybėn. Štai kad ir 
kanauninkas J. Juodaitis 
1950 m. savo parodymuose 
teigė: „Kadangi katalikų
dvasininkija aktyviai dirbo 
antitarybinį darbą, Tarybų 
valdžios organai ėmė suimi
nėti ir teisti atskirus kuni
gus, varančius antitarybinę 
propagandą, ‘ palaikančius 
ryšius su nacionalistų po
grindžiu ir telkiančius para
mą banditų gaujoms".

Dokumentų rinkinyje, kurt 
paruošė Lietuvos TSR Moks
lu Akademijos Istorijos ins
titutas (sudarytojas istorijos 
mokslų kandidatas K. Strums- 
kis) ryškiai parodyta, ko
kia antiliaudinė buvo dalies 
Lietuvos katalikų bažnyčios 
dvasininkų veikla 1940 m., at
kūrus Tarybų valdžią, hitle
rinės okupacijos Ir pokario 
klasių kovos metais.

Dabar dauguma Lietuvos 
katalikų bažnyčios dvasi- 
nlnku lojalūs socialistinei 
santvarkai. Šitaip persiorien
tuoti juos privertė gyveni
mas — socialistiniai visuo- 
men niai santykiai, kylantis 
materialinės bei dvasinės kul
tūros lygis, o taip pat nuo
seklus sąžinės laisvės prin
cipo įgyvendinimas, darbo 
žmonių, jų tarpe ir tikin
čiųjų, sąmoningumo augi
mas.

Jonas SAKALAUSKAS

What others say about:
Reagan’s unfinished business

This column, The Innocent Bystander, by Joel 
McNally, was printed in the Milwaukee Journal 
(Feb. 2). |

President Reagan announced that he would 
seek re-election to a second term because ‘‘our 
work is not finished. ’ ’

Rich people still have to pay some taxes.
There are countries around the world that are 

Pot occupied by U.S. troops.
The federal deficit is only $190 billion.
Every advance in civil rights in the past 200 

years has not been repealed.
There are names that the Russians haven’t 

been called yet.
There are Still some social programs serving 

poor people.
A portion of the federal budget goes for non

military spending.
There are a>few know-nothiqg old cronies from 

California who have not been appointed to high gov
ernment positions.

Vast expanses of national park and forest land 
have not been opened to development or strip min
ing.

Federal regulations remain on the backs of 
businessmen preventing them from poisoning the 
environment or manufacturing unsafe products.

There are countries with governments we don’t 
like that we haven’t even invaded. »

Women are still making a fuss about equality.
There are members of the Civil Rights Com

mission who still believe in civil rights.
College students continue to receive student 

loans.

Acid rain from uncontrolled air pollution has 
not destroyed all of our lakes yet.

Outer space is free of weapons of annihilation.
Not enough Marines have been killed in Leb

anon.
Senior citizens continue to rake in Social Secu

rity benefits and health care.
There are several imminent vacancies on the 

U.S. Supreme Court that should be filled with Nean
derthals.

The U.S. is still in the UN.
The UN is still in the U.S.
Missiles have not been deployed on every 

square inch of Europe. .
Millions of children attend integrated schools.
Defense contractors do not make big enough 

profits on bolts.
Many communities have not become toxic 

waste dumps.
Minorities are occasionally hired for jobs, per

petuating reverse discrimination.
Some Central American death squads have not 

completed their CIA training.
We haven’t jailed everyone who hasn’t regis

tered for the draft.
We haven’t drafted those who have.
Hungry people are still freeloading at soup 

kitchens.
Nancy needs some more new dresses.
There is still a strong Cuban influence in many 

Latin American countries, including Cuba.
We don’t have enough nuclear weapons to de

stroy the world enough times.
As the President might paraphrase Robert 

Frost: “I have promises to keep and miles to go be
fore I wake. ’D “Daily World"
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Kyšo vanago nagai *
Mūsų dienomis apie nieką 

kitą tiek daug nerašoma ir 
nediskutuojama, kaip apie 
karą ir taiką. Ginklavimosi 
lenktynės jau pasiekė tokią 
ribą, kuria prasideda bedug
nė. Tą supranta,visi galvo
jantys žmonės.

Apie karą ir taiką daug 
šneka ir Ronald Reagąn, 
pareiškęs norą dar pasilikti 
Baltuosiuose rūmuose sekan
čiam terminui. Tačiau jis 
apie tai šneka labai savotiš
kai — paprasčiausiai grąsin- 
damas jėga.

Štai ką jis yra pareiškęs:
“Pradėję stiprinti savo ga

lybę, mes atstatėme patiki
mas atgrasomąsias pajėgas, 
ir galime su pasitikėjimu 
siekti saugios ir ilgalaikės 
taikos. Taip pat ir ginkluotės 
sumažinimo”.

Nereikia būti dideliu spe
cialistu, kad pajustum šios 
logikos keistumą! Juk jau 
seniai paskaičiuota ir įrody
ta, kad to, ką Valstijos turė-

jo jau prieš Reagan organi
zuotą “galybės stiprinimą”, 
visiškai pilnai pakako šios 
šalies saugumui. Netgi su 
dideliu kaupu . . .

Tą puikiai supranta ir tai
kos šalininkai visame pasau
lyje, neišskiriant nė šio kraš
to., Tokių manifestacijų iki 
šiol dar nėra buvę nei Vaka
rų Vokietijoje, nei Anglijoje, 
nei čia. . Is ,

Didžiojlxspauda, TV visa 
tąi norėtų pavaizduoti kaip 
“Maskvos rankos” darbą, bet 
tai juokų vertas mėginimas. 
Juk taikos šalininkų judėji
me dalyvauja visų socialisti
nių sluoksnių žmonės, tiesiog 
žmonės, susirūpinę, savo ir 
savo Vaikų ateitimi.

Taigi, karo ir taikos klausi
mai į — dabar centriniai. 
Jiems didžiulis dėmesys ski
riamas socializmo šalyse, ir 
visų pirma — Tarybų Sąjun
goje. To pavyzdžių — didelė 
daugybė. Už taiką nuošir
džiausiai pasisako ir jai savo

pastangas skiria tiek tarybi
niai yadovai, tiek paprasti 
žmonės. Ta proga ypač norė
čiau atkreipti jūsų dėmesį į 
svarbų dokumentą, pasiro
džiusį tarybinėje spaudoje. 
Tai — tarybinių komunistų 

‘Centro Komiteto kreipimąsis 
į rinkėjus,, tarybinius pilie
čius (Tarybų Sąjungoje kovo 
pradžioje įvyko rinkimai į jų 
parlamentą —- Aukščiausiąją 
Tarybą).

Štai kas ten sakoma mūsų 
aptariamu klausimu:

“Ir esant dabartinei įtemp
tai padėčiai TSKP neatsisa
kys jos suvažiavimų priimtos 
Taikos ^programos. TSRS 
Aukščiaįsios Tarybos nuta
rime dat kartą patvirtinta: 
Tarybų Sąjunga nesikėsina 
nė į vienos šalies — ar ji 
būtų Vakaruose, ar Rytuo
se — saugumą. Ji nori gy
venti taikoje su visomis šali
mis ir vykdyti skirtingos 
socialinės ir politinės san
tvarkos valstybių taikaus 
sambūvio principą. Išreik^- 
damos karščiausius tarybą 
nės liaudies lūkesčius, parti
ja ir vyriausybė darys viską, 
kad būtų pašalinta karo 
grėsmė, kad būtų išsaugota

“Laisvės” su važiavimas 
ir banketas

Sekmadienį, balandžio 29 d., Lietuvių Koopera- 
tyvinės Bendrovės (“Laisvės”) dalininkų suvažiavi
mas įvyks 10:30 vai. ryto, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y.

* * *
Po suvažiavimo, 1 vai. bus pietūs. Kviečiame 

visus New Yorko ir apylinkės lietuvius atvykti.
Auka: $10

EKSKURSIJA | LIETUVĄ
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d.

Kaina $1,775.
Agentas: Robert J. Ellyn Travel, Inc., 501 Fifth 

Ave., Suite 160 S., New York City 10017.
Visais reikalais kreipkitės į

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417

DETROIT, MICHIGAN

Vasario 2 d. mirė

Clara Steponkevičienė
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės 

sūnui Frank Horb ir marčiai Evelyn gyvenantiems 
Dearborn Hts., Michigan; sesutei Eugenia Perry ir 
visiems giminėms, gyvenantiems Pennsylvanijoje 
pažįstamiems bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir netekę mylimos draugės mes 
kartu liūdime.

DETROITO MOTERŲ PAŽANGOS KLUBAS 
(f

EAST BRUNSWICK, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Motiejus Klimas
mirė 1976 m. kovo 26 d.

Kiekvieną dieną prisimename mūsų mylimą Tėvą 
ir jo nueitą teisingą kelią.

Ilsėkis ramiai, mylimas tėveli, mes tavęs niekad 
neužmiršime. ’

Duktė—EMILY ir jos 
vyras JOSEPH KRUPSKI 
anūkė—WANDA

EASTON, PENNSYLVANIA

MIRUS
% \

Onai Šlapikienei
Reiškiu giliausią užuojautą jos giminėms, arti

miesiems ir draugams, Amerikbj ir Lietuvoj.
Gaila netekus brangios draugės kurią per ilgus 

metus pažinojau ir kurios niekad neužmiršiu.

KAROLINA ŠOLOMSKIENĖ
Floral Park, N.Y.

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

i Maria Wallulis
Reiškiame gilią užuojautą jos posūniams, l’ony 

gyvenantį Seattle and Frank gyvenantį Sun City, 
Cal., sesutėms, broliams ir jų šeimoms Tarybų 
Lietuvoje bei jos draugams čia Amerikoje.

L.L.D. 45-OSIOS KUOPOS 
VALDYBA IR NARIAI

ST. PETERSBURG, FLORIDA

MIRUS

Broniui Jankauskui /
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnums Albert ir 

Emil bei jų šeimoms, gyvenantiems Newark, 
N. J.; taipgi visiems artimiesiems bei draugams čia 
ir Tarybų Lietuvoje.

A L.L.D. 45-OSIOS KUOPOS 
n NARIAI IR VALDYBA

taika dabartinėms ir būsįmb- 
sioms kartoms”. jp

Tai labai prasmingi^ ir 
reikšmingi žodžiai, ‘truippai 
nusaką tarybinį požiūrį pai
kos išsaugojimo reikalą.

Noriu priminti ir tokį, gal 
ne visiems mūsų skaityto
jams žinomą faktą: Tarybų 
Sąjungoje įstatymu uždraus
ta karo propaganda. Tą mi
niu todėl, kad, deja, JAV? 
šalyje kaip tik karinėms nuo-' 
taikoms kurstyti yra visos 
galimybės.
' Įdomu pastebėti: tam tikri 
“veiksnių” sluoksniai džiugiai 
trina rankas ir entuziastingai 
klapsi rašomosiomis mašinė
lėmis, kai vis labiau įsisuka 
ginklavimosi varžybų ratas. 
Taip entuziastingai, kad net 
nespėja apsidairyti aplink ir 

‘pagalvoti: o kas bus, jei jie 
patys atsidurs tokioje padė
tyje, kaip neseniai TV filme 
“The Day After” parodyti 
žmonės — irgi amerikiečiai, 
irgi šio krašto gyventojai?! 
Priešingai: “veiksnių” spau
doje gausu raginimų dar la
biau ginkluotis, nors dėl to 
tektų, atsiprašant, ir kelnes 
nusimauti. Ten taip pat gau
sti ir išpuolių prieš taikos 
šalininkus, jų demonstraci
jas.

Pavyzdžių čia, deja, kiek 
tik nori. Štai kad ir katalikiš
kais Chicagos “Draugas”. 
Jau pagal pobūdį — katali
kiškasis! — laikraštis, atro
do, turėtų rašyti už taiką, už 
artimo meilę ir taip toliau. 
Juoba, kad ir katalikų dvasi
ninkijos atstovai vis kiečiau 
ir atviriau pasisako už taiką, 
prieš nusiginklavimą. Tačiau 
iš “Draugo” katalikiškų 
plunksnų kyšo vanago nagai. 
Štai kaip jis komentuoja vie
no lietuvio jaunuolio iš Vaka
rų Vokietijos laišką: i

“Net keista skaityti . . . 
kai mūsų geras jaunuolis iš 
Vakarų Vokietijos rašo, jog 
“dalyvausime renginiuose ir 
demonstracijos^ prieš Jung
tinių Amerikos Valstijų atve
žamas naująsias raketas”.

Neabejojame jo . . . gerais 
norais ir idealizmu, bet abe
jojame, ar jis supranta, prieš 
kokią grėsmę visi stovime ir 
ruošiamės 
kai prieš 
pakelti”.

'Matote: 
Drąugas 

grindinę mūsų dienų proble
mą. Pakelkime rankas, gink
luotas branduolinėmis rakė-* 
tomis, ir viskas bus paprasta 
ir aišku!

Deja, tokios superprimity- 
vios mąstysenos “vaduotojų” 
spaudoje daug. Tik gaila, 
kad niekas jų nesusimąsto: o 
kas bus po to? Čia derėtų 
priminti ir kai kuriuos kitus 
“rankų kėlėjus”, užbaigusius 
labai liūdnai. . . V.M.

nuleisti rankas, 
priešą jas reikia

kaip paprastai 
išsprendžia” pa

Kadagio dūmas
Linksmas palei apsnigtą 

klojimą, užstotą pamiškės 
drebulių, su rezginėmis ant 
pečių trepsi eigulys dėdė 
Juozapas. ^Spindi kaip nu
šveistas vario pinigas, dūmų 
kamuoliukus iš pypkės pučia. 
Gerais ženklais melsvai žyd
ra Minčiagirės pavakarė nuo
šalėse pažymėta.

Pirmoji giedrumą atnešė 
ant baslio puodynėms mauti 
nutūpusi šarka. Uodegą šiau- 
rėn; pasuko — sidabrinę del
čią ^nulydėjo, pietuosna atsi
gręžė — atodrėkį išpranaša
vę. Kūliais apsivertė — pūgą 
į ^Gervėčių raistus nuvijo. 
Paskum žvirbliai pro svirno 
pakraigę lando — reiškia, 
bašinių pasigedo, apie mėsė
dį — turtingą kaimui metą — 
šeimininkui primihė. Surado 
dėdė Juozapas £rie pirkelės 
lapės pėdas. Gražutėles kaip 
sidabro pinigėliai, tiesiai pro 
tvartą nusukusias. Vėl girios 
žmogui laimingas ženklas — 

Tapė ne vištų vogti ėjo, o nuo 
pirkelės iki tvarto, nuo tvar
to iki ežero kelią išmatavo. 
Semk, šeimininke, eketėje 
skambantį vandenį, kaisk 
kubile. Kvieskis pagalbon 
kaimyną Gubertą, versk ant 
šono meitėlį — didesnį, sun
kesnį už girios šerną.

Sulaukėme vakaro. Kartu 
su dėde Juozapu pasėdėkime 
prie besikūrenančios duonke
pės krosnies. Pasiklausyki
me laikrodžio — kukuojan
čiose gegutės. Pro seklyčios 
langą paskaičiuokime žvaigž
des ir įsidėmėkime, kurion 
pusėn pasvirę Didžiųjų Grį
žulo Ratų “samtis”. Mat 
skerstuvėms palankios 
žvaigždės, palankaus meto, 
jauno mėnulio reikia. Kad 
lašiniai pūstųsi, o nesitrauk
tų. į
... Jau išaušo giedras 

rytas. Oras šaltęlio suspaus
tas, grynas. Per kelias vars
nas rogių pavažų garsas gir
dėti. Dėdės Juozapo sodybo
je — tikras sujudimas. Kai
mynas Gubertas iš drebuli
nėmis malksnomis apdengto 
kluono tempia šiaudus. Gel
tonus, gintarinius it vaškas 
su pilkos sidabražolės prie
maiša. Ne miežinius, ne Rugi
nius, o pavasarinio kviečio. 
Girdi, ruginiai — per kait
rūs, miežiniuose — per daug 
“parako
šūsnis supleška. Va, kvieti
nis šiaudas — ramiai ir gerai 
dega. Kaimietis perpratęs 
“liaudiškąją botaniką”.

. . . Stulpu kyla dūmas. 
Meitėlio nasruose — beržinė 
(gali būti ir baltalksnio) 
pliauska. Ne jumorui, o kad 
šviežia mėsa neuždustų, gau
tų oro. Skerstuvės ne tik 
šventė sodybos šeimininkui 
ir jo kaimynams iš pagirio. 
Pasižvalgykite, kiek “smal
suolių” prisirinko. Kerotoje 
obelyje oriai sutūpė, varnos. 
Ant tvoros striksi šarka. Pa
trobiais ritinėjasi startos ir 
čiauškia zylės. Murkia prie
svirnyje katinas, kuris buria, 
kad vidurnaktyje sodyboje 

atpė-

su spanguolė-

“ant žaliai

iškart šiaudų

^vaišių likučių ieškoti 
(Tins lapė.

Pagarbiausias paukštis Šia
me margame susirinkime — 
didžioji zylė. Labanoro, Min
čiagirės kaimeliuose gyvuoja 
savotiškas paprotys. Būk tai: 
zylė pirmoji lašinių storį pa- 

spirgu- 
paska- 
paukš-

matuoja. Mėgsta ji 
čius, lašinių bryzelį 
nauti. Nepavaišinsi

tės — pavasario pranašės — 
blogai kitais metais kiaulės 
augs. Ploni lašiniai ir nedeš- 
riniai kumpiai bus. Nevalia ir 
varnos, šarkos nuo skerstu
vių vietos ginti. Šykštumas 
kenkia. Užšpykdysi šarką — 
ji rūdimis lašinius apleis. 
Pravarysi varnas — skilan
džius pelės kamaroje su
grauš.

Meitėlis išparceliuotas, su- 
sūdytas. Dabar prašome prie 
stalo! Ar srėbėte kada nors 
aukštaitiškos jukos iš kraujo 
ir miltų, ar žinote — kuo ji 
pagardinta? . . Džiovintais 
baravykais, kurių sudžiūvusi 
kepuraitė rusva it briedžio 
nugara, o grybo apačia švie
čia baltai tarsi delčia. Šviežia 
virta mėsa, sultingi kauliu
kai — meirūnais, juozažolė- 
mis, kalendromis, kitomis 
žolelėmis pagardinti. Šali
mais dubuo
mis iš Didžiabalės ar Varniš
kių balų, gerai užraugti ko
pūstai. O Labanoro pusėje 
skerstuvių juka ir su čiobre
liais verdama. Būkime atviri: 
koks skerstuvių stalas — be 
taurelės. Antai, dėdė Juoza
pas atnešė iš kamaros apra
sojusį, skerstuvių progai 
saugotą buteliuką. Jame — 
garsioji “Labanorinė”, atsi
vežta net nuo Paaisetės, ke
lis kartus per beržo anglis 
varyta, valyta naminė degti
nė. Paskui
melsvos, skambančios stum
brinės viksvelės laikyta”. 
Toji “labanorinė”, kuri ir 
savo laiku respublikiniame 
etnografinių valgių konkurse 
dalyvavo, prizą — žemaičių 
skilandį — kaimietiškų užpil
tinių grupėje gavo. Taigi — 
ne nuodėmė “stumbro viks- 
velę” paminėti.

Žinau, kai mėsa liepiniame 
lovyje įsisūrės, dėdė Juoza
pas, pasikinkęs bėriuką, 
dums į girią. Parsiveš kada
gių kupetą. Šaunus ir slau- 
nas tas medis kadagys, daug 
kur dar ėgliumi vadinamas. 
Jis “aromatų aromatą” laši
niams, kumpiams, dešroms 
ir skilandžiams suteikia. Tie
sa, vien pirtelės krosnies 
kadagiu iš karto nepleškinsi. 
Čia pradžiai pasitarnauja 
sausa alksninė malka. Tik 
toliau nuo pušinės ar eglinės, 
nes lašiniai smala pakvips. 
Vėliau alksnio dūmas “atmie- 
šiamas” kadaginiu.

Sako, žiema mūsų kaimuo
se skilandžiais braška. Pui
kūs tai gardumynai. Primin
sime, miškinguose Aukštaiti
jos kampeliuose jie daromi 
atsivertus “gamtos virtuvės” 
knygą. Tauragnų pusėje ver
dama kmynų sunka. Joje iš
minkoma “tešla” dešroms ir 
skilandžiams. Kmyno grūdas 
ne tik kvapą skanėstui, bet 
ir spalvą atiduoda. Pakeli 
tokio skilandžio riekę — jinai 
kaip vyšnia raudonuoja.

Palydėjome sudilusią del
čią. Pabuvojome smagiose 
skerstuvėse. Atšventėme 
mėsėdžio — pačio turtingiau
sio kaime meto pradžią. Ra
gavome valgių, kvepiančių 
girios uogom, šaknelėm, žo
lelėm. Vertas pagarbos mels
vas kadagio spyglio dūmas, 
vertas pagyrimo kmyno grū
das, čiobrelio šaknelė. Be 
jų — nebūtų romantiškųjų 
viduržiemio gėrybių spalvų 
ir kvapų.

Leonardas Grudzinskas

Detroit, Mich
LDS 21 KUOPA

Nuo balandžio
LDS 21 kuopa, 
Mich., laikys susirinkimus
kiekvieno mėnesio PIRMĄJĮ

mėnesio 
Detroit,

sekmadienį. Nepamirškite, 
balandžio mėnesį susirinki
mas įvyks 1 dieną, 11 valan
dą ryte, 4114 W. Vernor Hwy.

Ruth Gugas, Sekretorė <

BRIEFS
They say heat, as basic to 

life as eating, has become an 
unaffordable luxury. In 1983, 
according to the Citizen-La
bor Energy Coalition, 
300,000 families were discon
nected because they lacked 
money to pay gas bills.* * *

Jerry Kelly from Queens, 
N. Y. writes to the editor of 
the New York Post.

“Better Ed Koch should 
have visited the subways in 
Paris, Berlin and London on 
his recent trip and seen how 
real subways are run instead 
of peedling his book all 
over Europe.”

And James Rosen from 
Manhattan, writes:

“There is no men’s room in 
the world as filthy as the 
men’s room at Grand Central 
Station. That room has not 
been cleaned in the past two 
months.

Visitors to our city must 
think of us as slobs. The 
Mayor should 
room.” 4c *

$5.6 billion would restore 
cuts in Public Service Jobs 
and Training Programs or 
build two nuclear-powered 
aircraft carriers.* * *

A May Day March and 
Rally will be held on Satur
day, April 28.♦ * *

In an article in The New 
York Times it says that the 
flood of candidates that filled 
Roman Catholic seminaries 
20 years ago has slowed to a

visit that

trickle. The number of 
American priests is at an 
all-time lbw and some specia
lists in church affairs predict 
the clerical population will 
sink to half its present size 
by the year 2000.

The obstacles to recruit
ment have multiplied. A re
view of all available data on 
the subject showed that the 
image of the priest has lost 
its luster.

Many believe major chan
ges are needed, including 
the ordination of women and 
married riien.

♦ ♦ *
Young people tell us time 

and again that they have 
most to lose in the event of a 
nuclear war. In response to 
questions about the nuclear 
conflict, they say bitterly 
that they’d pay the biggest 
price. They would be denied 
a chance to live, to love, to 
work, to bear children, and 
raise a family. They would 
lose the largest portion of 
their lives and the opportu
nity to enjoy the pleasures 
they’ve hardly begun to 
taste.

The paintings , below are 
part of The Tree Of Life^, the 
world through the eyes of 
children, exhibit which was 
at the United Nations. The 
exhibit included 250 paint
ings and letters by children 
between the ages of 8 and 12 
from 80 countries. There 
was a fervent plea in the 
children’s drawings for peace 
and an appeal for the rights 
of children. Use

Divadalage (10), Sri Lanka
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“This woman carries her child in her hands, frightened 
by war and running away... 1 do not want to live like 
her in the future.”




