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KRISLAI
Lietuvą pamatyti galima 

tik Lietuvoje
Darbščios labūnaviečių 

rankos
Melaginga, dipukų reklama 
Naujas leidinys —seni melai 
J AV lietuvių spaudos 

veteranas
IEVA MIZARIENĖ

Vasara — poilsio, o tuo 
pačiu ir kelionių metas. Kas
met šimtai Amerikos lietuvių 
vyksta aplankyti Lietuvą, 
ten kur gimė jie patys, tėvai 
ar seneliai. Tokiomis kelionė
mis ir įrodoma tikra meilė 
savo gimtam kraštui, nes 
tėvynės negalima pasiimti su 
savimi į lagaminą. Tie, kurie 
gąsdiną tautiečius nevykti į 
gimtinę, iš tikrųjų nekenčia 
Lietuvos. Juos gąsdiną tai, 
kad žmonės ten gerai gyve
na, kad ten šnekama lietu
viškai ir visai nepaisoma tų 
šmeižtų, kuriuos išsijuosę 
skleidžia dipukų laikraščiai.

LJ
Neseniai gavau siuntinuką 

iš savo seno draugo Henriko 
Kretavičius. Lietuvoje jis 
vadovauja “Rytų aušros” ko
lūkiui Labūnavoje netoli Kė
dainių. H. Kretavičius at
siuntė man savo knygutę, 
kurioje aprašoma Labūnava, 
jo kolūkis.

Nemaža Amerikos lietuvių 
buvojo šiose apylinkėse arba 
susitiko šio kolūkio pirminin
ką besilankantį čia Ameriko
je. Ir vis vien neįprasta 
matyti nuotraukas, kur kolū
kiečiai gyvena kaip miesto 
sąlygom, kaip gražiai jie 
linksminasi, ilsisi. Tą jie gali 
daryti remia sąžine, nes nie
kas negali papriekaištauti, 
kad jie blogai dirba. Lietu
vos žmonės patys kuria savo 
ir savo vaikų ateitį.

Šiemet virš trisdešimties 
žmonių aplankys Lietuvą su 
“Laisvės” organizuota grupe. 
Jie savo kelione tikrai nesi
skųs, nes laisviečiams Lietu
voje bus sudarytos geros są
lygos, parodytas ne tik Vil
nius, jie turės geresnes sąly
gas susitikti ir su giminėmis.

Kitos keliones organizuo
jančios firmos pavydi laisvie
čiams sudaromų sąlygų ir 
bando visaip gudrauti. Atsi
randa tokių, kurie per 
“Draugą”, “Darbininką” ar 
“Tėviškės žiburius” bando 
žadėti vykstantiems net 11 
dienų Lietuvoje. Iš tikrųjų 
šios grupės nebūna Lietuvo
je nė valandą ilgiau už lais- 
viečius, o gudrautojai savo 
reklamoje pr;ie dienų bando 
pridėti nors naktis. Tai men
ka gudrybė. . .

Amerikos lietuviams skirta 
spauda pasipildė dar vienu 
leidiniu —Chicagoje pradėtas 
leisti laikraštis “The Obser
ver”. Jis skirtas jau nutautė- 
jusiai išeivijos daliai. Todėl 
galima buvo laukti, kad jis 
rašys apie Lietuvą, primin
damas amerikiečiams jų tėvų 
gimtinės grožį, primindamas 
jiems lietuvybę ir lietuvių 
kalbą. Bet nieko panašaus — 
jame spausdinami tik šmeiž
tai apie dabartinę Lietuvą ir 
nė žodžio apie jos grožį, 
istoriją ar žmones.

1.. J
Gegužės 11 dieną “Vieny

bės” laikraščio redaktoriui 
Jonui Valaičiui sukanka 80

Pasirašyta .ekonominio 
bendradarbiavimo sutartis 
tarp Lenkijos ir Tar. S-gos

, iJ

Lenkijos vadovas gen. Wojciech Jaruzelski pokalbio metu 
su Tarybų Sąjungos vadovu Konstantinu Černenka. 
Viduryje TSRS užsienio reikalų ministras Andrejus 
Gromyka.

Maskva. — Gen. Wojcie- 
cho Jaruzelskio vadovaujama 
Lenkijos ekonomistų delega
cija posėdžiavo Maskvoje su 
Tarybų Sąjungos ekonomis
tais ir gegužės 4 d. pasirašy
ta penkiolikos metų sutartis. 
Ją Kremliuje Tarybų Sąjun
gos vardu pasirašė TSRS 
vadovas Konstantinas Čer
nenka, o Lenkijos vardu — 
gen. Jaruzelski.

Si sutartis, kurią vėliau 
Lenkijos delegacijos garbei 
suruoštame bankete Černen
ka pavadino “didžiulės politi
nės reikšmės dokumentu”, 
numato abiejų šalių bendra
darbiavimą ekonominėje, 
mokslo ir technikos srityse.

Savo kalboje TSRS vado
vas Černenka pabrėžė abipu
sio bendradarbiavimo reikš
mę ir nurodė, kad tai bus 
rakščių kapitalistiniam pa
sauliui, ypač prez. Reaganui. 
nes tarptautinė reakcija ir 
socializmo priešai pačioje 
Lenkijoje vis.omis išgalėmis 
trokšta sutrukdyti pradėtąją 
Lenkijos ekonominės ir poli
tinės stabilizaciją.

Černenka taip pat atmetė 
Washingtono planus dėl su
tarties projekto uždrausti 
cheminius ginklus ir dėl abi
pusio kareivių skaičiaus su
mažinimo Centrinėje Euro
poje.

Gen. Jaruzelskiui buvo 
įteiktas aukščiausias Tarybų 
Sąjungos atžymėjimas, Leni- 

metų. “Laisvė” yra kitokios 
pakraipos laikraštis nei “Vie
nybė”, bet mes norime pa
sveikinti jos redaktorių su 
gražia sukaktimi. Be Jono 
Valaičio sunku įsivaizduoti 
prieškarinės Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių spaudos 
istoriją. Jablonskio mokinys, 
vienas Dariaus ir Girėno 
skrydžio organizatorių Jonas 
Valaitis jau šešios dešimtys 
metų dirba spaudoje. Jo 
dirbta įvairiuose laikraščiuo
se, radijo programose. Tai 
vienas nedaugelio profesio
nalių išeivijos žurnalistų, iš
saugojusių meilę Lietuvai. 
Linkime Jonui Valaičiui ge
ros sveikatos ir toliau nenu
leisti ranku.

no ordinas, už jo nuopelnus, 
vairuojant šalies politika, iš
vengiant “tautinės katastro
fos”. Manoma, kad čia turėta 
mintyje visas tas sunkus 
laikotarpis, Lenkijai grasant 
ekonomine ir politine anar
chija, kai užsienio kurstoma 
Solidarnošd unija ir jos šali
ninkai buvo pasirengę su
griauti viską, ką socializmas 
Lenkijoje buvo pasiekęs.

Gen. Jaruzelski turėjo pro
gos susitikti ir su savo karo 
laikų kolegomis veteranais. 
Riazanėje, kur 1944 m. jis 
tarnavo kaip jaunesnysis ka
rininkas tuo metu besiku
riančioje Lenkijos liaudies 
kariuomenėje, buvo pasikal
bėta apie praeitojo karo pa
tyrimus.

Quebec. — Gegužės 8 d. į 
Quebeco Tautinės Asamblė
jos rūmus įsiveržė kanadietis 
kareivis ir pradėjo šaudyti. 
Žuvo trys Asamblėjos tar
nautojai ir 13 sužeista. Poli
cijos suimtas, jis aiškino, kad 
norėjęs sušaudyti visus par
lamentarus. Suimtasis pa
siųstas į bepročių ligoninę 
ištirti.
1

11 mylių gyva grandinė prieš JAV branduolines raketas

Tai vaizdas iš Belgijos, kur prie karinės Florennes bazės jaunimas protestuoja dėl savo 
valdžios sutikimo priimti JAV branduolines raketas. Panašių demonstracijų vis 
daugėja Vakarų Europoje.

Ragina pagyvinti 
prekybą tarp 
JAV ir TSRS

Chicago. — Balandžio pa
baigoje čia įvykusioje 47-o- 
joje Pasaulinėje Prekybos 
konferencijoje buvo ypatin
gas susidomėjimas prekybos 
pagyvinimu tarp JAV ir Ta
rybų Sąjungos. Apie 500 
asmenų dalyvavo “U. S. — 
Soviet Trade” simpoziumo 
darbuose. Simpoziumą su
rengė Erwin A. Salk, Salk 
Ward and Salk, Ine. morgi- 
čių bankininkų prezidentas. 
Jis yra veiklus, siekiant JAV 
ir TSRS prekybos pagyvini
mo.

Diskusijų metu paaiškėjo, 
kad Tarybų Sąjunga, kurios 
1983 metų prekyba siekė $42 
milijonus, $40 milijonu išlei
do prekybai su Vakarų Euro
pa ir Japonija. Tiktai mažas 
nuošimtis teko Amerikai. 
Buvo pabrėžta, kad net tokie 
kraštai, kaip abi Vokietijos, 
turi prekybos santykius ir, 
kas įdomiausia, kad Federa
linė Vokietija savo kariuome
nei uniformas gaminasi De
mokratinėje Vokietijoje.

Atšauktas "taikos" 
žygis Beirute

Beirut, Libanas. — Nuvar
ginti jau devynerius metus 
trunkančio civilinio karo, 
Beiruto gyventojai gegužės 
6 d. buvo planavę surengti 
“taikos” žygį prie vadinamos 
“Žaliosios linijos”, skiriančios 
šį miestą į krikščionių ir į 
muzulmonų gyvenamąsias 
dalis. Tačiau, prasidėjus ko
voms tarp abiejų pusių mili
cijų, demonstracija turėjo 
būti atšaukta, nes kovos vy
ko kaip tik ten, kur buvo 
numatyta žygiuoti. O kai per 
radiją buvo pranešta, jog 
žygis atšaukiamas, tai milici
jos sustabdė ugnį. Žygio or
ganizatoriai ir tvirtina, kad 
jie pasiekė šiokios tokios 
simboliškos taikos, kad ir 
trumpam.

Tripoli. — Dar ligšiol 
neišaiškinti vyrai užpuolė 
Tripoli priemiestyje esančius 
kdriuomęnės^ barakus, ku
riuose gyvena ir Libijos va
dovas pulk. Qaddafi, ketin
dami jį nudėti. Bet atentatas 
nepavyko.

Tarybų Sąjungos sportininkai nedalyvaus 
olimpinėse žaidynėse Los Angeles mieste

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos olimpinių žaidynių komi
tetas, kaip praneša Tasso 
agentūra, išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad Tarybų 
Sąjungos sportininkai šią va
sarą nedalyvaus olimpinėse 
žaidynėse dėl nepakankamu
mo saugumo tarybiniams at
letams ir dėl JAV toleruoja
mų antitarybinių grupių de
monstracijų. Šitaip reika
lams esant, sakoma, kad 
tarybiniam jaunimui žaidy
nėse dalyvauti nebus įmano
ma.

Washington J — Prez. Rea
gan administracija tuojau 
pat pasiskubino TSRS komi
teto sprendimą nedalyvauti 
olimpinėse žaidynėse pava
dinti “akivaizdžia politine ak
cija, neturinčia jokio pateisi
nimo”. Tarybų Sąjungos 
olimpinio komiteto sprendi
mą apgailestavo ir eilė Kon: 
gresų narių. Bet didžiuma 
politikierių ir politinių ko
mentatorių tvirtina, kad tai 
greičiausia “atsilyginimas” 
Amerikai už tai, kad ji boiko
tavo 1980 m. olimpines žai
dynes Maskvoje. Tada prez. 
Carteris organizavo boikotą 
kaip kerštą už tai, jog Tary
bų Sąjunga pasiuntė savo 
kariuomenę į Afganistaną.

Ką laimėjo Vietnamo 
karo veteranai

Brooklyn. N. Y. — Vietna
mo karo veteranai, kurie jau 
eilė metų rūpinosi gauti 
kompensaciją už tai, kad jie 
buvo apnuodyti chemikalų, 
vadinamų “Agent Orange”, 
gaus $18 milijonų. Šią sumą 
be teismo sutiko sudėti sep
tyni tų chemikalų fabrikan
tai.

Kiekvienas iš dviejų su 
puse milijono karių, kurie 
tarnavo Vietname, turi teisę 
gauti kompensaciją, bet ma
noma, kad ją tegaus tik nuo 
10 iki 20 tūkstančių asmenų. 
Fondas veiks iki 1990 metų. 
Tai data, iki kurios veteranai 
galės pareikšti savo preten
zijas. Tačiau jis veiks ir po to 
dar 25 metus, turint minty
je, kad pretenzijas galės pa
reikšti ir veteranų vaikai,

Marat V. Gramov, Tarybų 
Sąjungos Olimpinių žaidynių 
komiteto pirmininkas, kuris 
tvirtina, kad TSRS ne boiko
tuoja Los Angeles žaidynių, 
bet tik jose nedalyvaus.

Tačiau, nepaisant, kad 
JAV sportininkai ir jos ali- 
jantų sportininkai Maskvoje 
ir nedalyvavo, žaidynėse da
lyvavusieji kraštai pasiekė 
gražių pergalių. Tik tada 
tarybiniams sportininkams 
neteko rungtyniauti su 
vakariečių sportininkais, 
kaip dabar vakariečiu sporti
ninkams nebus progos išban

kurių nemažai yra gimę de
formuoti ar turi kokius nors 
kitus fizinius sužalojimus.

Apskaičiuojama, jog JAV 
kariuomenė karo metu Viet
name išpylė apie dešimt mili
jonų tonų galionų labai nuo
dingų chemikalų, norėdama 
išnaikinti džiungles, kuriose 
slėpėsi ir veikė vietnamiečiai 
kovotojai. Tačiau, bemokin
dami priešus, amerikiečiai 
kariai ir patys nukentėjo, 
nes, kaip dabar veteranai 
tvirtina, tie chemikalai pa
veikė ir jų sveikatą: daugelis 
gavo vėžio ligą, įvairius ke
penų sutrikimus ir odos li
gas. Taip pat tie nuodai 
turėjo įtakos ir į veteranų 
vaikus.

Tarp septynių chemikalus 
gaminusių firmų pati stam 
biausia yra Dow Chemical.
Tačiau tos firmos neprisiima 
kitokios kaltės ir tik pasižada 
sumokėti tą $18 milijonų 
sumą, kuri dar padidės, kai 
bus priskaičiuoti nuošimčiai. 
Manoma, kad fondas tada 
pasieks kokius $25 milijonus.

Veteranai šį susitarimą su 
firmomis sutiko įvairiomis 
nuotaikomis: vieni buvo pa
tenkinti, o kiti tvirtino, kad 
tai per mažai, nes jų sugriau
tas gyvenimas reiškia dau
giau nei pinigų.

Ateityje veteranai ir kor
poracijos ketina traukti į 
teismą federalinę JAV val
džią už jos vaidmenį šitoje 
chemikalų tragedijoje. Kor
poracijos tvirtina, kad jos 
chemikalus gamino pagal vy
riausybės reikalavimus ir 
kad federalinė valdžia buvo 
atsakinga už jų panaudojimą.

Spauda stato klausimą, o į 
kokį gi teismą gali kreiptis 
nelaimingieji Vietnamo žmo
nės, kurių žemė turėjo tiek 
chemikalų sugerti.

dyti savo jėgų su tarybiniais 
sportininkais, kurie daugely
je' sričių užima čempionų 
vietas. • |

Nesama daug vilčių, kad 
Tarybų Sąjungos olimpinis 
komitetas pakeistų savo nuo
monę, nors JAV sluoksniai ir 
Los Angeles žaidynių komi 
tetas bei Tarptautinis olimpi
nių žaidynių komitetas dar 
kalba ir apie tai, kad gal 
Tarybų Sąjungą savo nuomo
ne pakeis. Birželio 1 d. yra 
data, kada valstybės turi 
pranešti komitetui apie savo 
dalyvavimą.

Išeinant laikraščiui į spaus
tuvę, dar nebuvo žinoma, 
kurios kitos šalys iš socialis
tinio bloko žaidynėse nedaly
vaus. Buvo kalbų, kad tuo 
pačiu metu Sofijoje, Bulgari 
joje, įvyksiančios socialisti
nių šalių sportininkų rungty
nės.

New York. — JAV Komu 
nistų partijos gen. sekreto
rius Gus* Hali išleistajame 
pareiškime ryšium su pa 
skelbimu apie TSRS atletų 
nedalyvavimu žaidynėse kal
tina prez. Reagano priešišką 
nusistatymą TSRS atžvilgiu. 
Hull apgailestauja, kad tary
biniai sportininkai negalės 
žaidynėse dalyvauti.

Australai bijo JAV 
"Star Wars" plano

Sydney. — Spauda rašo, 
kad pietinės Australijos par
lamento darbo partijos narys 
Don Scott vis daugiau kalba 
apie susirūpinimą, kad prez. 
Reagano “Star Wars” strate
gija gali atnešti Australijai 
baisių nelaimių. Ta strategi
ja, kaip žinia, liečia ginklus, 
kurie bus rengiami ir naudo 
jami tarpkontinetinėm rake
tom šaudyti Australija daly
vauja prez. Reagano plane, 
pagal kuri vystomi ginklai, 
kurie bus naudojami erdvės 
karuose'.

Popiežiaus kelionė 
į Tolimuosius Rytus

Seoul. — Tai jau antroji 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
kelionė į Tolimuosius Rytus. 
Jis aplankė Korėją ir Thai- 
landą, kurių apie 4 proc. 
sudaro katalikai. Kitose 
dviejose šalyse —- Papua, 
New Guinea ir Solomonų 
salose katalikai sudaro nuo 
27 iki 20 proc. gyventojų. 
Pirmoji kelionė buvo 1981 į 
Filipinus, kur daugiau kaip 
80 proc. iš 52 milijonų skai
čiaus yra katalikai.

Pagrindinis jo kelionės 
tikslas buvo Seoule. Pietų 
Korėjoje, kanonizuoti 103 
kankinius, kurių tarpe* yra 93 
korėjiečiai ir 10 prancūzų. 
Jie' buvo nukankinti Korėjoje* 
tarp 1839 ir 1867 metų, kai 
tenai skle'idė katalikybę. 
Šventaisiais paskelbtųjų tar
pe' yra vienas korėjietis kuni
gas ir 45 pasauliečiai vyrai ir 
47 moterys. Korėja save) 
šventųjų skaičiumi dabar yra 
ketvirtoji pasaulyje1 po Itali
jos, Ispanijos ir Prancūzijos.

Savo pamoksluose* minioms 
popiežius pabrėžia socialinio 
teisingume) reikalą ir drau
džia dvasininkams kištis į 
savo šalių politiką.
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Gegužės Pirmoji pasaulyje
Amerikos spauda ir žinių agentūros beveik ignoruoja 

Gegužės Pirmosios šventimą pasaulyje. Taip, pavyzdžiui, 
žymiausias šalies laikraštis, New York Times, dieną po šios 
tarptautinės darbininkų šventės perdavė tris žinias: apie 
paradą Maskvos Raudonojoje aikštėje, apie silpnokas 
demonstracijas Paryžiuje ir apie Solidarnošč grupių 
įsiterpimą į demonstracijas Lenkijoje. Paskutinė žinia buvo 
ilgiausia — su visokiomis detalėmis. Kas dėjosi likusiame 
pasaulyje — nė žodžio. 0 faktinai šių metų Pirmosios 
Gegužės šventė buvo ypatingai reikšmingai atžymėta.

Tiesa, kad Paryžiuje demonstracija buvo suskaldyta, kad 
komunistai, socialistai ir kitos kairios grupės dalyvavo 
trijose skirtingose demonstracijose ir jos buvo negausios. 
Už tai atsakominga Mitterando valdžia, kuri su savo 
ekonominėmis anti-darbininkiškomis atakomis labai suskal
dė darbininkų klasę, Bet visai kitaip buvo kitose Europos 
šalyse.

Britanijos miestuose Gegužės Pirmoji buvo švęsta po 
vilties ir kovingumo ženklu. Buvo jausta, kad darbiečių 
jėgos stiprėja, kad konservatoriai-toriai randasi defensyvo- 
je. Ir tas pasitvirtino po kelių dienų, kai Darbo partija, 
atsiekė didelius laimėjimus savivaldybių rinkimuose, laimė
dami absoliutę daugumą eilėje miestų. Ypatingai didelis 
laimėjimas atsiektas Liverpoole, kur laimėjo ne vien Darbo 
partija, o jos kairysis sparnas: miesto savivaldybę valdo 
kairūs darbiečiai

Vokietijoje Pirmoji Gegužės buvo švęsta po kovos prieš 
branduolinius ginklus ženklu: Koelne, Diuseldorfe, Frank
furte, Miunchene, Bremene ir kituose Vakarų Vokietijos 
miestuose socialdemokratai, žalieji, komunistai, bepartiniai 
taikos šalininkai ir religiniai pacifistai, kaip protestantai 
taip katalikai, demonstravo petys petin didžiulėse eisenose.

Italijoje demonstracijoms vadovavo Generalinė Darbo 
konfederacija, kurios priešakyje yra komunistai, bet 
kurioje priklauso ir kitų pažiūrų darbininkai. Įdomu, kad 
Italijoje katalikai ir jų krikščionių demokratų partija 
laipsniškai pradeda skaityti Gegužės Pirmąją ir savo šven
te — pats popiežius dabar tą dieną mini kaip simboliniai 
ypatingą žmonijos socialiniuose siekiuose.

Pranešimai iš Graikijos rodo, kad tenykštė socialdemo
kratinė Papandreo valdžia pavertė Gegužės Pirmąją beveik 
oficialia šalies švente. Nors oficialiai Graikijos socialistai ir 
komunistai neturi bendro fronto, bet Atėnų demonstracijo
se socialistai ir KKE (komunistai) dalyvavo kartu. 
Eisenose, sakoma, dalyvavo apie pusė milijono žmonių 
visoje šalyje.

Kinijoje tarptautinė darbininkų šventė buvo atžymėta 
plačiai ir spalvingai. Šalies sostinė pasipuošė raudonomis 
vėliavomis ir Lenino paveikslais (Reaganas dar nebuvo 
išvykęs ir jis matė miestą pasirengusį švęsti Gegužės 
pirmąją). Beje, Kinijoje, kaip paprastai, šalia Lenino 
paveikslų dar iškabinami Stalino paveikslai. Mao paveikslų 
šiuo kartu beveik nesimatė.

Iš Indijos mus dar nepasiekė žinios, bet paprastai ten 
Gegužės Pirmąją švenčia beveik visos partijos, riet tos, 
kurios faktinai yra dešinėje.

Įdomios žinios gaunamos iš Lotynų Amerikos. Kuboje ir 
Nikaragvoje, dviejose socialistinėse šio kontinento šalyse, 
tarptautinė darbo žmonių šventė minima ypatingai kovin
gai. Tenykštės demonstracijos yra gal spontaniškiausios, 
labiausiai militantiškos pasaulyje, — ten žmonės mobilizuo- 
jasi, kad, jeigu reikalas kiltų, jie galėtų atremti imperializ
mo intervencijas.

Betgal labiausiai vilties teikianti ir stebinanti žinia 
ateina iš Čilės sostinės Santiago: nežiūrint militaristinės 
diktatūros, nežiūrint fašistinės priespaudos, apie 250,000 
(ketvirtadalis milijono!) žmonių išsiliejo į Santiago centrali- 
nes gatves ir aikštes su vėliavomis, ir policija buvo bejėgė 
juos išvaikyti, nors provincijos miestuose valdžia demon
stracijas atakavo ginklu. Demonstraciją Santiage oficialiai 
surengė valdžios pripažintos profsąjungos-unijos, bet 
faktinai žmones mobilizavo socialistai, komunistai ir 
Revoliucinės Kairės judėjimas (MIR). Demonstracija paro
dė, kad Pinočeto diktatūra dar laikosi, bet gali bet kuriuo 
metu subliūkšti.

Nereikia nė sakyti, kad gretimoje Argentinoje, kur 
neseniai buvo atsteigta demokratinė santvarka, Gegužės 
šventė minėta džiaugsmingai ir masiniai. Galima būtų 
paminėti ir kitas šalis. Libano sostinėje Beirute naujai 
suorganizuotos taikos grupės pravedė demonstraciją prie 
taip vadinamos “žaliosios linijos”, kuri skiria Vakarų ir 
rytų Beirutą. Demonstrantai, kurių daugumą sudarė 
moterys, reikalavo, kad būtų baigtas brolžudiškas karas. 
Izraelyje, Jeruzalėje, kairios žydų ir arabų grupės surengė 
bendrą demonstraciją. Irane Chomeinis paskelbė Gegužės 
Pirmąją “Islamo švente . . .”

O kaip mūsų šalyje? Sakoma, kad jeigu visi amerikiečiai, 
kurie Gegužės Pirmąją švenčia savo širdyse, susijungtų ir 
išeitų į gatves, vien New Yorke šimtai tūkstančių 
demonstruotojų, o po visą šalį — gal milijonai. Bet taip 
nėra. Susiskaldymas ir kitos priežastys stoja kelyje. Visgi, 
New Yorke įvyko demonstracija, nors nedidėlė. Ji 
prasidėjo Pietrytiniame miesto rajone (Lower East Side), 
kur susispietusi biednuomenė, ir nužengė iki Union 
Square, tradicinės darbo žmonių aikštės, kur Pirmosios 
Gegužės demonstracijos vyksta tradiciniai Kitoje miesto 
dalyje, dailininkų rajone Soho, naujai susidarusi grupė, 
Dailininkai už Socialistinę Ameriką, papuošė gatves

J ACKSON IR ŽYDAI

Amerikiečių spaudoje da
bar daug rašoma apie kon- 
traversiją, kuri įvelia aspi
rantą į prezidentinius kandi
datus Jessie Jacksoną, kai 
kurias Amerikos žydų kon- 
servatyves organizacijas, 
Juodųjų Amerikos musulmo
nų vadą Louis Farrakhan, 
juodąjį žurnalistą Miltoną 
Colemaną, laikraštį “Wa
shington Post”, Siriją ir eilę 
kitų dalykų . . .

Ką tie visi dalykai turi 
bendro?

Pasirodo, kadį per vieną 
privatinį pasikalbėjimą Jack- 
sonas pasakė Colemanui, kad 
jis vyksta į “Hymietown”, 
kitaip sakant, į “Chaimų 
miestą”. Tai .išsireiškimas, 
kurį antisemitai kartais nau
doja apibūdinant New Yor- 
ką, kur gyvena apie du mili
jonai žydų. Nors tai buvo 
privatinis ; išsireiškimas, 
Colemanas apie tai rašė savo 
skiltyje, kuri telpa įtakinga
me laikraštyje “Washington 
Post”. Jacksonas, aišku buvo 
įerzintas ir jis aiškino, kad 
tai buvo netaktiškas pasisa
kymas privatiniame bute ir 
kad jis tikriausiai ne antise
mitas. Bet į visą šį dalyką 
įsivėlė Louis Farrakhan, 
Amerikos Juodųjų musulmo
nų sektos vadovas. Farra
khan, yra geras Jacksono 
draugas ir kartais važinėja 
su Jacksonu, kuomet kas 
vyksta sakyti priešrinkimi
nes prakalbas. Farrakhano 
sektos vyrai taipgi eina 
Jacksono asmeninių sargų 
pareigas. Taigi, Farrakhanas 
įsivėlė ir dargi labai energin
gai: jis pareiškęs, kad Cole
manas, kaip išdavikas, užsi
tarnavo mirties bausmės . . . 
Po to į tą kontraversiją 
įsivėlė konservatyvės Ame
rikos žydų organizacijos, ku
rios pradėjo reikalauti, kad 
kiti du demokratiniai kandi
datai, Hart ir Mondale, pa
smerktų Jacksoną. Tie jį pa
smerkė, bet nelabai energin

Žmonėms vykstant į ku
rortus, į vasarvietes, jie tarp 
kitko ten ieško ramybės, 
tylos, poilsio. Apie ramybės 
klausimą Lietuvos kurortuo
se rašo Algimantas Semaš
ka.

Džiaugiamės pėstiesiems 
atiduota Vilniaus gatve Šiau
liuose. Kaune atjaunėjo Lais
vės alėja. Ilgai buvusi viena 
pagrindinių Kauno transpor
to magistralių dabar pavers
ta pėsčiųjų zona ir įgavo 
naujų socialinę prasmę, su
teikė savitų bruožų miesto 
centrui. Šios pėsčiųjų zonos 
įrengtos apgalvotai, išlaikyta 
pusiausvyra tarp pėsčiųjų ir 
važiuotų interesų.

Pastaruoju metu ir kitur 
stengiamasi daugiau gatvių 
atiduoti pėstiesiems. Tai ge
rai. Pagirtinos taip pat Drus
kininkų miesto vadovų pas
tangos padaryti kurortą šva
rų ir jaukų. Tačiau regu
liuoti transporto eismą rei
kia išmintingai ir atsižvel
giant į realias situacijas. To
dėl kyla abejonių dėl 
eismo tvarkos Druskinin
kuose. Miesto šeiminin
kai ėmė ir susmaigstė prie 
visų įvažiavimų į miestą 
ženklus 3.2 „Eismas draudžia
mas". Tokios užkardos tiks
las buvo lyg ir labAi gražus — 
apsaugoti kurortą nuo auto
mobilių triukšmo, oro terši
mo benzino degenomis. Ta
čiau tas draudimas, kaip pa
sirodė, galiojo tik... kuror
to svečiams. Druskininkie
čiai, turintys automobilius, 
gavo leidimus ir laistai va
žinėja po visą kurorto teri
toriją. Praktiškai kurorte 
kaip važinėjo gatvėmis apie 
2500 vietinių automobilių, 
taip ir važinėja.

raudonai-baltais plakatais, su trumpu lakonišku šūkiu: 
MAY:DAY:USA, simbolizuojant, kad tarptautinė darbo 
žmonių šventė gimė Amerikoje.

gai, nes bijo įerzinti juoduo
sius balsuotojus ...

Konservatyvės žydų orga
nizacijos, žinoma, neatsto
vauja visai žydų visuomenei. 
Universitetuose žydų kilmės 
studentai, taipgi gera dalis 
inteligentijos, remia Jackso
ną. Bet konservatoriai, ypa
tingai dešinieji sionistai, jo 
neapkenčia. Vienas dalykas, 
tai, kad jis lankydamas Arti
muosius Rytus buvo susiti
kęs su PLO vadovu Jasiru 
Arafatu. Vėliau Jacksonas 
buvo nuvykęs Sirijon, kur 
jam pasisekė įtikinti sirijie- 
čius, kad jie išlaisvintų pa
šautą amerikietį lakūną. To
je kelionėje Jacksono palydo
vų tarpe radosi ir Farrakha
nas, juodasis musulmonas — 
Jacksonui atrodė, kad tai 
labai tinkamas pasirinki
mas — juk Sirija Islamo 
šalis.

Iš viso to sionistai daro 
išvadą, kad Jacksonas yra 
mirtinas Izraelio priešas. Iš 
tikrųjų taip nėra. Jacksono 
nusistatymas yra aiškus ir 
jis nieko neslepia: jis laikosi 
nuomonės, kad Izraelis turi 
pilną teisę egzistuoti, bet 
lygią teisę turi ir palestinie
čiai. Izraeliečiai, sako jis, 
turi be atidėliojimųo pasi
traukti iš Vakarinio pakraš
čio, iš Gazos srities ir iš 
Libano.

Vienaip ar kitaip, inciden
tas apie Farrakhaną dabar 
naudojamas prieš Jacksoną, 
o Demokratų partija kaipo 
tokia randasi dilemoje: didi 
dauguma žydų kilmės ameri
kiečių tradiciniai balsuoja už 
demokratus; žydų jaunuome
nė labai aktyvi demokratų 
eilėse ir griežtai nusistačiusi 
prieš Reaganą. Juodieji bal
suotojai irgi, o gal dar dides
niu mastu, nusistatę prieš 
Reaganą. Atrodytų, kad tarp 
tų dviejų grupių turėtų eg
zistuoti vienybė. Bet kaip tik 
dėl to konservatoriai sten
giasi šmeižti Jacksoną, Jo 
asmenyje demokratus bend
rai ir tuomi padėti Reaganui.

Atvykstantiems iš kitur už 
poros kilometrų nuo miesto 
buvo įrengtas parkingas. Bet 
kas kažkur to-li miške paliks 
automobilį? Dauguma važiuo
ja iki draudžiančių ženklų ir 
priglaudžia mašinas pakelė
je. Atvykusieji su automobi
liais prie Čiurlionio—Vei
siejų gatvės šanki yžos iš
trempė kelis šimtus kvad
ratinių metrų miško. Po me
tų miesto šeimininkams nie
ko kito neliko, kaip ten 
įrengti automobilių stovėji
mo aikštelę... Bet daug at
vykėlių, matydami laisvai 
po visas gatves važinėjan
čius vietinius vairuotojus, 
apskritai nepaiso draudžian
čių įvažiuoti į miestą ženk
lų, nes žino — maža tikimy
bė, kad juos pastebės keli 
mieste dirbantys autoinspek
toriai. Juk jų veiklos zona 
didelė, ne vien kelios san
kryžos su draudžiančiais 
ženklais.

Šiais metais Druskininkų 
miesto t vykdomasis komite
tas įveda naują, net keturių 
rūšių leidimų sistemą įva
žiuoti į miestą. Dėt ar ji pa
dės sumažinti transporto po
veikį kurorto aplinkai? Įvai
rūs leidimai tik formaliai 
reglamentuoja eismą. Iš tik
rųjų vairuotojai važiuoja 
kur nori, nes sukontroliuoti 
jų visų neįmanoma.

Ar ne geriau būtų Druski
ninkuose uždraudus eis
mą poilsio zonoje — gat
vėse, kurio: e yia sanatori
jos. Į tą zoną net ap'arnau- 
jantįjį transportą tikslinga 
leisti tik tam tikromis valan
domis. Poilsiau'ojams derė
tų palikti teisę atsivežti daik
tus iki sanatorijos ir juos iš
sivežti. Kontroliniu poilsiau
tojų dokumentu galėtų būti

III
Pasiekimai kultūros srityje
Apie Tarybų Lietuvos kul

tūrinius laimėjimus knygoje 
rašo akademikas Vladas 
Niunka. Jis nurodo, kad 1939 
metais Lietuvoje buvo maž
daug 10,000 mokytojų, iš jų 
2,300 mokytojavo visų rūšių 
vidurinėse mokyklose (gim
nazijose ir kt.). Nemažas 
skaičius vaikų negalėjo lan
kyti mokyklų, krašte buvo 
daug beraščių ir mažaraščių. 
Tarybų Sąjungos Komunistų 
partijos 1961 m. priimtoje 
partijos programoje buvo iš
keltas uždavinys per arti
miausią dešimtmetį įgyven
dinti privalomą bendrą ir 
politechninį mokymą visiems 
mokyklinio amžiaus vaikams. 
Komunistų partijos progra
mos iškeltas uždavinys įvyk
dytas. V. Niunkos pateiktais 
duomenimis, 1980-1981 
mokslo metais Tarybų Lietu
voje buvo 986 pradinės, 635 
aštuonmetės ir 584 vidurinės 
mokyklos. Vien tik dieninėse 
bendrojo lavinimosi mokyk
lose dirbo 32 tūkst. mokyto
jų, iš jų 75.5 proc. buvo 
baigę aukštąjį mokslą.

Krašto kultūros augimą so- 
cialstinės santvarkos sąlygo
mis rodo ir inteligentijos 
gausėjimas. 1939 m. Lietu
voje mokėsi 3,900 studentų. 
Per visą buržuazinės san
tvarkos laikotarpį aukštąjį 
mokslą įsigijo5 apie 5,000 as
menų. 1940 m. pabaigoje 
Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkyje dirbo maždaug 7.2 
tūkst. specialistų su aukštuo
ju mokslu. Pastaraisiais de
šimtmečiais padėtis iš esmės 
pasikeitė. V. Niunkos duo
menimis, 1945-1980 m. Tary
bų Lietuvoje aukštosios mo
kyklos išleido 170 tūkst. spe
cialistų, o specialiosios vidu
rinės mokyklos — maždaug 
305 tūkstančius. 1982 metais 
respublikos aukštosiose mo
kyklose mokėsi 71.3 tūkst. 
studentų. Pagal studentų 
skaičių dešimčiai tūkstančių 
gyventojų Tarybų Lietuva 

sanatorinis kelialapis ar kur
suoto — specialių leidimų 
paieškos tik nereikalinga 
gaišatis. Poilsio zonoje būti
na uždrausti ne šioje zonoje 
gyvenančių žmonių transpor
to eismą. Centrinės miesto 
gatvės — Čiurlionio, Ckalo- 
vo galėtų būti atviros visuo
meniniam transportui, leng
viesiems automobiliams. De
rėtų prie jų įrengti daugiau 
automobilių aikštelių.

Dabartinė eismo tvarka 
Druskininkuose prieštarauja 
kelių eismo taisyklėms, su
dėtinga leidimų sistema tei
giamos įtakos kurorto aplin
kai neturi.

Britai prieš 
Pretorijos 
premjero vizitą

London. — Vos tik D. 
Britanijos premjerė paskel
bė, kad birželio 2 d. čia 
lankysis Pietų Afrikos prem
jeras Botha, ant kojų sukilo 
visos organizacijos, kovojan
čios prieš aparteidą. Grasi
nama demonstracijomis, jei 
jis bus įsileistas. Darbo par
tijos lyderiai išėjo taip pat 
prieš vizitą, tvirtindami, kad 
tai esąs britų juodosios bend
ruomenės atstovų įžeidimas.

Premjerė Thatcher aiški
na, kad toks vizitas dar ne
reiškiąs, jog D. Britanija 
pritaria Pietų Afrikos apar- 
teido politikai ir kad ji apie 
tai Pretorijos vyriausybės 
galvai pasakys. Esą “mes 
galime juos paveikti gerąja 
prasme”.

Tai pirmas Pretorijos 
premjero vizitas nuo to lai
ko, kai Pietų Afrika išstojo iš 
Commonwealth 1961 m., 
protetuodama dėl to, kad 
smerkiama jos rasistinės dis
kriminacijos politika.

tarybiniu tautu šeimoje 
«► * ♦

užima vieną pirmųjų vietų 
visoje Sąjungoje. 1980-1982 
m. visai TSRS teko 197, 
Tarybų Rusijos Federaci
jai — 219, Lietuvai — 205, 
Latvijai — 184, Estijai — 
171 studentas. 1940 metų 
pradžioje Lietuvoje buvo tik 
633 mokslo darbuotojai, 1982 
m. — 14.5 tūkst. Jie įnešė 
žymų indėlį ne tik į respubli
kos, bet ir į viso tarybinio 
mokslo pasiekimus chemijos, 
matematikos, fizikos, medici
nos srityje.

Keliant tautos kultūrą 
svarbų vaidmenį vaidina val
stybinės bibliotekos. V. 
Niunka nurodo, kad 1939 m. 
Lietuvoje buvo tik 118 val
stybinių bibliotekų su kelių 
šimtų tūkstančių knygų fon
du, o skaitytojų jose buvo 
apie 14 tūkstančių. 1980 m. 
pabaigoje Tarybų Lietuvoje 
buvo 2,137 masinės bibliote
kos su 30.9 milijono knygų ir 
žurnalų fondu. Visos šios 
bibliotekos turėjo 1.5 mln. 
skaitytojų. Tarybiniais me
tais žymiai išaugo žurnalų ir 
kitų periodinių leidinių meti
nis tiražas.

Grožinės literatūros 
suklestėjimas

Kitas lietuvių tautos kultū
ros augimo tarybiniais me
tais rodiklis yra lietuvių gro
žinės literatūros suklestėji
mas. Apie tai knygoje rašo 
filologijos mokslų daktaras 
Vytautas Galinis. “Socialisti
nė santvarka sudarė sąlygas 
ir atvėrė neribotas perspek
tyvas kūrybiniam darbui, 
skatino keitimąsi kultūrinė
mis vertybėmis”, — konsta
tuoja žinomas lietuvių litera
tūrologas V. Galinis. Tarybi
nės santvarkos sąlygomis lie
tuvių rašytojų kūriniai pirmą 
kartą istorijoje peržengė res
publikos ribas. Išversti į ru
sų kalbą jie plačiai paplito 
visoje Tarybų Sąjungoje ir 
išėjo už jos ribų. Pirmiausia į 
sąjunginę areną išėjo Salo
mėjos Nėries, Vytauto Mont
vilos, Petro Cvirkos kūriniai. 
Netrukus per vertimus į ru
sų kalbą platesnio atgarsio 
susilaukė Antano Venclovos, 
Teofilio Tilvyčio, Aleksandro 
Gudaičio-Guzevičiaus, Anta
no Vienuolio kūryba. Kaip 
naujas žodis visoje tarybinė
je poezijoje buvo Eduardo 
Mieželaičio knyga “Žmogus”, 
už kurią autoriui 1962 m. 
buvo paskirta Lenino premi
ja. Kitas lietuvių tarybinis 
poetas, plačiai išėjęs už gim
tojo krašto sienų, yra Justi
nas Marcinkevičius, kurio 
poemos “Kraujas ir pelenai”,

“Siena”, poetinių dramų tri
logija “Mindaugas”, “Kated
ra”, “Mažvydas” susilaukė 
gero literatūrinės kritikos 
vertinimo.

Lietuvių tarybinės prozos 
pasiekimus sąjunginėje are
noje išgarsino lietuvių rašy
tojų romanai. Už Jono Avy
žiaus romaną “Sodybų tuštė
jimo metas” jam 1976 m. 
buvo paskirta Lenino premi
ja. Lietuvos TSR Valstybi
nes premijas už paskelbtus 
romanus yra gavę realistinių 
tradicijų tęsėjai ir atnaujin
tojai rašytojai Juozas Baltu
šis, Vytautas Petkevičius, 
Vytautas Bubnys, Alfonsas 
Bieliauskas, Mykolas Sluc- 
kis, Jonas Mikelinskas. Įsi- 

| mintinų romanų yra sukūrę 
lietuvių tarybiniai rašytojai 
Vytautas Sirijos Gira, Jonas 
Dovydaitis, Raimondas Ka- 
šauskas ir kiti. V. Galinio 
nuomone, lietuvių romanas 
sąjunginės literatūrinės kri
tikos yra vertinamas už kon
kretų istorizmą, už jo huma
nizmą, individo vertės, naujų 
etinių savybių, būdingų so
cializmo epochai, atskleidi
mą, už tai, kad lietuvių 
romanas praturtino žanrines 
formas visos tarybinės lite
ratūros mastu.

Tuo būdu lietuvių tauta, 
žengdama tarybinių tautų 
šeimoje socializmo kūrimo 
keliu, pasiekė neabejotinų 
laimėjimų visose gyvenimo 
srityse. Tie laimėjimai būtų 
neįmanomi, jei ji būtų pali
kusi buržuazinės santvarkos 
rėmuose, jei jos darbo žmo
nės 1940 metais nebūtų įvyk
dę socialistinės revoliucijos, 
jei jie nebūtų likvidavę dar
bo žmonių išnaudojimu pa
remtos santvarkos. Tai aki
vaizdžiai patvirtina istorinis 
kelias, kurį lietuvių tauta 
nuėjo per 40 pokario metų.

R. Šarmaitis

Santo Domingo. — Domi
nikoje tris dienas užtruku
sios demonstracijos ryšium 
su maisto kainų pakėlimu 
padarė nemažai nuostolių. 50 
žmonių žuvo susirėmimuose 
su policija ir daugiau kaip 
150 sužeistų.

Stockholm. — Pereitą an- 
tradeinį po tam tikros per
traukos čia prasidėjo Euro
pos nusiginklavimo posė
džiai. Konferencijoje daly
vauja 35 valstybių atstovai, 
kurie tebetęsia diskusijas, 
siekdami suderinti NATO ir 
Varšuvos sutarties blokų pa
siūlymus.
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KĄ ŽADA KOMPLEKSINĖS 
PROGRAMOS

“LAISVĖ” 3-1AS PUSLAPIS

Pavasaris Vilniuje

Tarybų Lietuvos liaudies 
ūkyje pradėtos taikyti pir
mosios kompleksinės progra
mos. Jų tikslas — kuo spar
tesniais tempais ugdyti res
publikos ekonomiką, gauti 
daugiau nacionalinių pajamų.

— Šiuolaikinėmis sąlygo
mis, sprendžiant vieną ar 
kitą gamybos tobulinimo 
problemą, labai svarbu su
vienyti mokslinio tyrimo, 
projektavimo, eksperimenti
nių ir gamybinių organizacijų 
pastangas, — pasakoja Lie
tuvos TSR Valstybinio plano 
komiteto mokslo ir technikos 
skyriaus viršininkas Albinas 
DEINYS. — Todėl ruošiant 
kompleksines programas, 
kartu su ministerijų, plana
vimo darbuotojais, fabrikų ir 
gamyklų tarnybomis dalyva
vo daugelis svarbiausių 
mokslo įstaigų specialistų.

Nors nuo kompleksinių 
programų sukūrimo praėjo 
nedaug laiko — tik dveji 
treji metai, bet jos jau davė 
apčiuopiamą naudą. Štai 
kompleksinės rankų darbo 
mažinimo programos įgyven
dinimas jau sutaupė apie' 15 
milijonų rublių, pradėjo me
chanizuoti kelių tūkstančių 
žmonių darbą. Mokslinin
kams talkininkaujant, maši
nų gamybos, elektronikos 
pramonėje pritaikyti keli 
šimtai pramoninių robotų ir 
manipuliatorių. Naujas 
žingsnis, mažinant sunkų 
rankų darbą pagal šią pro
gramą, yra pirmieji roboto- 
techniniai kompleksai, kurių 
dėka vienas žmogus gali ap
tarnauti po kelias ar net 
keliolika mašinų. Tai sudaro 
galimybę kurti visiškai auto
matizuotus barus ir cechus. 
Šios priemonės naudingas ne 
tik valstybei, įmonei, bet ir 
darbininkams: fabrikuose ir 
gamyklose rengiami kursai, 
kuriuose žmonės įgyja kvali
fikuotas, geriau apmokamas 
specialybes.

Lietuvoje jau sukurti ir 
pradėti gaminti kompleksai, 
kurie reguliuoja elektros su

naudojimą stambiose įmonė
se ir kasmet sutaupo po 
keliolika milijonų kilovatva
landžių, statomi geriau izo
liuoti namai, cechai, kuriems 
apšildyti reikia mažiau kuro. 
Tai leidžia atsisakyti šimtų 
tūkstančių vagonų akmens 
anglies pervežimų iš tolimų 
šalies ekonominių rajonų. 
Sutaupytos lėšos naudoja
mos ne tik gamybai plėsti, 
bet ir socialiniams reika
lams — gyvenamiesiems na
mams, kultūros-švietimo, 
ikimokyklinėms vaikų auklė
jimo įstaigoms statyti.

Iki 1986 metų iš viso bus 
įgyvendinta dvylika respu
blikinių kompleksinių pro
gramų. Dabar mokslininkų ir 
liaudies ūkio specialistų 
žvilgsnis krypsta ir į tolimes
nę ateitį. Bendromis pastan
gomis kuriama ilgalaikė su
sirgimų profilaktikos ir gy
ventojų sveikatos stiprinimo, 
buitinių paslaugų plėtojimo, 
Kuršių marių ir Kuršių neri
jos aplinkos apsaugos pro
gramos.

Kurdami toli siekiančius 
mokslinius-techninius pla
nus, Tarybų Lietuvos moks
lininkai ir specialistai prak
tiškai aprėpia visas gyveni
mo sritis. Pavyzdžiui, per
tvarkant pramonę, žemės 
ūkį, iš esmės keičiasi žmonių 
darbo turinys ir pobūdis, 
todėl darbininkui reikia vis 
didesnio bendro išsilavinimo 
ir aukštos kultūros. Tuos, 
kurie savo darbo vietose 
valdo sudėtingą techniką, so
ciologai šiandien vadina dar
bininkais inteligentais ir lai
ko, kad ateityje turės būti 
tik tokie darbininkai. Todėl 
kompleksinėse programose 
numatomos plačios priemo
nės, kaip toliau kelti darbo 
žmonių išsilavinimo lygį, ku
ris, beje, ir dabar palyginti 
su daugeliu užsienio šalių, 
Tarybų Lietuvoje, kaip ir 
apskritai Tarybų Sąjungoje, 
yra labai aukštas. .

Romualdas Čėsna

- Vaiskia žaluma pasipuošė miesto sodai ir parkai. Pražydo 
kriaušės, obelys ir vyšnios. Saulės spinduliai ir atgimusi 
gamta pakvietė į savo glėbį jauną ir seną. \

Nuotraukoje: Prie Gedimino pilies žydi kaštonai.

Nuotraukoje: Pavasaris prie Tauro kalno.

Reagano vizitas į KLR
Kaip žinia, vienas iš Kini

jos Liaudies Respublikos va
dovų Den Siaopinas prieš 
keletą metų paskelbė, kad 
šalyje prasideda moderniza
cija, apimanti keturias sri
tis — žemės ūkį, pramonę, 
gynybą, mokslą ir techniką. 
Tačiau minėtai modernizaci
jai įgyvendinti reikalingos 
milžiniškos lėšos, kreditai, 
priešakinė technologija. 
Neatsitiktinai Pekino vadovų 
žvilgsniai nukrypo į Jungti
nes Amerikos Valstijas. Ir 
suprantama kodėl. KLR ly
deriai neveltui yra ne tik 
aršūs taikios TSRS užsienio 
ir vidaus politikos kritikai, 
bet ir praktiškai, kur gali, 
kenkia Tarybų Sąjungos in
teresams. Prisiminkime Ki
nijos teritorines pretenzijas, 
Afganistaną, Kampučiją, 
Vietnamą. Daugelis tarptau
tinės politikos aspektų yra 
analogiški arba jau visai arti
mi Reagano administracijos 
kursui. Būtent, draugystėje 
su Washingtonu, antitarybi
nės platformos pagrindu, Pe
kino vadeivos ir tikisi patai
syti savo gana pašlijusius 
ekonominius reikalus. Kini
ja, būdama industrine-agra- 
rine šalimi su militarizuota 
ekonomika, ėmė skatinti už
sienio, pirmoje vietoje Jung
tinių Valstijų kapitalo inves
ticijas.

Santykių tarp Washingto- 
no ir Pekino pagerinimas, 
nežiūrint Taiwano proble
mos, dėl kurios tiek triukš
maujama Kinijoje, buvo nau
dingas Kinijos Liaudies Res
publikai. Jungtinės Valstijos 
suteikė Kinijai didžiausio pa

lankumo režimą prekyboje. 
Kinija perka Amerikoje elek
tronines skaičiavimo maši
nas, technologiją, pramonės 
įrengimus, ryšių priemones, 
maisto produktus. Technika, 
kuri pagaminama Jungtinėse 
Valstijose, parduodama Kini
jai lengvatinėmis kainomis 
arba tiesiog atiduodama vel
tui. Tarpusavio prekybos 
apimtis siekia 5 milijardus 
dolerių. Jungtinėse Valstijo
se mokosi 1Q tūkstančių Ki
nijos studentai, o stipendijas 
jie gauna išx amerikoniškų 
fondų. Kinijos Liaudies Res
publikoje dabar veikia 110 
JAV firmų kontoros.

Nereikia užmiršti, kad 
Reagano vizitas susijęs su 
artėjančiais rinkimais. Baltų
jų rūmų šeimininkas deda į jį 
dideles viltis.

Vladas Burbulis

Brasilia. — Kongresui at
metus konstitucinį papildy
mą dėl tiesioginių prezidenti
nių rinkimų, dabar Brazilijos 
opozicijos vadai Kongresui 
įteikė naują pasiūlymą, pa
brėždami, kad dabar jų veik
la prasidės parlamento užku
lisiuose. Prieš tai už konsti
tucijos papildymą buvo de
monstruojama gatvėse.

Maskva. — Čia lankėsi 
Italijos užsienio reikalų mi
nistras Giulio Andreotti ir 
susitiko su Tarybų Sąjungos 
užs. reik, ministru Gromyka. 
Pasitarimai lietė branduoli
nes raketas Europoje ir sau
gumo ir nusiginklavimo kon
ferenciją Stock holme.

T ARYBŲ LIETUVOJE

LENKIJOS KULTŪROS ŠVENTĖ
Balandžio 19-29 dienomis 

Tarybų šalyje vyko Lenkijos 
kultūros dienos, skirtos Len
kijos Liaudies Respublikos 
įkūrimo 40-mečiui. Nemaža 
renginių broliškos socializmo 
šalies sukakčiai pažymėti 
įvyko ir Tarybų Lietuvoje. 
Pagal meno ir draugystės 
šventės programą Vilniuje 
veikė lenkiškos knygos paro
da, kurią atidarė LLR gene
ralinis.’konsulas Minske J. 
Račkovskis. 40 LLR leidyklų 
pateikė šiai parodai 2,5 tūks
tančio leidinių. Tai — groži
nė, visuomeninė-politinė, 
mokslinė, jaunimo ir vaikų 
literatūra, enciklopedijos, 
žodynai, albumai, plakatai, 
knygų grafika. Lankytojai 
buvo informuojami ir apie 
šioje socialistinėje šalyje iš
leistas lietuviškas knygas. Iš 
viso Lenkijos Liaudies Res
publikoje išėjo 42 lietuviškos 
knygos bendru beveik pusės 
milijono egzempliorių tiražu.

Su dideliu pasisekimu sos
tinėje Vilniuje koncertavo 
LLR valstybinis dainų ir 
šokių .ansamblis “Mazovšė”. 
Koncertus Vilniuje ir Kaune 
surengė žinomi lenkų daini
ninkai, muzikantai.
PABALTIJO TEATRU 
FESTIVALIS

Pirmąja žaluma, dailiais 
plakatais ir emblemomis su
tiko Tarybų Lietuvos sostinė 
“Pabaltijo teatrų pavasario” 
festivalį. Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Baltarusijos ir Ka
liningrado srities scenos 
meistrai čia parodė savo ge
riausius praėjusių metų pa
statymus, pasikeitė kūrybi
nio darbo patyrimu.

Tarybų Lietuvos teatro 
menui atstovavo du spektak
liai. Lietuvos TSR Valstybi
nis akademinis dramos teat

ras parodė V. Bubnio “Po 
vasaros dangum” (II. Vance
vičiaus inscenizacija), Lietu
vos TSR Valstybinis jaunimo 
teatras — C. Aitmatovo “Il
ga kaip šimtmečiai diena” 
(G. Kanovičiaus inscenizaci
ja).

Dešimt dienų vyko kova 
dėl pereinamojo “Pabaltijo 
teatrų pavasario” festivalio 
prizo, kitų apdovanojimų. 
Svečiai iš broliškų respubli
kų susitiko su festivalio še
fų — pramonės įmonių ko
lektyvais, susipažino su Vil
niaus įžymybėmis, lankėsi 
Kaune, Trakuose.

Pasibaigus festivaliui, me
no darbuotojų rūmų baltojo
je salėje įvyko “Pabaltijo 
teatrų pavasario” baigiamoji 
konferencija, kurios , metu 
paskelbti laureatai.

Pereinamasis prizas įteik
tas Lietuvos TSR Valstybi
nio jaunimo teatro atsto
vams. Už premijuoto spek
taklio — C. Aitmatovo “Ilga 
kaip šimtmečiai diena” reži
sūrą diplomas paskirtas šio 
teatro režisieriai E. Nekro
šiui ir kompozitoriui F. Latė
nui už šiam spektakliui su
kurtą muziką.

Diplomais už geriausiai at
liktus vaidmenis apdovanoti 
plačiai žinomi Estijos, Latvi
jos, Baltarusijos TSR teatrų 
aktoriai, scenografai, kompo
zitoriai.

Ateinančiais metais “Pa
baltijo teatrų pavasario” fes
tivalį numatyta surengti Ry
goje.
ARTĖJANT S. NĖRIES 
GIMIMO SUKAKČIAI

Šių metų lapkričio 17 dieną 
sukanka 80 metų, kai gimė 
Lietuvos TSR liaudies poetė 
Salomėja Nėris. Šiai sukak
čiai pažymėti sudaryta res

publikinė organizacinė komi
sija, kurios pirmininkas — 
Lietuvos TSR liaudies poe
tas, Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
pirmininko pavaduotojas E. 
Mieželaitis.

Pirmajame organizacinės 
komisijos posėdyje aptarti 
jubiliejinių minėjimų Mask
voje, Vilniuje, Kaune, kitose 
su poetės gyvenimu susiju
siose vietovėse rengimo 
klausimai. Numatyta, kaip 
šią jubiliejinę datą pažymės 
leidyklos, spauda, radijas, 
televizija, kinas, aukštosios, 
vidurinės ir specialiosios mo
kyklos, bibliotekos, kultūros 
namai, klubai, kitos kultūri
nės įstaigos.

SVEČIAVOSI
JAMES ALDRIDGE

Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijos kvietimu dvi 
dienas Tarybų Lietuvoje vie
šėjo žymus anglų rašytojas, 
tarptautinės Lenino premijos 
“Už taikos stiprinimą tarp 
tautų” laureatas, didžiosios 
Britanijos — TSRS draugys
tės draugijos viceprezidentas 
James Aldridge su žmona 
Deana — Anglijos kultūrinių 
ryšių su TSRS draugijos 
pirmininke.

Svečiai susipažino su Vil
niumi ir Kaunu, susitiko su 
rašytojais, žurnalistais.

Lietuvos draugystės ir kul
tūrinių ryšių su užsienio šali
mis draugijoje įvykusiame 
pokalbyje jie papasakojo 
apie nuolat augantį ir stiprė
jantį Anglijos taikos šalinin
kų judėjimą, pabrėžė kultū
rinių mainų svarbą informuo
jant Anglijos piliečius apie 
Tarybų Sąjungą.

V. Petkevičienė

TEN RAUDONĖ ŽIŪRI NEMUNAN

Nuotraukoje: TSRS liaudies dailininkas — grafikas Jonas 
Kuzminskis laisvalaikiu augina tulpes.

Nuotraukoje: Senasis ir naujasis Vilnius.
M. Baranausko nuotraukos

Kai plentas Kaunas-Šilutė 
jau palikęs Raudondvarį, ties 
Vilkija nusileidžia nuo kalno, 
tai ir eina šitaip iki pat 
Jurbarko. Bekeliaudamas 
juo, net nežinai, į kurią pusę 
žiūrėti: dešinėje — pavasario 
saule besidžiaugiantys Sere
džius, Veliuona, kairėje — 
per amžius savo glėbyje į 
Baltijos jūrą nešąs Lietuvos 
vandenis Nemunas. Ką tik 
praturtėjęs Nerimi, Nevėžiu, 
Dubysa, jis tėviškai priglau
džia ir šitą mažytę upelę — 
Raudonę.

Nuo jos kilęs ir Raudonės 
miestelio pavadinimas. Tad 
norėdami su juo susipažinti 
iš arčiau, kopiame dešiniuoju 
Nemuno šlaitu. Netrukus 
mūsų kelias atsiremia į vete
rinarijos gydytojo Vytauto 
Stoškaus sodybą. Ji kelinti 
metai iš eilės pripažįstama 
viena gražiausių visoje apy
linkėje. Štai ir dabar žolytė 
dar tik kalasi, o šeimininkė 
Bronislava Stoškuvienė jau 
kieme.

— Ilgūs metus Raudonės 
vidurinėje mokykloje mokiu
si vaikus lietuvių kalbos ir 
literatūros, ji dabar pensijo
je, todėl niekur ir neskuba. 
Pasakoja, kaip su buvusiais 
savo mokiniais, orams atši
lus — va, tokiu laiku — 
patraukdavo išvykosna po 
aplinkinius kaimus kaime
lius. Nuo čia ranka pasiekia
mu ię-Petro Cvirkos gimtieji 
Klangiai. Todėl ir moksleivių 
pažintis su jo kūryba visuo
met prasideda žygiu po rašy
tojo gimtąsias vietas.

Išlakstė, išvažinėjo po visą 
Lietuvą Stoškuvienės moki
niai. Kiekvienas jų turi savo 
profesiją, darbą, savo rūpes
čių. Bet visus juos visam 
gyvenimui sujungė tie rau
doni rūmai, tas didžiulis, gal 
kokių dvidešimt metrų aukš
čio ąžuolas. Žmonės kalba, 
kad kunigaikštis Gediminas

Nuotraukoje: Raudonės pilis. A. Sutkaus nuotrauka
paskutinį kartą pietavęs po 
šituo medžiu, paskui išjojęs į 
Veliuoną ir ten žuvęs. Ir kas 
dabar bepasakys, tiesa čia ar 
legenda . . .

Tie raudoni rūmai — tai 
XVI amžiaus pilis. Paskuti
nis jos savininkas buvo por
tugalų kilmės grafas de Kas
tro, vietinių gyventojų Ka
steriu vadintas. Miestelyje 
dar yra keletas žmonių, ku
rie prisimena tuos laikus. 
Štai Antanas Cioraitis, atkū
rus Tarybų valdžią, buvo 
pirmasis Raudonės bibliote
kininkas. Į jo rankas perėjo 
ir gausi Kasterio knygų ko
lekcija. Bet okupantams A. 
Čioraitį areštavus, ^kaip pri
jaučiantį komunistams, per 
karą knygos išsimėtė, išsi
barstė.

Prie pilies — nemažas įvai
rių medžių parkas. Pasi
vaikščioti po jį, pasigėrėti 
nepakartojamais vaizdais 
nuo penkiaaukščio rūmų 
bokšto atvažiuoja daug eks
kursantų iš įvairių Lietuvos 
vietų, kitų tarybinių respu
blikų, kartais ir užsienio. 
Visus juos mielai sutinka 
rūmuose įsikūrusios viduri

nės mokyklos geografijos 
mokytoja Laima Laurinaitie
nė.

Čia, iš pokario metais at
statyto bokšto apžvalgos 
aikštelės, visa Raudonė — 
kaip ant delno. Dabar mies
telyje yra 700 gyventojų, ir 
beveik visi jie įsikūrę jau 
tarybiniais metais pastaty
tuose namuose.

— Naujus namus statėmės 
taip, kad iš langų matytume 
Nemuną, — sako Raudonės 
kolūkio pirmininko pavaduo
tojas Stasys Gečas. — Bet 
gyvenvietė plečiasi, eina to
lyn nuo Nemuno, todėl ir 
vidury miestelio įsirengėme 
gr#žų tvenkinį.

Per metus Raudonėje da
bar iškyla po 10-15 namų. 
Tačiau statybininkų planuose 
ne vien gyvenamieji namai. 
Raudonės estradinis ansam
blis, kaimo kapela, kiti savi
veiklos kolektyvai mėgstami 
visame Jurbarko rajone ir 
netgi anapus Nemuno. Todėl 
jau artimiausiais metais 
miestelyje iškils nauji kultū
ros namai, vasaros estrada, 
biblioteka.

A. Lekavičius
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Praūžęs Antrasis pasaulinis 
karas padarė sunkiai išma« 
tuojamą žalą mūsų krašto kū
rybiniam potencialui. Dalis 
menininkų žuvo, kitus karo 
banga nubloškė toli už krašto 
ribų, išsklaidė po svetimas ša
lis. Tokiai nedidelei tautai, 
kaip lietuvių, šitoks nacionali
nių kūrybinių pajėgų prara
dimas yra iš tikrųjų skaudus. 
Jis gana apčiuopiamai buvo 
juntamas pirmaisiais pokario 
metais, kai respublika gydė 
sunkias karo žaizdas.

Svetur atsidūrusi tautos da
lis pasklido po įvairius Vaka
rų kraštus, daugiausia lietu
vių karo pabėgėlių kėlėsi per 
Atlantą, kūrėsi Jungtinėse 
Valstijose bei Kanadoje; čia 
jie rado klestintį gyvenimą, ku
ris ryškiai kontrastavo su nu
niokota, pilna griuvėsių Eu
ropa. Siame pabėgėlių srau
te buvo nemaža ir lietuvių 
menininkų. Žymią jų dalį su
darė literatai, kai kurie jau 
spėję pagarsėti arba bekylan
tys prieškario Lietuvoje.

Vieni jų, atplėšti nuo tau
tos kamieno, taip ir neprita
po prie svetimo, perdėm pra
gmatiško užatlantės kraštų 
gyvenimo būdo, nesugebėjo 
realizuoti savo kūrybinio ta
lento. Kiti, kurių daugumą su
darė nacionalistiškai nusitei
kę. abstrakčius „neprigulmin- 
gos Lietuvos" lozungus skel
biantys literatai, ėmėsi kurti 
vadinamąją alternatyviąją li
teratūrą. Jai teoriškai pagrįsti 
buvo net sulipdyta dipukiška 
,,tąsos" arba •,,perimamumo" 
koncepcija,, kurią imtasi pro
paguoti jau pabėgėlių sto
vyklose Vokietijoje. Šios te
orinės pseudokoncepcijos es
mė suvedama maždaug į tokį 
postulatą: esą lietuvių litera
tūra, atkūrus Lietuvoje Tary
bų valdžią, nutrūko, tad pa
bėgėliams literatams būtina 
imtis kilnios misijos „tęsti" 
nutrukusį lietuvių literatūros 
procesą, atstovauti „laisvai" 
kūrybai. Tarybinę lietuvių li
teratūrą dipukai apšaukė „sve
tima", išvis išbraukdami ją 
iš nacionalinio kultūros loby
no. Tačiau dideliam jų apgailes
tavimui, literatūrinis gyvenimas 
socialistinėje Lietuvoje ne tik 
nesustojo, bet pasiekė tokį aukš
tą meninį ir intelektualinį ly
gį, koks būdingas tik bran
džią kultūrą turinčioms tau
toms. Kartu > su literatūra išau
go ir skaitytojai, jų estetinio 
suvokimo lygis. Kalbėdamas 
apie menininko pašaukimą ir 
atsakomybę respublikos dai
lininkų X suvažiavime Lie
tuvos TSR kultūros ministras J. 
Bielinis pabfėžė: „lietuvių tau
ta dar niekad neturėjo tokio 
galingo kultūros potencialo ir 
dar niekad ji negyveno tokio 
intensyvaus dvasinio gyveni- 
mo . j

Šie žodžiai tinka tiek/ visai 
meninei kūrybai, tiek ir atski
rai jos sričiai — grožinei lite
ratūrai — apibūdinti. Dabar
tinių lietuvių rašytojų kū
ryba plačiai žinoma už res
publikos* ribų, .ji verčiama į 
daugelį TSRS tautų - ir užsie
nio kalbų.

Na, o kokiais keliais eina 
užsienyje gyvenančių tautie
čių literatūrinis gyvenimas? 
Kaip sekasi jiems realizuoti 
taip plačiai išreklamuotą Va
karuose „kūrybinę laisvę"? 
Kaip sutinka išeivijos skaity
tojas užsienyje pasirodžiusią 
lietuvišką knygą?

Visai neseniai Amerikos lie
tuvių laikraštis „Draugas" ra
šė: „Lietuvis, kuris neskaito 
savo knygų, laikraščių, žurna
lų, greitai atsilieka nuo pla
tyn ir aukštyn augančio savo 
kamieno ir lieka svetimas sa
viesiems". Pateikęs šią mora
lizuojančią sentenciją, dien
raštis tęsia: „Su dideliu liū
desiu turime pakartoti vi
siems jau žinomą tiesą, kad 
mūsų knygos tiražai pasta
ruoju metu labai sumažėjo ir 
nuo kelių tūkstančių nukrito 
ligi kelių šimtų..."

Jungtinės Valstijos laiko
mos turtingiausia Vakarų ša
limi, todėl net naivus žmo
gus vargu ar patikės, kad 
emigracijoje leidžiamų lie
tuviškų knygų tiražai sumažė
jo dėl. .. popieriaus stygiaus. 
Priežastys, aišku, visai kitos.

Antra vertus, lietuvių etni
nė mažuma JAV, Kanadoje 
ar kituose kraštuose dar ne
gali skųstis autorių stoka ar 
leidyklų trūkumu. Apie tai 
pernykščiame paskutiniame 
„Akiračių" numeryje pasako
jo ir Algimanto Mackaus kny
gų leidimo fondo vadovas G. 
Vėžys. Sis fondas, kaip ir 
„Ateities" leidykla, nors ir su
sidurdamas su įvairiausiais 
sunkumais, vis dar stengiasi 
išlaikyti gerą leidinių markę, 
reikliai parinkti autorius. 
Pats A. Mackaus fondas, pa
vadintas žinomo poeto vardu, 
pirmąją knygą išleido dar 1958

Eugenijus
metais. Kaip rašo G. Vėžys, 
„steigiant leidyklą, buvo nu
spręsta leisti aukšto literatū
rinio lygio, kontroversine> ir 
komerciškai mažiau apsimo
kančias knygas". Iki 1982 
metų rugpjūčio, t. y. per 24 
metus, šis fondas išleido 45 
knygas: 18 poezijos rinkinių,. 
10 romanų bei novelių rinki
nių, 9 dramas, 5 mokslines stu
dijas ir 3 įvairaus turinio. Fon
do autorių sąraše gana žino
mi išeivijoje vardai. Tai Edu
ardas Cinzas, Marius Katiliš
kis, Antanas Gustaitis, Henri
kas Nagys, Napoleonas Dič- 
petris, Kostas pstrauskas, pats 
A. Mackus ir kiti daugiau ar 
mažiau gabūs išeivijos literatai.

Pasakodamas apie knygų ti
ražus, G. Vėžys rašo, kad di
džiausiais tiražais buvo išleis
ta A. Gustaičio „Saulės šer
menys" ir E. Cinzo romanas 
„Raudonojo arklio vasara" — 
po 1500 egzempliorių. Nusisto
vėję yra t'okie vidutiniai kny
gų tiražai: proza — 800 egzem
pliorių, poezija — 600, drama 
— 500, Antruoju leidimu bu
vo pakartotas tik A. Gustaičio 
poezijos rinkinys „Ir atskrido 
juodas varnas".

Atsakydamas į „Akiračių" 
klausimą, kokios knygos susi
laukia daugiausia dėmesio, G. 
Vėžys rašo: „Daugiausia skai
tytojų mėgstami yra romanai 
ir novelės. Nors sakoma, kad 
lietuviai — poetų tauta, bet iš 
skaitytojų pūsės to nesimato. 
Daugiausiai perkami romanai. 
Antroje vietoje stovi poezija... 
Dramos mieliau žiūrimos te
atre, negu skaitomos".

Toliau pašnekovui tenka pri
pažinti, kad iš 45 A. Mackaus 
knygų leidimo fondo išleistų 
grožinės literatūros kūrinių 
visiškai išparduota tik..., 21 
knyga. Mažiau negu pusė! Iš 
karto peršasi natūrali mintis: 
kažkas negerai su išeivių lei
džiamomis knygomis. Tarybi
nėje Lietuvoje grožinė litera
tūra leidžiama 10—30 tūkstan
čių tiražais, o kai kada net ir 
didesniais. Tačiau jų dažniau
siai negana. Geresnė knyga, 
pasirodžiusi ant prekystalių, 
išstvarstoma per kelias akimir
kas. Nors pas mus kilęs kny
gų pirkimo bumas kai kada su
sijęs ir su. mados, prąstižo dar 
lykais, tačiau vis dėlto jis liu
dija ir apie neregėtą knygų 
skaitomumą, nuostabą keliantį 
literatūros poreikį. O tai jau 
dvasinio turtingumo ir esteti
nio imlumo atspindys. Kad ir 
ką sakytume, o knyga buvo, 
yra ir, njatyt, dar ilgai bus 
reikšmingiausia žmogaus są
lyčio su dvasine kultūra for
mų.

Bet gal tik reiklesnės už
sienio tautiečių leidyklos, 
kaip, sakysim, A. Mackaus fon
das ar „Ateitis", susiduria su 
knygų platinimo sunkumais? 
Antaį katalikiškasis Lietuvių 
knygos klubas, veikiantis prie 
„Draugo" spaustuvės, išlei
džia daugiausia knygų. Kiek 
kuklesnė knygų produkcija yra 
k,itų leidyklų: Klivlendo „Vil
ties", „Į laisvę" fondo Čikago
je, vegetuojančios Londono 
„Nidos", Putnamo leidyklos 
„Krikščionis gyvenime"; prie 
jų dar galętume pridėti „Lie
tuvių bibliotekos", „Akademi
nės skautijos", atskirų „Lie
tuvių bendruomenės" tarybų 
leidyklas, kurios, be visokiau
sios, dažniausiai antitarybi
nės, rašliavos, išleidžia ir vie
ną kitą grožinės literatūros 
kūrinėlį. Taigi leidyklų skaičius 
lyg ir nemažas, tačiau produk
tyvumu jos nepasižymi. Vargu 
ar galima būtų girtis kasmetine 
bendra keliasdešimties kny
gų produkcija, juo labiau kad 
tik keletas jų nusipelno išties 
grožinės literatūros vardo, 
atitinka meninės kūrybos reika
lavimus. Palyginimui verta 
pasakyti, kad 1981 m. mūsų 
respublikos knygų leidyklos 
išleido arti 300 pavadinimų 
grožinės literatūros knygų, 
kurių bendras tiražas viršijo 
7,6 milijono egzempliorių. Nors 
kasmet respublikos knygų 
leidyba auga, tačiau skaityto
jas vis dar nepasotintas.

Daugelio emigracijos kny
gų leidėjų padėtis nepavydė
tina. Štai ką apie tai rašė Kana
dos lietuvių kunigų leidžiamas 
dienraštis „Tėviškės žiburiai" 
(1982 m. kovo 19 d.): „Priva
čių leidyklų padėtis kopė be
viltiška — verčiasi tik aukomis 
arba autoriaus priemoka. Lei
dyklos iš knygų „biznio ' 
nebeišsilaiko, nes parduoda
mi maži skaičiai, o išleidimas 
vis brangesnis, senųjų skaityto
jų eilės mažėja, vidūrinioji ir 
jaunesnioji karta knygomis 
mažai domisi. Tai . skaudus

' jau

reiškinys." Kad šitoks pesimiz
mas nėra atsitiktinis, galima 
pailiustruoti kai kuriais fak
tais. Antai A. Mackaus fondui 
išleisti poezijos ar dramos 
knygą kainuoja 2—3 tūkstan
čiai dolerių, prozos — 4—5

Bukinas
tūkstančiai. Nors leidybos išlai
das stengiamasi mažinti iki 
minimumo (dėl to dažniausiai 
nukenčia knygų poligrafinė 
kokybė), pajamų praktiškai 
negaunama. Autoriai, užuot 
gavę honorarą, priversti ten
kintis vien knygomis, o daili
ninkams, korektoriams bei ki
tiems su leidybos darbu susi
jusioms asmenims dažniausiai 
atsilyginama tik simboliškai. 
Neretai autoriai, norėdami iš
leisti savo knygą, priversti pa
tys padengti visas išlaidas. Tai, 
beje, kapitalistiniame pasaulyje 
dažnas dalykas.

lAntra vertus, galimybė spaus
dinti už savo pinigus leidžia 
reikštis ir įvairiausiems pasi
turintiems grafomanams, trokš
tantiems įsiamžinti, sublizgėti 
savo „gabumais" tarp tautie
čių. Na, o mažiau materialiai 
prakutę literatai, nors ir turin
tys gabumų, ne visada gali sau 
leisti tokią „savilaidos" praban
gu

Išeivijos spaudoje dažnai 
dedami skelbimai, kuriais skai
tytojai raginami nusipirkti už
sigulėjusių užsienyje leistų 
lietuviškų knygų. Kad skam
bėtų patraukliau, siūlomos vi* 
sokios nuolaidos. Tačiau „pat
riotiškai" nusiteikusi visuome-1. 
nė neskuba į lietuviškosios li
teratūros knygynus, neapgula 
kilnojamųjų leidinių prekys
talių, kurių dažnai būna tau
tiečių susibūrimų, visokiausių 
renginių vietose. j

Redakcijų sandėliuose ne
paliestos guli ne tik kokios 
nors grafomaniškos kny
giūkštės, bet ir tie grožiniai 
kūriniai, kurie gerąja pras
me reprezentuoja išeivių li
teratūrą. Sakysim, 1981 m. 
„Draugo" knygynas siūlė pirk
ti net 57 užsigulėjusias kny
gas. Tarp jų buvo ir prieš 26 
metus išleistas A. Landsbergio 
apsakymų rinkinys „Ilgoji nak
tis", prieš 25 metus — K. Ba- 
rėno „Karališka diena", prieš 
17 metų — K. Almeno „Bėgiai" 
ir dešimtys kitų. Nors šios kny
gos nėra prastos meniniu po
žiūriu, pagal tematiką artimos 
išeivijai, jų vis vien niekam ne
reikia.

Išeivija negali pasigirti tuo, 
kad didelis dėmesys rodo
mas lietuvių y literatūros kla- i 
sikai. Tačiau .ir tos kelios kla-f 
sikų knygos, kurias išleidę 
tautiečiai, iki šiol nesuranda 
pirkėjų. T.ęks likimas ištiko Ša
trijos Raganos „Viktutę", iš
spausdintą dar 1963, metais, ir 
net... Maironį. Prieš 20 metų 
išleista „Jaunoji Lietuva" vis 
dar tebedulka „Draugo" knygy
no lentynose. Skaitytojas kaž
kodėl nesusigundo net šituo 
lietuvių poezijos milžinu, ku
rio tautiškumą mėgsta pa
brėžti ir nacionalistiškai nusi
teikę užjūrių „patriotai". Lie
tuvoje didžiuliais, nuolat kar
tojamais tiražais ' leidžiamas 
Maironis pirkėjų trūkumu nu
siskųsti tikrai negali. Sunku 
paaiškinti tokius paradoksus, 
atsirandančius išeivijoje, žo
džiais karštai kovojančioje už 
lietuvybę, už „pavergtos tautos 
išlaisvinimą".

Išeivija, suprantama, yra išlei
dusi nemažai ir reikšmingų 
kūrinių, jos literatūros ba
ruose plušėjo gausus būrys ga
bių literatų. Su nemaža dalimi 
jų kūrybos galėjo susipažinti 
ir Tarybų Lietuvos skaityto
jai. Antai „Vagos" leidykla 
atskiromis knygomis ^išleido 
F. Kiršos, J. Tysliavos, A. Mac
kaus, A. Tūlio, M. Katiliškio,1 
E. Cinzo, H. Radausko, S. Sant- 
varo, V. Šlaito kūrinius. Šių 
ir kitų rašytojų kūrinių nema
ža paskelbta periodikoj ę.

Deja, kasmet išeivijos kū
rybinės pajėgos patiria nuosto
lių, kurių jau niekaip nebe- 
kompensuosi. Pavyzdžiui, vien 
1980 metais tautiečių literatų 
gretos žymiai praretėjo: iš gy
vųjų tarpo pasitraukė J. Petrė- 
nas-P. Tarulis, A. Rukša, N. 
Rastenis, R. Giedraitis-R. Spa
lis, A. Baronas, J. Grinius, M. 
Katiliškis, kiek vėliau — V. 
Tamulaitis ir kiti žodžio meist
rai. Mirusieji rašytojai nebeturi 
sau vertos pamainos, išeivijos 
literatūra vangiai pasipildo 
naujais gabių plunksnos meist
rų kūriniais. *

Tiesa, skaitant emigracijoje 
išleistų grožinės literatūros kū
rinių pavadinimus, iš pirmo 
žvilgsnio gali susidaryti įspū
dis, kad didesnio pagrindo ne
rimauti dėl kūrybinio išeivijos 
pajėgumo lyg ir nėra. Tačiau 
tai paviršutiniškas įspūdis. 
Nors literatūra pasipildo ir 
naujais kūriniais, ir šviežiomis 
pavardėmis, žymesnių litera
tūrinių įvykių kaskart mažė
ja. Didesnę spausdintų kny
gų produkciją sudaro menka
verčiai, grafomaniški rašinėji
mai, neretai prikaišioti viso
kiausių antitarybinių paistalų, 
kuriais siekiama „suaktūalin- 
ti" šiaip jau lėkštokus siuže

tus bei pretenzingą stilistiką. 
Vargu ar galima’ laikyti litera
tūra įvairių mėgėjų už savo 
pinigus išleidžiamus poetinius 
sapaliojimus, memuarus, net
gi „romanus".

Pastaruoju metu žymiai su
silpnėjo literatūros kritikų dė
mesys savajai grožinei litera
tūrai. Antai „Metmenys", da
bar pasirodantys tik du kar
tus per metus, praktiškai nu
stojo komentuoti išeivijos 
grožinės literatūros aktualijas. 
Kiek daugiau tuo reikalu ra
šoma „Akiračiuose", bet ir čia 
pastaruoju metu plačiau apta
rinėjama ne tiek išeivijos, kiek 
mūsų respublikoje leidžiamos 
knygos. Antai per paskuti
niuosius dvejus metus „Akira
čiai" recenzavo J. Avyžiaus, 
J. Mikelinsko, J. Apučio, M. 
Sluckio, A. Zurbos, Vyt. Pet
kevičiaus, A. Bernoto ir kitų 
rašytojų pastarųjų metų kū
rinius. Žinoma, tokiomis pro
gomis, kada imamasi vertinti 
Tarybų Lietuvos grožinę li
teratūrą, neapsiribojama vien 
jos meninio ir estetinio lygio 
aptarimu, kartu nepamirštama 
ir kritiškai, iš antikomunisti
nių pozicijų, paplepėti apie 
tarybinę tikrovę, klijuoti ta
rybinei literatūrai negatyvias 
etiketes. Tai būdinga, saky
sim, J. Aleksandravičiaus sla
pyvardžiu pasirašančio L. Moc- 
kūno literatūros kritikos ra
šiniams, kuriuos spausdina 
„Akiračiai".

Dėl kritikos, kurioje nere
tai ima viršų politiniai, „va- 
duotoji^ki" sumetimai, nu
kenčia ir visa išeivijos litera
tūra. I pirmą vietą dažnai iš
keliami antitarybiškumo dva
sia persiėmę, nors ir meniniu 
požiūriu menkaverčiai, kūri
niai. O tie rašytojai, kurie 
savo kūryboje kiek kritiškiau 
pažvelgia į amerikietiškąjį gy
venimą, arba užsipuolami re
akcionierių spaudoje, arba vi
sai nutylimi. Panašiai atsitiko 
su A. Škėmos romanu „Balta 
drobulė", kuriame autorius 
per Garšvos likimą meistriš
kai parodė gniuždančią kapi
talistinio gyvenimo įtaką „ma
žajam žmogui". Štai kaip yra 
su ta „kūrybos laisve". Dau
gelis „patriotiškai" nusiteiku
sių -.politikierių linkę ją su
prasti kaip laisvę juodinti so
cializmą, Tarybų Lietuvą, vi
siškai neliečiant Amerikos, 
išeivijos gyvenimo negerovių.

Užtat emigracijoje mėgsta
ma pasmaguriauti tomis ne
gerovėmis, kurias drąsiai, iš 
pilietinių pozicijų kelia Lie
tuvos rašytojai. Tokiais at
vejais kažkodėl pamirštami 
reakcionierių išvedžiojimai 
apie tarybinės literatūros „varž
tus", „kūrybinius apriboji
mus". Taigi, jei lyginsime 
grožinę kūrybą Lietuvoje ir 
išeivijoje tikrovės kritikavi
mo požiūriu, nesunkiai įsiti
kinsime, kad pirmoji kur kas 
drąsiau kelia problemas, pa
rodo visuomenės gyvenime 
atsirandančius konfliktus.

Neretai neobjektyviai ver
tinama kūryba tų išeivijos 
autorių, kurie leidžiami ir mū
sų respublikoje. Nors dažniau
siai šie menininkai ir neturi 
didesnių simpatijų socializ
mui, tačiau jau pats faktas, kad 
išeivio knyga leidžiama pačio
je Lietuvoje, siutina „tautinės 
drausmės" šalininkus, piktai 
pasisakančius prieš bet kokius 
kontaktus su gimtuoju kraštu.

Mažokai objektyvumo, tikro 
meninio skonio parodoma ir 
skirstant metines literatūros 
premijas. Štai jau keli dešimt
mečiai jas labiau pasižymėju
siems literatams įteikia ir Lie
tuvių rašytojų draugija. 1981 
metais buvo premijuota poetė 
Kotryna Grigaitytė už eilių 
rinkinį „Marių vėjui skam
bant". Štai ką šia proga 1982 
m. 3 numeryje rašė „Akira
čiai": „Jeigu vertinimo komi
sija būtų niekam neskyrusi 
premijos, argumentuodama, 
kad nėra nė vieno pakanka
mai brandaus kūrinio, nema
nau, kad būtų buvę pasipikti
nusių. Joks priekaištas nau
doti aukštus reikalavimus, 
bet didelis — žemus, ar visai 
nesiskaityti su reikalavimais... 
Eilių rinkinėlis „Marių vėjui 
skambant" vertinimo komisi
jos nariams aiškiai badė akis 
menkavertiškumu..."

[Bus daugiau]

Streikuoja metalo 
darbininkai

Bonn. — Federalinės Vo
kietijos metalo apdirbimo 
darbininkai, tęsdami savo 
kovą už 35 vai. darbo savai
tę, nutarė išeiti į streiką. 
Unijai priklauso daugiau 
kaip du milijonai narių.

Dail. Edmundo ŽIAUBERĮ© pieš.

Gediminas ASTRAUSKAS

Už taikią planetą
Žydėki, Geguže.

raudona gėle!
Te vėliavų potvyniai plaukia.
Ir žengia kovon

jas į aukštį kelią

Už taikią planetą 
ir jaukią.

1 Tie srautai
žmonijos pavasarį lemia,

Vienybės jėgą
pajusti išmoko.

Skambėki, Geguže, 
per visą žemę

Kaip himnas
Darbui ir Žmogui!

Įžymus visuomenės veikėjas, žurnalistas
Už ilgametę publicistinę 

veiklą skleidžiant užsienio vi
suomenėje teisingą informa
ciją apie Tarybų Sąjungą 
pažangaus laikraščio “Vilnis” 
(JAV) vyriausiajam redakto
riui, Lietuvos TSR nusipel
niusiam kultūros veikėjui 
Stasiui Jonui JOKUBKAI 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos Prezidiumo įsa
ku suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio žurnalisto gar
bės vardas.

Gegužės 8 d. pažyminčio 
garbingą 75-erių metų jubi
liejų pažangiųjų užsienio lie
tuvių visusomenės veikėjo 
Stasio Jono Jokubkos vardas 
plačiai žinomas Tarybų Lie
tuvoje, didžiai gerbiama tau
ri jo asmenybė.

Su nekantrumu tėvų žemė
je laukiamas “Vilnies” laik
raštis, kurį J. Jokubka re
daguoja jau daugelį metų. 
Paėmęs į rankas “Vilnį”, 
skaitytojas pirmiausia at
kreipia dėmesį į redaktoriaus 
skiltį “Kasdien”, kurioje ne
stinga griežtų pastabų JAV 
imperialistinių sluoksnių po
litikos, reakcinėsj spaudos iš
puolių atžvilgiu. 0 greta — 
komentuojama gera žinia iš 
Tarybų Sąjungos, Tarybų 
Lietuvos, tuo duodant griež
tą atkirtį tiems, kurie vis dar 
nenori pripažinti lietuvių 
tautos, žengiančios nauju, 
socialistiniu keliu, laimėjimų.

Daugelis Tarybų Lietuvoje 
yra skaitę Stasio Jono Jo
kubkos atsiminimus ar iš jo 
paties pasakojimų girdėję, 
kokį sunkų gyvenimo kelią 
nuėjo Jubiliatas. Tačiau ne
gandos nepalaužė ryžto ko
voti už taiką, tiesą, švieses
nę darbo žmonių ateitį.

Puikus gyvenimo pažini
mas, politinis brandumas, iš
tikimybė darbo klasei, giliai 
suprastas internacionaliz
mas, neeilinis publicise ir 
literato talentas — tai bruo
žai, kurie pelnė S. J. Jokub- 
kai visų pažangiųjų užsienio 
lietuvių, jo tėvų gimtojo 
krašto žmonių didelę meilę ir 
pagarbą.

Sveikindami Stasį Joną Jo- 
kubką 75-erių metų sukak
ties ir Lietuvos TSR nusipel

Kupiškėnas Algirdas Balna pradėjo drožinėti dar vaikys
tėje. Bėgant metams didėjo meistriškumas. Šiandien jis 
jau žinomas liaudies meistras — Lietuvos TSR liaudies 
meno draugijos Kupiškio skyriaus pirmininkas. Algirdas 
Balna yra sukūręs apie tris tūkstančius Įvairių darbų. Kai 
kurie iš jų buvo ne kartą eksponuoti respublikinėse, 
sąjunginėse parodose, Čekoslovakijoje, Belgijoje ir kitose 
šalyse.

Nuotraukoje: Liaudies meistras Algirdas Balna.
M. Baranausko nuotrauka

niusio žurnalisto garbės var
do suteikimo proga, iš visos 
širdies palinkėkime jam ge
ros sveikatos, ištvermės lei
džiant “Vilnies” laikraštį, ku
ris, anot paties Jubiliato, yra 
tas tiltas, kuris pažangius 
emigracijos lietuvius dvasiš
kai jungia su Tarybų Lietu
vos liaudimi.

V. Petkevičienė
Lietuvos TSR nusipelniusi 

žurnalistė
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YASIR ARAFAT LANKOSI KINIJOJE

Montreal, Que.
Ligų, paliestos moterys

Staiga sunkiai susirgo M. 
Lignugarienė. Ambulansu 
nuvežta į Montreal General 
ligoninę. Gal teks ilgiau pa
būti ligoninėje, nes .namie 
nėra kam jos prižiūrėti.* * *

P. Valinčienę taip pat stai
giai susirgusią ambulansu 
nuvežė į žydų ligoninę, ku
riai tiria susirgimo priežastį.* * *

Susirgusi ir Genė Kušlei- 
kienė, bet šiuos žodžius ra- 
šant, laukia kada pašauks į 
ligoninę.

Visoms linkiu greitai pa
sveikti.

Išvykę pavandravoti
T. Ringiniene trims mėne

siams išvyko į T. Lietuvą.
* * *

V. Vekterienė velykas pra-

r
leido su savo dūkta, žentu ir 
mylima anūkėle, Vancouve- 
ryje, B. C.

* * *

Mėnesiui laiko pas savo 
sūnų ir jo šeimą, gyvenan
čius Vancouverio apylinkėje, 
viešėjo Leonas Simonėlis.

* * * '
A. Šneideris ir E. Mastavi- 

čienė ilgas velykų šventes 
praleido Jungtinėse Amerik- 
kos Valstijose, kur abu turi 
daug giminių.

Atšventė sukaktis
Jurgis ir Palmyra Taruš- 

kai, savo vaikų, anūkėlių ir 
kaimynų tarpe labai įspūdin
gai atžymėjo savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį ir Jurgio 
75-ąjį gimtadienį.

Linkiu abiem sulaukti dar 
daug sukakčių! ’ P.

r

i # į

u. F*
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UŽUOJAUTA

1984 Kovo 21 d. Mirė

Jurgis Skripka
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Genovaitei, 

jos šeimai ir sūnui Vytautui su šeima.
Tąip paKliūdime netekę artimo nuoširdaus 

draugo. Jurgeli, ilsėkis ramiai šaltoj Kanados 
žemelėj. Tave visuomet prisiminsime.

J. J. Vilkeliai 
F. S. Spaičiai 
P. L. Kisieliai 
S. J. Čičinskai 
A. K. Yuškai 
V. J. Knistautai 
A. J. Kaušylai 
M. P. Niaurai
O. V. Virbylai 
A. E. Matiukai 
V. J. Venskai
P. J. Taruškai 
A. M. Paragiai
E. H. Jurgelavičiai 
M. Salčiūnienė 
E. Petrauskienė 
V. Zavišiehė

A. Šiuplevičienė 
M. Kavalevičienė 
E. Manstavičienė 
V. Vekterienė 
S. Petronienė 
M. Gudienė 
0. Veršinskienė 
M. Janušienė 
K. Jurgutienė 
E. Juraitienė
J. Naruševičius 
V. Markevičius 
E. Vilkis
A. Šnaideris
K. Lukošius ' 
A. Balčiūnas1/ 
J. Urbonavičius

TORONTO, ONT., CANADA

MIRUS

Juonai Barčui
Reiškiame gilią užuojautą dukteriai Helen ir 

anūkams, taipgi sesutei Marcelei Lietuvoje.

J. ir A. Morkis 
A. Strolienė 
V. Grenevičienė 
J. ir 0. Žuliai
M. Purienė 
P. ir I. Jenčia 
J. Galio
J. Kuisienė
A. Domašius
N. Berškienė
S. ir E. Paberalia
B. Janauskienė 
A. Jurgotaitis 
J. ir M. Milleriai 
P. ir M. Daugėlai 
J. Valaitis

J. ir R. Kuktoriai
P. Jesiūnas
A. Poškienė
J. ir V. Gorman
M. Vaitkienė
A. Vaičulienė
J. ir B. Morkūnai
Emily ir Ursula Sasnauskas
I. Rukienė
W. Rimdeika
V. Masienė
J. ir A. Ylai
R. ir W. Palamar
H. ir I. Clemens
A. Guobienė

sm

Vilniuje koncertavo garsus visame pasaulyje Lenkijos 
Liaudies Respublikos valstybinis dainų ir šokių ansamblis 
“Mazovše”. V. Gulevičiaus nuotr.
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Peking. — Pereitą savaitę 
trijų dienų vizitui čia buvo 
atvykęs Palestinos Vadavi
mo Organizacijos vadas Ya
sir Arafat', kurį kinų vyriau
sybė sutiko kaip kokį prezi
dentą su 19 šūvių saliutu. 
Susitikimuose su premjeru 
Zhao Ziyang ir vadovu Deng 
Xiaoping buvo išdiskutuoti 
PLO ir Kinijos santykiai ir 
karinė bei diplomatinė pa
galba, kurią Kinija gali pa
lestiniečių organizacijai su
teikti.

Kinijos užsienių reikalų 
ministerija oficialiame pa
reiškime pasakė, kad Kinija

visados rems Palestinos žmo
nių laisvės troškimą ir PLO 
organizaciją bei jos vadą 
Arafatą.

Netrukus Alžirijoje prasi
deda arabų pasitarimai dėl 
vieningos PLO vadovybės 
sudarymo po beveik metus 
užtrukusių ’ginčių dėl Arafa
to, kuris su savo šalininkais 
pereitą gruodžio mėnesį bu
vo išstumtas iš Libano.

Tarptautiniai stebėtojai 
mano, kad Kinija norinti 
pabrėžti savo paramą Arafa
tui jo lankymosi metu jam 
skirtu dėmesiu.

Praėjusiais metais minėjome garsaus Ma
žosios Lietuvos visuomenės veikėjo, spau
dos darbuotojo ir spaustuvininko Martyno 
Jankaus gimimo 125-ąsias metines. Be kitų 
nuopelnų, žmogų pelnytai galima laikyti 
ir lietuvių satyrinės periodinės spaudos 
pradininku. >

1891 m. spalio mėnes| Tilžėje M. Jankus 
savo iniciatyva ir lėšomis išleido pirmąjį 
satyrinio lietuviško laikraščio ,,Tetutė" nu
meri- Sunkiomis Mažosios Lietuvos visuo- 
meninio-politinlo bei kultūrinio gyvenimo 
sąlygomis satyra buvo tinkamiausia prie
monė neigiamiems gyvenimo reiškiniams 
smerkti ir pajuokti.

,,Tetutė" ėjo nepilnus trejus metus: 1892 
m. išleista 2—6, o 1893 m. 7—12 laikraščio 
numeriai. Minėtinas Ir šešių puslapių „Te
tutės" priedas, kur| kai kurie tyrinėtojai 
(D. Kaunas) laiko tryliktuoju numeriu: jis 
buvo išleistas pasirodžius paskutiniam (12) 
numeriui Ir neturėjo jokių paantraštinių 
duomenų

„Tetutė" buvo spausdinama lotynišku 
šriftu. Retkarčiais pasitaiko straipsnelių ir 
gotiškomis raidėmis. Laikraščio apimtis svy
ravo nuo 4 iki 8 puslapių. Antrasis ir ket
virtasis numeriai turėjo priedus. Laikraščio 
periodiškumas nebuvo pastovus. Štai pir
mojo numerio paantraštėje nurodyta, kad 
tai „satyriškas laiškelis, išeinantis nepa
skirtais laikais". Antro numerio paantraštė 
jau skamba taip: „Štukaunas laiškelis, išei
nantis kartą ant mėnesio", o septinto nu
merio paantraštėje pasakyta, kad „štukų 
laiškelis išeina numeriais dėl tųjų- kurie jį 
skaito".

Iš pradžių M. Jankus viešai neprisipaži
no esąs šio laikraščio redaktoriumi ir pa
sirašinėjo K. Funkaičio slapyvardžiu. Nuo 
septintojo numerio pradėjus „Tetutę" 
spausdinti Bitėnuose, pasikeitė laikraščio 
formatas, medžiagos redakcinė struktūra, 
apipavidalinimas. Leidėjas ėmė pasirašinėti 
savo pavarde.

i,.Tetutę" buvo galima ne tik nusipirkti, 
bet ir užsiprenumeruoti. Vienas laikraščio 
egzempliorius kainavo 30 pfenigių Mažojoje 
Lietuvoje, 15 — Lietuvoje ir 8 centus — 
JAV. M. Jankus sugalvojo įdomiai ir origi
naliai pranešti abonentams apie prenumera
tos pabaigą: tam tikroje laikraščio vieto
je jis mėlynu pieštuku užbrėždavo brūkšnj, 
kuris ir reiškė prenumeratos termino pasi
baigimą. Jeigu abonentas, davus M ženklą, 
pinigų neatsiųsdavo. leidinys jam daugiau 
nebūdavo siunčiamas.

„Tetutę" M. Jankus prirašydavo beveik 
vienas. Tiesa, laikraščio puslapiuose mini
mas korespondentas iš Baltimorės, pasiraši
nėjęs Balandžio slapyvardžiu, ir dar kelioa 
pavardės, kaip D. T. Bačkauskas, M. Kardi- 
šauskas, Debesilas, Žvekas, M. Žmlrklys, J. 
Stulgis ir Mastauskas. Atrodo, kad pastaro-

sios pavardės yra palies M. Jankaus sla-
pyvardžiai.

Laikraštyje buvo spausdinami įvairaus 
turinio straipsniai, satyriniai eilėraščiai, fel
jetonai, anekdotai, mjslės. Kiek pastovesni 
buvo skyreliai „Tėvyniški varpai" ir „Lite- 
rariška peržvalga". Pastarajame leidėjas 
trumpai apžvelgdavo „Varpo", „Apžval-1 
gos", •,Vienybės lietuvninkų" ir kitų to 
meto laikraščių turin|. įdomu, kad tokias 
pačias rubrikas turėjo ir „Varpas".

„Tetutė" M. Jankui buvo tribūna, iš ku- 
rios jis viešai galėjo reikšti savo pažiūras 
rūpimais visuomeninio, politinio ir kultūri
nio gyvenimo klausimais, diskredituoti po- 
litinius ir asmeninius prlešinihkus.

Ypač daug aštrių žodžių, nėt eiliuotų ba
ladžių, feljetonų, epigramų susilaukė kleri
kalai. M. Jankus be gailesčio demaskavo ir 
išjuokė kunigų gobšumą, sulęnkėjimą, da
vatkų bei kitų bažnyčios tarnų apsimestini 
pamaldumą, dideli jų dvasini ir moralinį 
palaidumą.

Drąsiai leidėjas puolė ir lietuvių nacio
nalinės kalbos niekintojus vokiečius. Už 
„Tetutėje" išspausdintą eilėraštj šia tema 
M. Jankus net buvo pasodintas | kalėjimą. 
Kritikos neišvengė ir lietuvių buržuazinė 
inteligentija,1 lengvai pasiduodanti kaizeri
nės Vokietijos vykdomai nutautinimo poli
tikai. Ypač leidėją piktino lietuvių politi
nis trumparegiškumas; jis kėlė nacionalinio 
išsivadavimo idėją.

Satyrinės medžiagos, kaip mes tai su
prantame, laikraštyje išspausdinta ne tiek 
jau daug. Būdamas mažamokslis ir stokoda
mas gerų bendradarbių, M. Jankus vargo 
ruošdamas laikraščiui straipsnius. O satyra, 
kaip teigė vienas „Varpo" autorius, nors ir 
reikalinga, bet norint ją parašyti, „reikia ir 
mokslo, ir išminties, o takto kur kas dau
giau, nekaip prie kitų rašto dalykų". Pasi
taiko „Tetutėje" ir grubumo; stačiokiškumo, 
neretai su žurnalistine etika nesiderinančių 
dalykų. Didžiuma išspausdintų eilėraščių, 
dainelių, pamfletų neturi didelės išliekamo
sios vertės. Todėl nenuostabu, kad laikraš
tukas netapo populiaru, visų mėgstamu sa
tyriniu leidiniu. Jam išplisti nepadėjo nė 
gausios reklamos „Varpe", „Apšvieteie". 
„Naujoje aušroje", „Lietuviškame darbinin
ke". Kaip nurodė pats M. Jankus 13-ame 
„Tetutės" numeryje, iš abonentų grynais 
buvo surinkta tik 16 markių. Todėl laik
rašti teko nustoti leidus.

Nors daug būtų galima pareikšti „Tetu
tei" priekaištų, jos vaidmuo lietuvių saty
ros istorijoje neabejotinas. Laikraštis davė » 
pradžią šios rūšies periodinei spaudai, jis, 
kaip istorinis dokumentas, padeda geriau 
pažinti Mažosios Lietuvos bei visos lietuvių 
spaudos raidą.

L. Dėnienė

Palestinos Vadavimo Organizacijos vadas Yasir Arafat 
susitinka su Kinijos vadovu Deng Xiaoping Pekinge.

TRUMANO 100 METŲ GIMTADIENIS
Washington. — Kongreso 

jungtinėje sesijoje gegužės 9 
d. prisimintas buvęs JAV 
prezidentas Harry S. Tru
man jo šimtųjų gimimo meti
nių proga. Jis mirė 1972 m., 
eidamas 88-uosius metus. 
Kalbėti buvo pakviesta vie
nintelė Trumanų palikuonė— 
dukra Margaret Truman Da
niel. Vėliau prez. Reagan ją 
su jos vyru ir sūnumis bei 
Kongreso nariais pakvietė 
priešpiečių.

Šios sukakties proga prisi

minta Trumano, kaip prezi
dento, veikla. Atominės 
bombos priešininkai jį prisi
minė ir kaip Amerikos prezi
dentą, kurio įsakymu buvo 
numestos atominės bombos 
ant Japonijos ir nužudė bei 
sužalojo šimtus tūkstančių 
gyventojus.

SKAITYKITE 
IR REMKITE 

“LAISVĘ”

EKSKURSIJA I LIETUVA jį
“Laisvės” Bendrovės direktorių taryba ruošia įj 

ekskursiją į Lietuvą liepos 13 d. iš Kennedy 8 
aeroporto. Lietuvoje bus 10 dienų — nuo liepos 16 8 
d. iki 26 d., grįš į New Yorką liepos 27 d. S

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

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

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJĄ 8
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y. 11417 {j

Pokalbis 
apie poeziją į

Balandžio 19 d. Vilniuje, Me
no darbuotojų rūmuose, įvyko 
Lietuvos T?) R rašytojų sąjungos 
valdybos plenumas, skirtas poe
zijos klausimams. Jame dalyvavo 
poetai, prozininkai, literatūros 
mokslininkai, kritikai, jaunųjų 
rašytojų sekcijų nariai, spaudos 
ir leidyklų atstovai.

Plenumą pradėjo Lietuvos TSR 
rašytojų sąjungos valdybos pir
mininkas A. Maldonis. Praneši
mą „Šiandieninė lietuvių poezi
ja: tendencijos ir problemos“ 
padarė literatūros kritikas, „Va
gos“ leidyklos vyriausiojo re
daktoriaus pavaduotojas V. 
Sventickas.

Pranešėjas pažymėjo, kad tre
ji metai, praėję nuo Lietuvos 
TSR rašytojų sąjungos septinto
jo suvažiavimo, buvo intensy
vaus kūrybinio darbo metai. 
„Vagos" leidykla išleido dešim
tis visi} kartų poetų kūrybos 
rinkinių, (vairių žanrų poeziją 
sistemingai spausdina respublikos 
laikraščiai, žurnalai, poezija dau
giatūkstantinę auditoriją pasiekia 
literatūrinių susitikimų metu.

Apie poezijos raidos problemas 
kalbėjo poetai A. Baltakis, O. 
Bąllukonytė, S. Geda, J. Mačiu
kevičius, V. Kukulas, V. Ruba
vičius, prozininkas A. Baltrūnas, 
literatūros kritikai V. Gužauskas, 
V. Kubilius, R. Pakalniškis.

(Platesnė plenumo medžiaga 
bus spausdinama sekančiame sa
vaitraščio numeryje.)

Festivalio 
laureatai

Balandžio 16—25 d. Akade
miniame dramos teatre vyko 
„Pabaltijo teatrų pavasaris“. Pra-

i

ėjusį ketvirtadienį Meno darbuo
tojų rūmuoise buvo surengta bai
giamoji konferencija, kurią 
atidarė LTSR kultūros ministras 
J. Bielinis.

Pagrindinį — pereinamąjį — 
festivalio prizą už geriausią spek
taklį žiuri paskyrė LTSR valsty
biniam jaunimo teatrui (C. Alt- 
matovo „Ilga kaip šimtmečiai 
diena“). Diplomu už geriausią 
režisūrą apdovanotas Estijos 
TSR akademinio V. Klngisepo 
dramos teatro vyriausiasis reži
sierius M. Mtklverls (už J. 
Krūsvalio pjesės „Debesų spal
vos^ pastatymą). Diplomas už 
geriausią moters vaidmenį įteik
tas aktorei A. Kalrišai už kara
lienės Izabelės vaidmenį E. Ilešo 
dramoje „Ispanų Izabelė“ (Latvi
jos TSR akademinis A. Upyčlo 
dramos teatras) ir aktorei I. 
Ever už Motinos vaidmenį „De
besų spalvose“. Diplomu už ge
riausią vyro vaidmenį pažymėtas 
Baltarusijos TSR akademinio J., 
Kolaso dramos teatro aktorius T. 
Kokštysas (už Tlmochos „Gastri
to" vaidmenį A. Dudarevo pje
sėje „Vakaras").

Diplomas už režisūrą paskirtas 
Jaunimo teatro režisieriui E. 
Nekrošiui („Ilga kaip šimtmečiai 
diena“), už kostiumus — daili
ninkei I. Kundzinei („Ispanų 
Izabelė“), už muziką — kompo
zitoriui F. Latėnui („Ilga kaip 
šimtmečiai diena“).

Ateinančiais metais „Pabaltijo 
teatrų pavasaris“ vyks Rygoje.

Šventė
J. Naujalio 
mokykloje

,Balandžio 11 d. Kauno J. Nau
jalio meno mokyklos mokytojai 
ir mokiniai surengė kompozito
riaus 115-ųjų gimimo metinių

MsasmsMBoaMaanasaaanni
i

minėjimą ir koncertą, šventėje 
dalyvavo artimai šį muziką paži
noję Ir Jo klasėje mokęsi kon
servatorijos profesorius K. Ka- 
veckas, docentas J. Nabažas, mu
zikologė O. Narbutienė ir J. 
Naujalio anūkė, lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja R. Lauri
naitienė. Koncerte kompozito
riaus kūrinius atliko mokiniai. 
Po koncerto šventės dalyviai ap
žiūrėjo įvairiais metais išleistų 
J. Naujalio kūrinių natų paro
dėlę, surengtą mokykloje, aplan
kė Ir padėjo gėlių ant lietuvių 
muzikos klasiko kapo.

„Pergalės“ 
ketvirtasis

Numeryje pradėtas spausdinti 
R. Kašausko romanas „Saulelė 
raudona“, paskelbta ištrauka iš 
P. GelbakoĮ autobiografinės apy
sakos „Rieda ratai“ (vertė L. 
Mykolaitis), N. Dumbadzės apsa
kymas „Chazarula“ (iš gruzinų 
kalbos vertė V. Timlnskattė).

Naujus poezijos pluoštus pa
skelbė V. Rudokas, M. Kontri- 
maltė, A. Genys; satyros ir hu
moro skyriuje - A. Dabulsklo 
eilėraščiai, literatūros ir mokslo 
— J. Lankučio straipsnis „Da
bartinė mūsų dramos situacija“, 
dailės — V. Rimkaus straipsnis 
apie 1983 metų respublikinę 
vaizduojamosios dailės parodą. 
Skyriuje „Aptariame, ^diskutuo
jame“ išspausdintas pokalbis apie 
teigiamą bėrąją literatūroje.

Just. Marcinkevičiaus, A. Po
ciaus žodžiais paminėtos Juozo 
Baltušio gimimo 75-osios" meti
nės. V. Bubnio žodis „Jau nebe
giedos Dono lakštingalos“ skir
tas M. šolochovul.

S. Žukas recenzuoja S. Šaltenio 
prozos rinkinį „Atminimo cuk
rus“, J. Kubilius — B. Llniaus- 
klenės eilėraščius „Tylūs pasikal

bėjimai“, M. Jonaitis — J. Ma
čiukevičiaus „Kelyje į eilėraš
tį“, V. Daunys — straipsnių rin
kinį „Profesorius Jurgis Lebe
dys“, D. Vaballenė — Just. Mar
cinkevičiaus „Tokia yra meilė“ 
(anglų k.), V. Daujotytė — 
„Dviejų šimtmečių lietuvių poe

zija“ (vokiečių k.), O. Narbutie
nė — leidinį .Juozas Tallat- 
Kelpša“, V. Gužauskas — leidi
nį „Folkloras. Poetika ir tradici
ja. 1981“ (rusą k.). Numeris 
iliustruotas S. Voverytės, p. 
Ulo dailės darbą reprodukcijo
mis.

G. Petkevičaitės-Bitės premija— 
Aleksui Baltrūnui

Smilgių kolūkio pirmininkas V. Navikas įteikia prizą A. Baltrūnui

Vilhelmo Šalkausko nuotrauka

Balandžio 13 d. Panevėžio ra
jono Smilgių apylinkės tarybos 
salėje buvo pagerbtas antrasis G.* 
Petkevičaitės-Bitės premijos 
laureatas — prozininkas A. Balt
rūnas (už apsakymų knygą 
„Ant katpėdėllų kalno“). Laurea
tui prizą įteikė ir Jį pasveikino 
Smilgių kolūkio pirmininkas V. 
Navikas; apdovanojimo ceremo
niale dalyvavo LKP Panevėžio 
rajono komiteto propagandos Ir 
agitacijos skyriaus vedėjas G. 
Hubertas, Smilgių apylinkės tary
bos pirmininkas P. Jaudzemas, 
„Panevėžio tiesos“ redakcijos

darbuotojai — rašytojas R. Na- 
rečionls, poetė E. Mezglnaltė. 
Apie A. Baltrūno kūrybą kalbė
jo Lietuvos TSR rašytojų sąjun
gos valdybos pirmininko pava
duotojas A. Pocius, literatūros 
mokslininkas V. Galinis. Padėkos 
žodį tarė A. Baltrūnas.

Smilgių vidurinėje mokykloje 
įvyko literatūros vakaras. Klau
sytojai išgirdo laureato žodį, ak
torė J. Valančlenė paskaitė nau
jų Jo apsakymų.

ARŪNAS SVAJYS
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.LIETUVIŠKI APMĄSTYMAI NEW YORKE
RAŠO ALMUS ŠALČIUS

Detroit, Michigan
Mirė kanadietė

laiške gardžiuojasi

Julijos motyvais, o neseniai 
ir Peter Ustinovo “Fotofini-i 
šu”, ilgai ėjusiu New-Yorke.

O kur dar Operos ir Baleto 
tęatras! Daug ką daug kartų 
mačiau, bet vis traukia ir 
vėl. Biržely nauja “Carmen”. 
Operos sezonas pratęstas iki 
liepos.

Iš spektaklių mane labiau
siai žavi Vilniaus “Rigoletto”,1 
“Madame Butterfly” ir bale
tas "Amžinai Gyvi", pagal 
Krasausko grafiką ... Ką 
čia kalbėti, pats matysi, Vil-

lentingo žmogaus kūrybos 
etapais. Atvirai sakant, ma
žiausiai patiko paskutinysis 
laikotarpis, o labiausiai 
prieškarinis ir dalinai jau 
karo metų. Visi paveikslai 
buvo surankioti iš daugelio 
šaltinių . . .

Apie parodą plačiai rašyta 
ir spaudoj.

Iš Alseikos laiško
“Ką tik grįžau iš Kauno ir 

rašau 
jaunesniam kolegai New
Yorke Vytautas Alseika, "se
nosios vilniečių Alseikų gimi
nės aims”. — Kaune susiža
vėjau Vizgirdos Dailės paro
da Ciurlionies Meno muzie
jaus trijose salėse. Puikiai jis 
pagerbtas! Paroda truko du 
mėnesius ir pratęsia dar 
vienai dienai . . . Gausūs 
jaunieji lankytojai turėjo 
progą susipažinti su šio ta

rnaus opera visad perpildyta, 
aikštėse kasdien matai aš
tuonis, dešimts “charter” 
autobusus iš Panevėžio, Pa
svalio, Rietavo. Ir visur gra
žiausias jaunimėlis! . . .”

“Žinau, domiesi televizija, 
Video — šiuo metu Vilniaus 
TV rodo “Rich man, poor 
man”, pagal Irwing Shaw, 
kurią lietuviams užsakė Cen
trinė TV. Sąjungoj lietuvių 
pastatymą jau matė apie 
150,000,000 žmonių! Ir taip 
Vilniaus televizijoje mirga 
O’Henry, Chesterton, Drei- 
seriom. Jack London inter
pretacija — Bravo lietuviai 
specialistai”.

Pagerbti Darius ir Girėnas
“. . . Vabalo filmas “Skry

dis per Atlantą” ir Verbų 
dokumentinis “Lituanikoj 
Sparnai” jau kelinta savaitė, 
rodomi Vilniuje. Apskaičiuos 
ta, juos Lietuvoje matė apie 
700,000 žiūrovų — tai rekor- < 
das! Net ir “Velnio Nuotaką” 
matė tik pusė milijono . . . 
Knygos išperkamos per va
landą, dvi. Dalykai negirdė
ti” — užtikrina Alseika.

Vytautas pasidžiaugia, 
kaip gražiai Vilniuje buvo 
paminėtas gydytojas Alsei
ka, vienas pirmųjų kultūri
ninkų Vilniuje, jo, ir garsio
sios Kalifornijos Universite
to profesorės Marijos Alsei- 
kaitės tėvas. Jis sužinojęs, 
kad Lietuvoje netrukus pasi
rodys visam pasaulyje papli
tęs jos mokslinis veikalas 
“The Balts”.

Alseika vėl klausia:
“Lietuva gerbia išeivijos 

menininkus, o kodėl/išeivija 
boikotuoja Lietuvos kūrė
jus? . . Ar dar labai “oficia
lioji” spauda keikia Lietuvoj 
atsilankiusius dailininkus?”

Rašo, kad Išeivijos spauda 
ilgai keliaujanti į Lietuvą ir 
tik visai neseniai sužinojęs 
apie Vienybės leidėjos mir
tį: . . .“Gaila, kad taip ilgai 
vargusi moteris\negalėjo su
laukti Vienybės šimtinės. 
Mirusios ištvermė tikrai mus 
stebino !’. .

Pas mus gyvenimas eina 
sena vaga ... Šiuo metu 
pilnu tempu verda kultūrinis 
gyvenimas, kuris mažai su
mažės iki liepos vidurio . . .

Balandžio 12 d. Hotel Dieu 
ligoninėje Windsor, Kanadoj 
mir.ė Aniela-Anna Karalis 
sukWfcusi virš aštuoniasde
šimt, metų. Buvo pašarvota 
Walter D. Kelly laidojimo 
namuose, prie Wyandotte 
gatvės. Palaidota balandžio 
14 d; St. Alphonsus Mauso
leum. Atsisveikinimas įvyko 
laidotuvių namuose; pareigas 
atliko kunigas Joseph Bris
son. Laidotuvėse dalyvavo 
daug lietuvių iš Windsoro ir 
Detroito.

I Velionė dideliame nuliūdi
me paliko mylimą vyrą Petrą 
Karalį; dvi dukras Stella 
Swartz ir Julie Dzombak; du 
žentus, Nelson Swarts ir 
kaymond Dzombak; penkis 
anūkus; du proanūkius; dvi 
sesutes: Josephine Morkū
nienė Detroite ir Varusę 
Stankevičius Tar. Lietuvoj, 
ir daug draugų bei pažįsta
mų.

Po laidotuvių, dalyviai bu
vo pakviesti pietums. Velio
nė ir jos vyras Petras Kara
is buvo uolūs “Laisvės” laik
raščio 
jai.

Telyčėnas. Tikime jog abi 
aplikantės bus galutinai į 
Klubą priimtos sekančiame 
Klubo susirinkime. Po susi
rinkimo buvo vaišės, kurias 
paruošė Pat Stunskas, o vir
tuvėje jai pagelbėjo Mary 
Norush ir Emma Rye. Se
kantis Klubo susirinkimas 
bus gegužės 27 d. 10 vai. 
ryte.

Kasmetinis
"Laisvės"

Skambės Aido choro ir solistų dainos

skaitytojai bei rėmė

Naujoj vietoj
ir Albena Lyben su

mašinomis 
vietą. Se- 
buyo prie 
St. Clair

mergi- 
Teatrai 
patikė- 
antplū-dėl publikos

net kelis mėnesius

Pagal tradiciją vis domiuos 
teatrais, žinoma, ir kinais — 
kiek galiu, lankau pastaty
mus. Sostinėje penki teat
rai — velniškai daug teatru 
domisi lietuvaites 
nos — studentės . . . 
visad perpildyti. Ar 
si - 
džio
negalėjau aplankyti Akade
minio Dramos teatro! Galiau
siai prisimušiau kovo mėne
sy. Mačiau keturius spektak
lius, jų tarpe Williamso “Ka
tę” (Cat on the Hot Roof). 
Svarbiausiuose vaidmenyse 
jaunimas, visur jo pilna.

Williams ypač populiarus
“Jei prieš kelis metus buvo 

potraukis Sruogai, Krėvei ar 
Albee, tai šiemet — William- 
sui (tiesa jau anksčiau buvo 
pastatytos Lietuvoj jo ketu
rios pjesės). Kaune šiuo me
tu Williamso. “Šauksmo” 
premjiera. Po to bus perkel
ta Vilniun, nes visą mėnesį 
čia vyks Kauno Dramos teat
ro gastrolės — Dar vaidins 
Camus’ “Caligula”, Wilderio 
“Our town” . . . entuziastiš
kai dėsto kolegai turinčiam 
pasitenkinti lietuviškomis 
Highlando gatvės “Kultūros 
židinio” programomis. Iš tik
ro ar nebūtų Amerikos lietu
viams įdomu pamatyti jau
niausius “rusinamos” Lietu
vos vaidintojus aktorius tik 
šiemet baigusius konservato
riją, — Aktorių Meistrišku
mo Katedrą? O kad taip New 
Yorko ir Chicagos lietuviškų 
getų gyventojams tarpkari- 
nės Lietuvos konsulas Simu
tis ir jo aprobuoti veikėjai 
kaip Alksninis, Kojelis leistų 
pamatyti lietuvių aktorių su- 
vaiąįnt: 
amžfgu 
“Herkų
užsirūstintų Pentagonas, 
ČIA ir FBI?

Jaunimo Teatras — 
stipriausias

“Tarp kitako”, rašo Vytau
tas Alseika, kažkada vienas 
iš svarbiausių “Draugo” ko- 
lumnistų, VLIKo informaci
jos darbuotoju, “pernai žavė
jausi Antanėlio rock-opera 
"Verona” pastatytą Romeo ir

KOLEKCIONIERIAI, 
ATSILIEPKITE!

Atsiradus pakankamam 
skaičiui norinčių planuojama 
išspausdinti ribotas skaičius 
knygų:

Motiejaus Gustaičio Raš
tai, su V. Putino Mykolaičio 
įžanga. Amerikoje išlikęs 
vienintelis šios knygos eg
zempliorius ruošiamasi grą
žinti saugojimui Lietuvon.

“Truth is for Strangers”, 
parašyta Ephraim Savoia, 
anglų kalba. Istorinė novelė 
apie pokario Lietuvą. Pir
moji Doubleday laida seniai 
išparduota. Šiuo metu nori
ma paruošti televizijos seriją 
autoriaus parinktu vardu 
“Miss Lithuania”.

Norintieji užsisakyti rašo 
Alsą, Bx. 1172, Great Neck, 
N. Y. 11024. .

Ray 
šavo elektrinėmis skaičiavi
mo (computers) 
persikėlė į naują 
niau jų krautuvė 
Harper- gatvės,
Shores, dabar Lyben Com
puters randasi 1250 E. Ran
kin Drive, netoli 14V2 mylios 
i.’ Stevenson, Oakland Mall, 
Troy, Michigan.

Krautuvėj dirba Ray Ly- 
I en, jo žmona Albena Nausė
da Lyben; ir jų sūnus Eric 
Lyben. Jiems gerai sekasi 

ėl to turėjo persikelt į 
idesnę bei patogesnę vietą, 

^bu Lyben priklauso prie 
įDetroito Lietuvių Klubo, 
LDS 21 kp.; bowleriu ir yra 
“Laisvės” skaitytojai. I

Susirinkimai
Moterys investątorės susi

rinko balandžio 14 d. į Mexi
can Village valgyklą prie 
Bagley ir 18-tosios gatvės ir 
atlaikė savo mėnesinį susi
rinkimą. Jos posėdžiauja 
skirtingose valgyklose kiek
vieną mėnesį, ir ne tik paval
go skanius pietus, bet atlieka 
savo susirinkimą bei gražiose 
vietose pabendrauja.

Balandžio 22 d. įvyko De
troito Lietuvių Klubo mėne
sinis susirinkimas. Nors tą’ 
dieną buvo Velykos, į Klubo 
susirinkimą susirinko nepa
prastai daug narių. Buvo 
dviejų aplikantų prašymai 
įstot į Klubą: bowleriu sek
retorė Marie Servial ir Ada

Sveikiname
Detroito Lietuvių Klubo 

George Janonis paminėjo 
savo gimtadienį balandžio 27 
d., sulaukęs 94 metų am
žiaus. Jo dukrelė Millie Va
saris ir žentas Tony Vasaris 
jį maloniai pasveikino ir pa
vaišino.

George Janonis su šeima 
skaito “Laisvę” ir “Vilnį” 
juos ir remia; taipgi užrašo 
savo giminėms į Tar. Lietu
vą. George Janonį su 
gimtadieniu sveikiname 
mes.

Baigia pasiruošti
Detroito bowleriai jau bai

gia savo pamokas ir gegužės 
mėn. visi važiuos į LDS 
turnyrą Chicagoje. Balandžio 
14 d. įvyko jų pamokos. 
Vėliau suvažiavo į Detroito 
Lietuvių Klubą susirinkimui 
ir pasivaišino. Laimėjimo bi
lietus pardavinėjo Ruth Gu
gas; butelį stiprosios aukojo 
Millie ir Tony Vasaris; laimė
jo Ruthi Palevich Price.

Pinigus žaidimams po ly
giai surinko Beverly Rye 
Olin; laimėjo Stu Riddell. 
Virtuvėje valgį supirko ir 
paruošė Aųtonette Garelis. 
Maistą aukojo Minnie ir 
Chuck Tvaska bei Dona 
Bradley. Skanumynų aukojo 
Petie Brazowski ir Dorothy 
Belūnas. Virtuvėje dirbo An- 
tonette Garelis, jos sesutė 
Estelle Smith, Emma Rye ir 
Clem Patocki. Atrodo, kad 
bowleriai dar susirinks vieną 
kartą iki sekančio sezono.

jo
*»ir

Ar žinote?
Nesenai Gimtajame Krašte 

buvo pranešta apie Tarybų 
Lietuvoj ligonines. Sakoma 
jog 1939 metais Lietuvoje 
buvo 88 ligoninės, iš jų 41 
privačios su 5,800 lovų. Da
bar yra daugiau kaip 200 
ligoninės tipo įstaigų, kurio
se yra 42,000 lovų. Taip pat 
Lietuvoje dabar yra daugiau 
tūkstančio sanatorijų ir poil
sio namų. 1939 m. jų buvo 
tik dešimts. Bet kas svar
biausia, tai, kad gydymas 
ligoninėse ir visos medicinos 
Tar. Lietuvoj yra nemoka
mai. Didelis skirtumas, paly
ginus su Amerikos ligoninė
mis ir medicinomis! •

Stefanija

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

MIELOS SESUTĖS

J. Grušo dvylikto 
Prūsijos herojų 

fantą”! Argi dėl to

LITUANIKOS SPARNAI 
VIDEO JUOSTELĖJ

Laimos ir Roberto Verbų, 
praėjusiais metais paruoštas 
dokumentinis 20 min. filmas 
apie Darių ir Girėną, filmas 
yra pervestas į video juos
tas, % ir °/o platumo. Gauna
mos Alsa, Bx 1172, Great 
Neck, New York 11024. Kai
na $40.00 [įskaitant pasiunti
mą!

Hermanas Peręlšteinas, As- 
točia, L. L, buvęs kaunietis, 
Ąžuoliuko choro įkūrėjas ir 
vadovas, šiuo metu gyvenąs 
Amerikoje, penktadienį, ge
gužės 12 d. Mamoroneck, 
N. Y. dirigavo naujai sukur
tam berniukų ansambliui 
New Yorke. Koncertas buvo 
dviejų dalių. įvyko Emlin 
teatre. H. Perelšteinas yrą 
su didele pagarba prisimena
mas Lietuvoj.

Lilija
Kavaliauskaitė-Belte

Mirė 1973 m. gegužės 12 d.
Mano mylimos ir geros sesutės Lilijos niekad 

nepamiršiu. , ’

HELEN KUDIRKIENĖ 
ir SEIMĄ

IJnden, N. J.

suvažiavimas
Balandžio 29 dieną Laisvės 

salėje įvyko Lietuvių Koope- 
ratyvinės Bendrovės (“Lais
vės”) dalininkų suvažiavi
mas.

Į tokį suvažiavimą laisvie- 
čiai susirenka kiekvienais 
metais. Nors retėja mūsų 
gretos, nors sveikata jau ne 
ta, visi į dalyvavimą jame 
laikome savo gražia pareiga. 
Šiemet taip pat buvo liūdno
ka žvelgti į nedidelį mūsų 
būrelį, bet iš mūsų tarpo 
pasitraukusius draugus kom- 
pensavo pasilikusiųjų meilė 
ir rūpestis “Laisvės” reika
lais.

Suvažiavimą pradėjo 
“Laisvės” direktorių tarybos 
pirmininkas Povilas Venta. 
Jis sveikino į suvažiavimą 
atvykusius dalininkus, pasa
kojo apie Bendrovei paskuti
niais metais iškilusias pro
blemas, apie ūkinius bei fi
nansinius laisviečių rūpes
čius, apie direktorių tarybos 
darbą.

Lietuvių Kooperatyvinės 
Bendrovės dalininkai išklau
sė “Laisvės” laikraščio re
daktorės Ievos Mizarienės 
raportą apie redakcijos dar
bą bei išgirdo finansinę ata
skaitą. Ta proga redaktorė 
siūlė “Laisvės” dalininkams 
toliau pritarti redakcijos lini
jai, pagal kurią didžioji dalis 
laikraščio vietos skiriama 
Tarybų Lietuvos gyvenimo 
ir naujienų aprašymui, prisi
menant, jog “Laisvė” drauge 
su chicagiške “Vilnimi” tėra 
vieninteliai Amerikos lietu
viški laikraščiai, rašantys 
tiesą apie tėvų žemę.

Redaktorė sutiko su dali
ninkų ir direktorių pastabo
mis, kad “Laisvėje” pernelyg 
mažai atsispindi Amerikos 
gyvenimas
problemos, kad galėtų būti 
daugiau rašoma apie lietuviš
kųjų kolonijų naujienas, kad 
skaitytojų atsiunčiami laiškai 
nepilnai apibūdina visos jų 
veiklos.

Suvažiavimas , vienbalsiai 
nutarė palikti dabartinį 
“Laisvės” laikraščio formatą, 
toliau išlaikant šešis pusla
pius, dabartinį laikraščio 
vaizdą. Juk dabar “Laisvė” — 
vienas solidžiausiai ir gra
žiausiai atrodančių ne tik pa
žangių, bet^ ir lietuviškų ap
skritai laikraščių.

Po oficialios dalies “Lais
vės” salėje buvo pietūs, į 
kuriuos susirinko nemažas 
būrys New Yorko ir apylin
kių lietuvių. Vėl džiugu buvo 
matyti lietuviško ir ameri
kiečių jaunimo, vidutinės 
kartos atstovų.

j Pietų metu svečiai turėjo 
progos pasikalbėti su atvy
kusiu iš Washingtono konsu
lu Vaclovu Sakalausku ir 
Tarybų Lietuvos žurnalistu 
Vilium Kavaliausku.

Visi svečiai labai gyrė šau
nių 'mūsų moterų suruoštus 
pietus. Report.

ei jos žmonių

“L MSVĖS” DIREKTORIŲ 
SUSIRINKIMAS GEG. 15

Antradienį, gegužės 15 d. 
2 vai. p. p. “Laisvės” direk
toriai kviečiami dalyvauti 
laikraščio reikalais susirinki-

i 
X

Washington. —- Prez. Rea
gan gegužės 9 d. per TV 
kreipėsi į Amerikos žmones, 
kviesdamas paremti jo pro-' 
gramą karinėmis priemonė
mis išspręsti Centrinės Ame
rikos problemas. Jis aiškino, 
jog būtiną, kad Kongresas 
patvirtintų $62 milijonų pa
galbai Salvadoro vyriausy
bei, kovojančiai prieš Kubos 
ir Nikaragvos remiamus par
tizanus. Be to, jis nori papil
domų $24 milijonų Centrinės 
Žvalgybos remiafniems par
ti za nams.

A. Žilinskaitė-Anderson
Už poros savaičių įvyks 

svarbi Aido choro tradicinė 
pavasario šventė, koncertas 
ir balius. Kviečiame visus 
skaitlingai dalyvauti ir iš
girsti gražių dainų, o banke
te turėsite progos pasižmo
nėti su senais draugais.

Per daugelį metų Aido 
rengiami koncertai visada 
būna publikos įvertinami ir 
susilaukdavo daug plojimų — 
katučių.

Aido choro mokytoja M. 
Stensler parinko keletą gra
žių dainų, kurias choras jau 
per kelias savaites mokosi.

Aidui ir solistams akompa
nuos buvusi Aido choro mo
kytoja Aldona Anderson-Ži- 
linskaitė. Amilija Jeskevi-

Amelia Young
čiūtė-Young daugiau penkio
lika metų išdainavusi Aido 
chore. Per tą laiką jai teko 
dainuoti ir vaidinti ir dauge
lyje operečių.

Amilija per daug metų 
atlieka pažangiųjų lietuvių 
parengimuose solistinės dai
nas.

Siame Aido choro pavasa
riniame koncerte Amilija at
liks kelias dainas solo.

Nepraleiskite progos, daly
vaukite visi aidiečių koncerte 
ir baliuje gegužės 20 d. 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Koncertas prasidės 2 vai. po 
pietų. Auka $10.

Kviečia A. Ch. Valdyba

BRIEFS
In cooperation with the 

Sandinista Children’s Associ
ation of Nicaragua, an Inter
national Solidarity Campaign 
is being organized to send 
toys to the children of Nica
ragua. This campaign will 
not only provide Nicaraguan 
children with needed recrea
tional equipment, but will 
also develop/an understand
ing on the part of the U. S. 
children of how U. S. inter
vention is affecting the peo
ple, particularly children in 
Nicaragua.

The Campaign was initia
ted on April 28, 1984 at the 
May Day Rally at Union 
Square, where there were a 
collection site for the toys. It 
will unfold to a broad mass 
campaign by June 1st, the 
International Day of the 
Child, when a second major 
activity will take place.

All kinds of toys for child
ren up to 14 years of age will 
be welcomed, but it is espe
cially encouraged that toys 
which can be used in collec
tive play be contributed. 
There is a critical shortage 
of these in Nicaragua.

For further information, 
contact Toys For Nicaragua, 
(212) 263-6458 after 6 P. M.

Contributions of money 
can be made payable to:

Toys for Nicaragua 
130 East 16th Street

New York, N. Y. 10003
* * *

We have an Administra
tion that aggressively pur
sues acts of undeclared war 
in Central, in the Middle 
East and Africa. We have an 
Administration that is allied 
with all the forces of reaction 
around the world.

, * * *

contacted a travel bureau. 
He was told if he goes he has 
to have a special permission. 
Otherwise he has to pay 
5000 fine and 5 year prison 
term. Freedom to travel?

* * *
From Anthony Bimba’s 

Diary:
May 11, 1945
There are rumors that 

Stalin sent a strong note to 
Truman and Churchill on the 
Polish question. But London 
denies having received any 
such note.

May 12, 1945
Mothers Day affair in 

Laisvė’s Hall. Attendance 
good. Collection for Lithua
nia $280.

May 15, 1945
Last night worked in the 

store. The help was good.
America and England told 

the Yugoslavians to get out 
of Trieste. There may be a 
serious conflict.

May 16, 1945
Committee to Aid Lithua

nia meeting tonight. A little 
party — V day and Lillian’s 
birthday party. She has been 
doing very good work since 
the beginning of the relief.

It seems that the San 
Francisco conference is 
about to settle down to take 
up the writing of the char
ter.

May 17, 1945
Went golfing, made 99.
It’s announced that carrier 

“Frontline” was attacked by 
Japs in April with a loss of 
832 Americans.

May 20, 1945
Wilkes-Barre, Pa. Attend

ing L.L.D. conference, and a 
mass meeting in the even
ing. Rather small meeting, 
but raised about $105 for 
relief. Use

On radio W A B C talk 
show someone said that he 
wanted to go to Cuba and

Eate Anthony Bimba at his desk in 1979
<
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