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KRISLAI
Iš istorijos...
Grįžkite prie darbo 
Fosteris vadovavo 
Darbas istorikams

Prieš mane laikraščio “The Pitts
burgh Chronicle-Telegraph” fo- 
to-kopija. Data: pirmadienis, 1919 
m. spalio. Visam puslapy skelbi
mas, kurį įdėjo plieno fabrikų savi
ninkai. Tai buvo jų bandymas pa
laužti plieno darbininkų visuotiną 
streiką. Garsinimo viršuje didelė
mis raidėmis antraštė: “The Strike 
Has Failed” (“Streikas pralaimėjo”), t 
o po antrašte Dėdės Šamo piešinys 
ir jis šaukia net aštuoniomis kalbo
mis, — anglų, rusų, italų, lenkų, lie
tuvių, slovakų ir 1.1, grižti prie dar
bo. Po to seka visomis aštuoniomis 
kalbomis atsišaukimo tekstas kuria
me sakoma, kad streikas iš pat pra
džios buvo lemtas pralaimėjimui, 
kad jam vadovauja “radikališkieji 
gaivalai ateivių tarpe” ir kad tikrieji 
amerikiečiai ir visi patriotiniai nusi
teikę, turėtų tuoj grįžti...

♦ ♦ ♦

Atsišaukimo tekstai antgalviuoti 
skirtingomis kalbomis:“Pagerbkite 
Amerikos balsą”, “Išgirskite Ame
rikos patarimą” arba “Išgirskite 
Amerikos balsą”. Bet asmuo, kuris 
tam fabikantų streiklaužiškam skel
bimui tekstą išvertė į lietuvių kal
bą, kaip matyti, prastai lietuvių 
kalbą mokėjo, nes lietuviškoji 
antraštė skamba taip “Užvožokite 
ant šaukimo Amerikos...”

♦ ♦ ♦

Streikui, kaip iš istorijos aišku, 
vadovavo ne “ateiviai radikalai”, 
kaip fabrikantai teigė, o William 
Foster, kuris paskui tapo JAV Ko
munistų partijos vadovu, nors atei
vių politinių kairiųjų grupių veikė
jai, aišku, darbavosi savo tautybių 
plienininkų tarpe.

Beje, streikas toli nepasibaigė 
tuo laiku, kai fabrikantų garsinimas 
skelbė, kad jis sužlugo. Tai buvo 
provokacinis bandymas palaužti 
darbininkų moralę, sukiršinti čiagi- 
mius prieš ateivius, apeliuoti į bur
žuazinį “patriotizmą”.

♦ ♦ ♦

Kokia tame streike buvo lietuvių 
rolė? Socialistinėje lietuvių spaudo
je apie tai buvo rašyta, ir nors ne 
visi faktai dokumentuoti, turintis 
tam įkvėpimą ir sugebėjimą galėtų 
pasirausti po tos spaudos senus 
komplektus ir sudaryti storą knygą 
apie Amerikos lietuvių darbininkų 
rolę didžiuose Amerikos streikuose: 
čia minėtame Pittsburgh© plieno 
darbininkų streike, Detroito auto
mobilių darbininkų streike, kasyklų 
streikuose, Naujosios Anglijos au
dyklų streikuose ir taip toliau.

♦ ♦ ♦

Lauryno Kapočiaus “Senoji išei
vija ir Lietuva” (Klasinė, ideologinė 
ir politinė diferencijacija santykiuo
se su Lietuva. 1868-1940) išleista 
Vilniuje 1981-aisiais metais, fakti- 
nai yra Amerikos lietuvių politinių 
srovių istorija. Jeigu kas nors taip 
pat kruopščiai įstengtų sudaryti pa
čių klasinių kovų (unijinio organiza
vimo, streikų ir 1.1.) Amerikos lie
tuvių istoriją, būtų nepaprastai 
svarbus indėlis atneštas į tautos 
istoriją bendrai.

Reikia prisiminti, kad išeivijos 
lietuviškasis industrinis proletaria
tas savo skaičium pralenkė pačios 
Lietuvos proletariatą, nes lietuvių 
išeivių tarpe Amerikoje industriniai 
darbininkai vienu metu sudarė dau-, 
gumą, o prieškarinėje Lietuvoje 
pramonės darbininkai sudarė nedi
dele mažumą.

♦ ♦ ♦

Kalbant apie istoriją: teko susi
pažinti su jaunu profesorium Paul 
Buhle, kuris New Yorko Universi
teto globoje spaudai ruošia JAV 
ateivių kairiųjų grupių judėjimo 
istoriją.

Buhle yra pažangietis ir jo tyrinė
jimai vedami iš draugiško judėji
mui taškiaregio. Jis jau turi sukau
pęs daug medžiagos apie suomius,

LIETUVOS
Vilnius — Lapkričio 18 d. čia įvy

ko vienuoliktojo šaukimo Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos 
antroji sesija. Šalia bendrų reikalų, 
joje apsayarstyti ir organizaciniai 
klausimai.

Ligšiol buvę Aukščiausiosios Ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
Antanas Barkauskas ir jo pavaduo
toja Leokadija Diržinskaitė išėjo į 
pensiją. Į jų vietą Aukščiausioji Ta
ryba išrinko pirmininku buvusį Mi-

KAS NAUJO
JUNGTINĖSE

TAUTOSE

Jungtinės Tautos — Buvęs JT 
gen. sekretorius dr. Kurt Wald
heim čia dalyvavo tarp daugelio įžy
mybių, kai vyko šios tarptautinės 
organizacijos 40-mečio gyvavimo 
minėjimas. Spaudoje paskelbtame 
interview jis teigiamai vertina 
Jungtinių Tautų veiklą, pasidžiaug
damas ir tuo faktu, kad tiek daug 
aukštų pareigūnų buvo atvykę ir 
pasakė kalbas. Taip pat atkreipė 
dėmesį ir į tai, jog visa didžioji 
spauda paskyrė daug dėmesio tiems 
sukaktuviniams renginiams. Dr. 
Waldheim, kuris šiuo metu yra 
Inter - Action Council pirmininku, 
ateinančiais metais ketina kandida
tuoti į Austrijos prezidentus.
• Dar nesibaigė diskusijos dėl pa
galbos suteikimo Meksikai, kurią 
palietė žemės drebėjimas ir sunaiki
no Mexico City,’ kai atėjo naujas 
klausimas — organizuoti pagalbą 
nuo ugnikalnio prasiveržimo nuken- 
tėjusiems Kolumbijos žmonėms. 
Nors padeda daugelis valstybių pa
vieniui, bet čia netrukus laukiama 
bendro nutarimo tai pagalbai su
teikti tarptautiniu mastu.
• Tarp daugelio pasiūlymų išspręsti 
Palestinos klausimui aukštai verti
namas Jordano karaliaus Husseino 
planas, raginantis atnaujinti pasita
rimus pagal Jordano - Palestiniečių 
pasiektąją formulę 1983 m. vasario 
11 d. Tada buvo siūloma, kad Junti- 
nių Tautų gen. sekretorius sušauk
tų tarptautinę konferenciją, kurioje 
dalyvautų visi nuolatiniai Saugumo 

lenkus ir kitas tautines grupes, bet 
jam trūksta žinių apie čekų, lietuj 
vių, graikų veiklą... (vokiečių, žydų 
ir italų imigrantų rolė Amerikos 
darbininkų judėjime visuomet buvo 
dokumentuota, nes tos trys grupės 
atiko vadovaujančiąsias roles: vo
kiečiai 19-jo šimtmečio antrojoje 
pusėje marksistiniame pradiniame 
judėjime, žydai maždaug Pirmojo 
pasaulinio karo eroje socialistinia
me ir unijiniame organizavime, o 
italai Amerikos anarchizmo istorijo
je.)

Žadėjau bičiuliui Buhle kiek galiu 
padėti, nurodyti šaltinius iš lietuvių 
veiklos. Bet jo moksliniame tyrinė
jime lietuviai sudaro tik dalelę. Kas 
imsis specifinio tyrinėjimo?

R. B.

PARLAMENTO
nistrų Tarybos pirmininką Ringau
dą Bronislovą Songailą, o jo pava
duotoja — Vandą Klikūnienę, nuo 
1972 m. buvusią Lietuvos švietimo 
ministro pavaduotoją, Lietuvos Ko
munistų Partijos Vilniaus miesto 
komiteto antrąją sekretorę.

Lietuvos Ministrų Tarybos pirmi
ninku išrinktas Vytautas Sakalaus
kas, vienu laikotarpiu buvęs Vil
niaus miesto burmistru, nuo 1983 

'm. — Ministrų Tarybos pirmininko

Ringaudas B. Songaila

Tarybos nariai ir konflikte įvelto
sios šalys.
• Diskutuojant klausimą apie padėtį 
Centrinėje Amerikoje, pirmoji pasi
sakė Nikaragvos atstovė Nora' 
Astorga, tvirtindama, jog Centri
nėje Amerikoje nebus taikos, kol 
JAV nepradės tiesioginių pasitari
mų su Nikaragva ir neatisakys savo 
planų nuversti Nikaragvos vyriau
sybę. JAV atstovas gen. Vernon 
Walters tuojau pat ėmė kaltinti Ni
karagvą, kad sandinistai • pradėjo 
kištis į kitų šalių reikalus, vos tik 
atėję į valdžią 1979 m. Jis tvirtino, 
jog Amerika pritaria Kontadoros 
grupės pasiūlymams. (Kontadoros 
grupę sudaro Meksikos, Kolumbi
jos, Panamos ir Venezuelos atsto
vai. Jie yra parengę planus taikingu 
būdu pasiekti ginčų sprendimo ta
me regione.) Kubos atstovas Oscar 
Oscar Oramas Oliva ta pačia proga 
diskusijų metu priminė, kad taika 
nesugrįš į Centrinę Ameriką, ligi 
JAV nenustos laužiusi tarptautinius 
įstatymus ir rėmusi “contras”, ku
rie, Centrinės Žvalgybos palaikomi, 
puldinėja Nikaragvą.
• Generalinė Asamblėja vėl pakvie
tė Argentiną ir D. Britaniją pradėti 
pasitarimus tarp jų esančioms prob
lemoms išspręsti, įskaitant ir Mal- 
vinų salų (Falkland Islands) ateitį. 
Prieš rezoliuciją, kviečiančią to
kiems pasitarimams, balsavo D. 
Britanija, Belize, Oman ir Solomon 
salų atstovai. JAV buvo susilaikiu
siųjų tarpe, kai tuo tarpu rezoliucija 
praėjo 107-niais balsais. Savo vy
riausybių pozicijas aiškino Argenti
nos ir D. Britanijos ambasadoriai. 
Jų nuomonės niekuo nesiskyrė nuo 
tų argumentų, privedusių abidvi 
puses prie ginkluoto konflikto 1982 
metais. Pernai priimtoji panaši tuo

Lenkijos prezidentas gen. Jaruzelski savo susitikimo metu su Prancūzijos 
prezidentu Francois Mitterrand. Viduryje — vertėja.

SESIJA
pirmuoju pavaduotoju ir nuo 1984 
m. dirbęs tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Komiteto 
inspektorium.

Prie Aukščiausiosios tarybos su
daryta penkiolikos asmenų Mokslo 
ir technikos komisija. Jos pirminin
ku išrinktas deputatas, Lietuvos 
Mokslo Akademijos vicepreziden
tas, Matematikos ir kibernetikos 
instituto direktorius Vytautas Sta- 
tulevičius.

Vanda Klikūnienė

1 pačiu klausimu rezoliucija pilnaties 
i posėdžiuose surinko 89 balsus.
| • Pirmasis komitetas (politinių ir 
r saugumo klausimų) priėmė daugiau 

kaip 60 rezoliucijų projektų nusi
ginklavimo klausimais. Jų tarpe yra 
Tarybų Sąjungos pasiūlytasis pro
jektas dėl “Kelio užkirtimo ginkla
vimosi varžyboms kosminėje erdvė
je”. Už jį balsavo 131 delegacija, 
prieš nestojo niekas, o JAV susilai
kė, bet balsuodamos prieš du jo 
svarbiuosius punktus. Netrukus tos 
rezoliucijos ateis ir į Gen. Asamblė
jos platformą, kur tikimasi, jog irgi 
bus sulaukta panašių balsavimo re
zultatų.

Jaruzelskis susitiko 
su Mitterrandu

Paryžius — Pakeliui į Šiaurės 
Afriką, čia buvo sustojęs Lenkijos 
prezidentas gen. Wojciech Jaru
zelski ir susitiko su Prancūzijos pre
zidentu Francois Mitterrand. Jiedu 
apie pusantros valandos pasitarė 
tarptautiniais ir abiejų šalių savi
tarpio reikalais.

Gen. Jaruzelski spaudai pareiškė, 
kad šis susitikimas suteikė progos 
pasidalinti mintimis ir susipažinti su 
įvairiais aspektais, siekiant abipu
sio supratimo bei santykių pagerini
mo. Buvo diskutuojamos ekonomi
nės problemos, jų tarpe Lenkijos 
įsiskolinimas užsieniui.

Šis gen. Jaruzelskio susitikimas 
su Mitterrandu buvo pirmasis iš vi
so jo susitikimas su Vakarų valsty
bių atstovais nuo to laiko, kai Len
kijoje buvo įvesta, o paskui panai
kinta apsiausties padėtis.

Kai kuri spauda ir partijos kriti
kavo prez. Mitterrand gestą, bet

WINNIE MANDELA ŽADA 
KERŠTĄ. UŽ PRALIETĄ ŽMONIŲ KRAUJĄ

Mamelodi, Pietų Afrika — kovo
toja prieš Pretorijos režimo apar- 
teido arba rasinės diskriminacijos 

, politiką, jau 23 metus kalinamo lais
vės kovotojo advokato Nelson Man- 
della žmona Winnie, sulaužė jai 
valdžios uždėtą draudimą viešai 
kalbėti ir pirmą sykį prabilo į minią 
po beveik 25-erių metų. Ji pasakė 
uginingą kalbą per masines laidotu
ves dvylikos asmenų, kurie žuvo 
lakričio 21 d., kai režimo policija 
atidarė ugnį į apie 50 tūkstančių 
žmonių, protestuojančių prieš rentų 
pakėlimą ir kitus neteklius. Tarp 
žuvusiųjų senelių ir dviejų mėnesių 
kūdikis, uždusęs nuo policijos pa
leistų dujų.

Winnie Mandella žadėjo kerštą 
už pralietą žmonių kraują ir kvietė 
nešiotis viltį, jog ilgainiui ateis lai
mėjimas, nes Pretorijos režimas 
įrodė, kad nemoka šalies valdyti.

Laidotuvėse, kuriose dalyvavo 
apie 30 tūkstančių juodųjų, buvo ir 
vienuolikos Vakarų valstybių diplo
matiniai atstovai, jų tarpe ir JAV 
ambasados narys. Atstovai buvo iš 
Australijos, Belgijos, D. Britanijos, 
Kanados, Prancūzijos, Italijos, 
CHandijos, Ispanijos, Švedijos ir 
Fed. Vokietijos.

Tuo tarpe Pretorijoje, netoliese 
nuo Mamelodi, režimo galva prezi
dentas Botha, pranešė, kad nuima
mas apsiausties stovis aštuoniose iš 
38 sričių. Tos aštuonios sritys, 
esančios Rytinėje Cape ir Transvaal 
dalyje, apima nedideles vietoves, 
beveik visiškai negirdėtas per pas
taruosius keturiolika mėnesių 
užtrukusius neramumus pareikala- 

Vaizdas iš masinių laidotuvių, jaunuoliams nešant karstą dviejų mėnesių 
kūdikio, kuris užtroško, kai policija paleido dujas ir ginklus prieš minią, pro
testavusią dėl rentų pakėlimo. Žuvo 15 asmenų, kurių dvylika masiniai pa
laidota bendros ceremonijos metu, kada kalbą pasakė Winnie Mandella.

komunistų partijos atstovas Roland 
Leroy pareiškė, kad jau pats laikas 
Prancūzijai atstatyti santykius su 
Lenkija. Jis nurodė, jog niekas ne
gali užginčyti, kad Jaruzelski yra 
lenkas ir kad jis surado būdų 
išspręsti Lenkijos krizei.

Atnaujinamas oro 
susisiekimas 

tarp JAV ir TSRS
Washington — Transporto de

partamentas pranešė, kad pasirašy
ta sutartis atnaujinti komercinių 
lėktuvų susisiekimą tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos. Lėktuvai pra
dės skraidyti ateinančių metų ba
landžio pabaigoje. Abiejų šalių lėk
tuvai — Pan Am ir Aeroflotas — 
skraidys bent keturis kartus per sa
vaitę.

Pan Am atstovas New Yorke šį 
pranešimą dar patikslino, praneš
damas, kad Pan Am lėktuvai pradės 
skraidyti balandžio 27 d. į Maskvą ir 
Leningradą su sustojimu Frankfur
te, Fed. Vokietijoje. Aerofloto lėk
tuvai skraidys į New Yorką ir 
Washingtoną.

Spaudos komentatoriai aiškina, 
kad sutartis dėl skraidymo atnauji
nimo tarp abiejų šalių neabejotinai 
buvo pagreitinta viršūnių susitiki
mo akivaizdoje. ( 

vusius 935 gyvybių. Prez. Botha ta 
proga tvirtino, kad “revoliucinis ju
dėjimas nustoja savo dinamikos”, 
bet jis nenuėmė apsiausties stovio 
Mamelodi vietovėje nei kituose juo
dukų gyvenamuose miesteliuose 
prie Johannesburg, Port Elizabeth 
ir Cape Town.

Dar neaišku, kokių priemonių re
žimas imsis prieš Winnie Mandella 
už jos išstojimą šiose laidotuvėse, 
nes jai oficialiai uždrausta viešai 
kalbėti, ji negali susitikti su dau
giau kaip vienu asmeniu tuo pačiu 
kartu, jos žodžių negali cituoti vie
tos spauda ir ji yra ištremta į segre- 
guotą vietovę Brandfort, kur rugsė
jo mėnesį režimo policija sudegino 
jos namus.

NIURNBERGO PROCESO 
40-OSIOS METINĖS

Niurnberg — Čia prieš 40 metų 
vyko procesas, kuriame buvo teisia
mi pagrindiniai nacių nuskaltėliai, 
dėl kurių kaltės kilo Il-asis Pasauli
nis karas. Lapkričio 23 ir 24 dieno
mis buvo sušaukta tarptautinė 
dviejų dienų konferencija. Ji 
apsvarstė klausimus, susijusius su 
istorine to proceso sprendimų 
reikšme dabarčiai ir ateičiai.

Konferencijos rengėjai — tarp
tautinės teisininkų demokratų są
jungos ir antifašistinės organizaci
jos. Joje dalyvavo žymūs teisininkai 
ir teisės žinovai iš įvairių Europos, 
Azijos, Afrikos ir Amerikos šalių.

APDOVANOTAS PRANAS 
PETRONIS

Už ilgameti vaisingą darbą ir ak
tyvų dalyvavimą visuomeniniame 
gyvenime septyniasdešimt penktų
jų gimimo metinių proga Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautiečiais užsie
nyje draugijos Tėviškės pirminin
kas, Lietuvos TSR nusipelnęs kul
tūros veikėjas Pranas Petronis 
apdovanotas Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos prezidiumo gar
bės raštu.

V. Petkevičienė
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Amerikos katalikai ir jų 
nusistatymas link Romos

Tarp Amerikos katalikų “New York Times” ir CBS žinių agentūra 
pravedė apklausinėjimą, kurio tikslas nustatyti, kaip jie nusistatę link 
popiežiaus Jono Pauliaus politikos. Rezultatai daugelį nustebino, nes jie 
parodė, kad ne tik didokas JAV katalikų nuošimtis, bet ir jų dauguma 
popiežiui pagrindiniais klausimais nepritaria.

Pasižiūrėkime, kaip apklausinėjimo rezultatai atrodo.
JAV katalikų tik 29% pritaria popiežiaus visiems veiksmams ir 

nutarimams. Kitaip sakant, net iš kiekvieno šimto mūsų šalies katalikų 71 
netiki dogmai, kad “šventasis sostas” neklaidingas (46°/oatsakė, kad jie 
dažnai sutinka su popiežium, bet ne visuomet, o 13% su juo retai sutinka...) 
Įdomu, kad iš tų 13%, kurie retai su popiežium sutinka, pasidalinimas tarp 
vyrų ir moterų būdingas: vyrų katalikų taip griežtai su juo nesutinka tik 6% 
o moterų tarpe net 19%Tai katalikų tarpe naujas fenomenas, nes praeityje 
visame pasaulyje (įskaitant prieškarinę Lietuvą) kunigijai moterys 
katalikės buvo daug nuolankesnės, negu vyrai.

Į opų klausimą, kaip jie atsineša į bažnyčios dogmą, kad uždrausta vartoti 
dirbtinas — artificiales gimdymo kontrolės priemones, Amerikos katalikų 
didžiulė dauguma su Vatikanu nesutinka: vyrų 67% Tuo atžvilgiu JAV 
katalikai menkai tesiskiria nuo kitų gyventojų, kuriems religija nedraudžia 
naudotis tomis priemonėmis. Gyventojų bendrai 70% nusistatymas prieš 
tas priemones.

Amerikos katalikų tarpe dabar daugėja sąjūdis už moterų teisę tapti 
dvasininkėmis, tai yra, už teisę lankyti kunigų seminarijas, būt ganytojų 
pareigose. Iki šiol buvo manyta, kad tai minčiai pritaria tik menkas skaičius. 
Bet statistinis apklausinėjimas parodė visai nelauktus duomenis: 52% 
katalikų [lygiai vyrai kaip moterys!) sako, kad moterys turi turėti teisę būti 
kunigėmis. Šiuo klausimu įdomus pasidalinimas amžiaus atžvilgiu: virš 40 
metų amžiaus už šią moterų teisę pasisako 32% katalikų, bet 18-39 metų 
amžiaus pasisako net 68%

Kitas opus klausimas: kaip žinia, katalikų bažnyčia Amerikoje pfarado 
nemažai kunigų, kurie nutarė vesti ir kunigiją paliko. Kai kurie jų norėtų 
likti kunigais, jeigu bažnyčia iš jų nereikalautų celibato. Panašiai kaip apie 
moteris kuniges, ir šiuo klausimu iki šiol buvo spėlįota, kad tik menkas 
skaičius eilinių katalikų stoja prieš verstiną celibatą. Bet statistika rodo 
visai ką kitą — iš kiekvieno šimto 63 katalikų mano, kad kunigai turėtų teisę 
vesti, turėti žmonas, panašiai kaip yra susituokę protestantų, ortodoksų ir 
žydų dvasininkai.

Įdomi statistika ir apie abortus. Bažnyčia, kaip žinia, piestu stoja prieš 
abortus bet kokiomis sąlygomis. Bet statistika rodo, kad tik 14% katalikių 
ir 15% katalikų griežtai nusistatę prieš abortus. Visų apklausinėtų 36% sa
ko kad jie abortui pritaria, jeigu jis tik pravestas legališkomis sąlygomis, o 
55% abortui pritaria, jeigu busimoji motina buvo išprievartauta.

Paskutinis klausimas buvo bendras, kaip ir viską susumuojantis: ar tikite, 
kad galima būti geru kataliku ir tuo pačiu laiku nesutikti su popiežium 
gimdymo kontrolės, abortų ir skyrybų klausimais? 79% visų katalikų atsa
kė, kad galima, ir tik 13% atsakė, kad negalima. Kitaip sakant, didžiulė 
dauguma galvoja, kad ji turi teisę savaimingai galvoti, religinę moralę sa
vaip interpretuoti, o popiežius visai nėra tas neklaidingasis šaltinis, kurio 
reikia klausyti kaip visagalio balso...

Žinant, kaip Amerikos katalikai bendrai apie popiežių galvoja, tikriausiai 
būtų įdomu žinoti, kaip nusistatę lietuviai katalikai Amerikoje. Bet Šiaurės 
Amerikos lietuvių katalikų laikraščiai tuo klausimu tyli, lyg prikandę 
liežuvį. Diskusijos, kurios tuo klausimu katalikuose atsispindi bendrai, 
neranda atgarsio “Drauge”, “Darbininke” ir “Tėviškės Žiburiuose”. Mes 
tuose laikraščiuose taipgi nerandame žymių, kad jie turėtų nuovoką apie 
pažangios taip vadinamos ‘‘Išsilaisvinimo bažnyčios” rolę Lotynų 
Amerikoje, apie diskusijas, kurios vyksta katalikų teologų tarpe Vakarų 
Europoje, ypatingai Olandijoje ir Belgijoje, apie įvairias mintis, kurios 
keliamos čia pat mūsų šalyje, katalikų spaudoje, vyriausiai jėzuitų 
žurnaluose.

Niekad lietuvių katalikų spaudojų neprisiminta, kad New Yorke jau virš 
50 metų išeina katalikų-pacifistų laikraštis "The Catholic Worker”, kad 
didelis skaičius Amerikos moterų-vienuolių aktyviai veikia feministiniame 
judėjime ir judėjime prieš karą ir prieš intervenciją Lotynų Amerikoje.

Ar lietuviai katalikai lyderiai nesigėdi likdami tokiais atsilikusiais nuo 
pasaulio katalikijos bendrai?

Reakcinėje lietuvių išeivių spau
doje dažnai didžiuojamasi, koks 
aukštas yra jų čia išleidžiamų kny
gų kultūrinis ir mokslinis lygis. Bet 
laiks nuo laiko prasprunka tiesa, 
koks neatsakomingumas vyrauja jų 
leidyklose, kaip nėra tikro autorite
to, kuris spręstų, kas iš tikrųjų ver
tinga. Devenių kultūrinis fondas 
yra viena jų įstaigų, kurios preten
duoja į kompetentiškumą. Bet štai 
ką sako apie jų išleistą neva “moks
linę” knygą “Tėviškės Žiburiai”. 
Rašo profesorius Antanas Klimas:

Jūratė Statkutė de Rosales 
gyvenanti Venezueloje, išleis- 
dino knygą “Baltų kalbų bruo
žai iberų pusiasalyje”

Kai perskaitai tokią knygą, 
pasidaro labai liūdna: kiek 
čia sugadinta gero popieriaus, 
kiek išleista pinigų, kiek čia 
autorės vargta. O rezultatai: 
svajonių ir sapnų knyga!

Man kartais atrodo, kad čia, 
Vakaruose, kur viešpatauja 
beveik neribota žodžio laisvė, 
nemažas skaičius mūsų lietu
vių dėl kažkokios priežasties 
įsinori tapti kalbininkais. Ži
noma, tai kiekvieno laisva va
lia. Man teko matyti, bet vis, 
ačiū Dievui, tik rankraščiuose, 
kaip tokie sui generis “kalbi
ninkai” lietuviai stangiasi įro
dyti, kad senieji anglosaksų 
karaliai beveik visi buvę lie
tuviai. Kitas vėl mėgina išaiš
kinti dar neiššifruotus etrus
kų įrašus dabartinės lietuvių 
kalbos formomis. Trečias vėl 
mėgina įrodyti, kad senoji šu
merų kalba, vartota apie 3000 
metų prieš Kristų Mezopota- 
mijoje, iš tikrųjų buvusi lie
tuvių kalbos tarmė. Teisybė, 
tokių “kalbininkų” turi ir lat
viai, ir estai, ir vengrai. Ką gi: 
parašei kokią įmantrią kalbo
tyros knygą, pats išleidai arba 
susiradai patriotišką leidėją 
ir štai — pasaulį pritrenks nau
jas kalbotyros genijus!

Deja, taip yra ir su šia labai 
gražiai išleista Jūratės Stat
kutės de Rosales knyga. Kalbė
kime visiškai atvirai: knyga 
yra kažkokių svajonių, sapnų 
ir iliuzijų rinkinys. Man labai 
gaila sugadinto popieriaus, be 
reikalo Devenių kultūrinio 
fondo išmestų pinigų: knyga 
neturi absoliučiai jokios ver
tės. Jos pasirinkti metodai 
būtų kalbininkams didelis juo
kas, jos išvados prašoka net 
ir aštuonioliktojo bei devy
nioliktojo amžiaus lietuvių 
romantikų svajones. Man, ti
kiuosi, mielas “TŽ” skaityto
jas atleis, kad aš nesileisiu 
net į bet kokią šių keistų pusla
pių analizę: neapsimoka nei 
mano, nei skaitytojo laiko gai
šinti.

Apskritai, aš manau, kad esu 
gana atlaidus ir tolerantiš
kas žmogus, bet vadinkime da
lykus tikraisiais vardais: to
kio keisto svajonių, sapnų, 
iliuzijų rinkinio lietuvių kal
ba dar nebuvo išleista.

Vieninteliai puslapiai, ku
rie gal verti pasižiūrėti, yra 
šie: p.p. 19-28, kur autorė kal
ba, nors ir gana keistai, apie 
dvikalbiškumo problemas Ve
nezueloje, Caracas mieste. Dar 
galima paminėti, kad gana įdo
mūs žemėlapiai atspausdinti 
p.p. 27 ir 126 bei 187. Bet ir šie 
žemėlapiai nėra nauji, jau dau-

PABENDRAVO TARYBINIAI IR AMERIKIEČIU RAŠYTOJAI
Vilnius — Lapkričio antrojoje pu

sėje Tarybų Sąjungos ir JAV rašy
tojai praleido keletą dienų disku
tuodami temą, kaip rašytojas gali 
prisidėti prie bendržmogiškųjų ver
tybių išsaugojimo. Jie palietė 
aktualiuosius literatūros klausimus, 
aptarė savitarpio ryšius, literatūros 
uždavinius nūdienėje mokslo ir 
technikos epochoje.

Posėdžiai vyko Meno darbuotojų 
rūmuose. Laisvalaikiais susitikimo 
dalyviai lankė miesto įžymybes, 
viešėjo Kaune, Trakuose ir kitur. 
Juos priėmė Lietuvos Ministrų Ta
rybos pirmininkas Ringaudas Son
gaila.

Tarybų Sąjungos delegacijai va
dovavo TSRS Rašytojų sąjungos 
valdybos sekretorius, TSRS Mokslų 
Akademijos narys korespondentas 
N. Fedorenka, o amerikiečiams — 
žinomas visuomenės veikėjas, rašy
tojas Norman Cousins. Jo delegaci
joje buvo ir garsusis dramaturgas 
Arthur Miller. Tarybinėje delegaci
joje buvo ir Lietuvos rašytojai - 
žurnalistai: Albertas Laurinčiukas,

Alfonsas Maldonis, Eduardas Mie
želaitis ir Mykolas Sluckis.

Tai buvo iš eilės septintasis tary
binių ir amerikiečių rašytojų susiti-

kimas. Pirmą syki susitikta Mask
voje 1977 metais. Vėliau susitikimai 
buvo tęsiami New Yorke, Batumy- 
je, Los Angeles, Kijeve.

Pasibaigus septintojo tarybinių ir amerikiečių rašytojų susitikimo 
posėdžiams, jo dalyviai turėjo progos susipažinti su Lietuvos gyvenimu. Šis 
vaizdas iš svečių apsilankymo Ėriškių kolūkyje. Iš k. į d.: G. Lawrence, D. 
Kugultinov, N.
Miller.

Young, kolūkio pirm. A. Giedraitis, L. Auchinclaus ir A.

gelį kart\l spausdinti kituose 
leidiniuose.

Joks pasaulio kalbininkas, 
net ir labai jau romantiškai 
nusiteikęs, nesutiks su autore, 
kad baltų kalbų žodžiai buvo, 
kartu su įvairiais gotų žygiais, 
atnešti net į Ispaniją keliolika 
šimtmečių vėliau. Joks kalbi
ninkas, kad ir labiausiai už
sisvajojęs ir sapnus pamėgęs, 
nepriims autorės tezės, esą gal 
net.ir sanskritas gali būti su
prantamas kaip “baltų kalbų 
migracijos reiškinys” (p. 309). 
Čia jau tikrai per tirštai brau
kiama senosiomis praėjusių 
šimtmečių romantiškomis spal
vomis.

Man nesuprantama, kodėl 
autorė giliau nepasiskaitė Bū
gos, kurį dažnai mini, Salio, 
Skardžiaus, Jonįko, Kazlaus
ko, Zinkevičiaus bei eilės kitų 
kalbininkų darbų.

Jeigu kas iš šias eilutes skai
tančių visgi panorėtų šią kny
gą perskaityti, aš siūlyčiau 
tik vieną patarimą: tegu gal 
pasimoko, kaip nereikia tokių 
knygų rašyti.u
Prie šių prof. Klimo pastabų ma

žai ką te galima pridėti. Čia ne tiek 
svarbu, ar Jūratė Statkutė yra rim
ta mokslininkė ar ne, bet kad reak
cinės leidyklos tiek išsekusios, kad 
jau negali susigraibstyti, kur tikras 
mokslinis tyrinėjimas pasibaigia ir 
kur prasideda vaizduotė. Žinoma, 
nebūtų nieko blogo, jeigu ta knyga 
būtų buvusi išleista kaip kokia nors 
romantiška fantazija, bet ji išleista 
kaip mokslinis veikalas...

Diskusijų fįnalas
Ateitininko Antano Masionio 

atsiminimai “Drauge”, kaip mes jau 
mūsų skaitytojus informavome, la
bai įerzino tautininkus, nes Mašio
tus nemažai rašė, kaip Smetęnos re
žimas ateitininkus buržuazinėje 
Lietuvoje persekiojo. “Dirvoje” V. 
M. galutinai įniršęs prieš krikde
mus taip rašo: “Susilaukę nemažos 
pylos Antano Masionio atsiminimai 
Drauge turi ir naudingų vietų. Pa
vyzdžiui, atpasakodamas' savo 
ištrėmimą etapo kelio iš Kauno į tė
viškę, jis rugp. 29 d. atkarpoje ra
šo, kad atvykus į Marijampolę 
“...nepraėjus šioje daboklėje nė va
landai, atsidaro vėl durys ir į vidų 
įleidžiamas Marijonų vienuolyno 
vyresnysis kun. Pijus Andziulius. 
Jis atėjo ne tuščiom rankom, bet 
nešinąs gražia satinine antklode, o 
jį įleidęs policininkas padėjo prie- 
manęs didelę kartotinę dėžę apelsi
nų, kuriuos taip pat atgabenęs kun. 
Pijus Andziulis...

...Kaliniai paskui žiūrėjo į man 
atvežtą paklodę, ją čiupinėjo, ir vie
nas net pasakė: ’Tokios antklodės ši 
kamera tikrai niekad nematė ir tur
būt niekad nematys.”

O Krosnoje (žiūr. rugp. 30 d į at
karpą) autorius net negalėjęs pati
kėti savo akim. Pravėrus policijos 
daboklės duris jis pamatęs: “...juo
da suknele ir balta priejuoste sto
vinčią merginą, lakančią rankose si
dabrinį padėklą, ant kurio buvo ga
ruojanti kava, pienas, bandelės, sū
ris, sviestas, dešra, viskas sidabri
niuose induose... Prisipažinsiu, kad 
iki tol dar niekad nebuvau valgęs iš 
sidabrinių indų...”

Tai klebono Masliausko atsiųsti 
pusračiai. Kiek žriionių anų laikų 
Lietuyoje galėjo sau leisti tokią pra
bangą? Nežinau, ką autorius tuo no
rėjo įrodyti, bet man tai sukėlė nuo
dėmingą mintį, kad kunigija metėsi- 
į politiką, norėdama apsaugoti ir sa
vo materialinę padėtį. Voldemaro- 
sudarytas su Vatikanu konkordatas 
buvo palankiausias Bažnyčiai, kokį 
tik galima įsivaizduoti. Visos mo
kyklos ir gimnazijos turėjo savo ka
pelionus, o universitete įsteigtas 
’katalikiškas’ fakultetas ne tik reli
gijai, bet ir geografijai! Tuo tarpu 

• kai šiame krašte valdinėse mokyk
lose net neleidžiama garsiai melstis, 
jau nekalbant apie kapelionus. Lie
tuvos mokyklose prireikė ateitinin
kų, kad užsiauginti sau politinius 
kadrus. Greičiausiai tai buvo ne 
dvasiškijos, bet prie jos prisišlieju
sių politikų idėja* nes kunigų pas
kirtis yra skelbti evangeliją visai 
tautai, o ne tik siųsti satinines 
antklodes su apelsinais ir pusryčius 
su ant sidabrinio padėklo savo klap
čiukams.”

Ir čia negalime daug pridėti. Mes 
visuomet sakėme, kad Lietuvos ku
nigai “politizuojasi”, kai nori ginti 
savo ekonomines pozicijas. Tokie 
yra motyvai ir tos dabartinės Lietu
vos klerikalijos dalelės, kuri spiečia
si aplink Svarinskus, “kroniką” ir 
t.t. Ir štai tautininkas dabar sako tą 
patį, nors kalba apie kitus laikus.
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Dieną ir naktį dirba Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos agregatai. 
“Draugystės” naftotiekiu atkeliavusi nafta paverčiama benzinu, dizeliniu 
kuru, mažutu. Per dieną iš Bugainių geležinkelio stoties iškeliauja daugiau 
kaip du šimtai cisternų, pripildytų kuru.

Dabar vyksta statybos darbai jau trečios eilės statyboje, čia statomas gi
luminio mazuto perdirbimo cechas.

A. Sabaliausko nuotraukoje:
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos bendras vaizdas.

Pirmuosius lankytojus priėmė nauja poliklinika Anykščiuose. Tai origina
lios architektūros statinys, kuriame be poliklinikos kabirietų yra vaikų ir 
moterų konsultacijos. Naujoji medicinos įstaiga, pastatyta už komunistinės 
šeštadienio talkos uždirbtas lėšas, aprūpinta šiuolaikine diagnostikos apara
tūra ir įrengimais.

A. Dilio nuotraukoje: Naujoji poliklinika.

Taika tai gyvenimo saulė
Neįprasti užrašai rugsėjo mėnesį 

atsirado prie Vilniaus taksi automo
bilių. Prie priekinio stiklo pritvir
tintose lentelėse užrašyta: “Dirbu 
taikos fondui”. Taip Lietuvos sosti
nės vairuotojai pažymėjo profsąjun
gų veiksmų už taiką savaitę.

— Kasmet rugsėjo pirmąją, pa
žymint antrojo pasaulinio karo 
pradžią, visame pasaulyje vyksta 
antikarinės manifestacijos, — sako 
Lietuvos TSR Taikos gynimo komi
teto primininkas, respublikos liau
dies rašytojas Juozas Baltušis. — 
Šis rugsėjis buvo ypač aktyvus. Tai 
ir suprantama. Lietuvos taikos šali
ninkai nenori, kad vėl pasikartotų 
praeities tragedija. Juk karas nusi
nešė daugiau kaip 700 tūkstančių 
niekuo nekaltų žmonių gyvybių. Ir 
tai tik mažytėje Lietuvoje.

Šiemet paminėjome Didžiosios 
Pergalės 40-ąsias metines. Keturi 
dešimtmečiai taikos — tai blyksnis 
tūkstantmetėje žmonijos istorijoje. 
Tačiau padaryta labai daug. Tai 
ypač buvo ryškiai matyti minint Ta
rybų valdžios atkūrimo Lietuvoje 
45-;sias metines. Grynai agrarinis 
kraštas per pokario dešimtmečius 
labai išvystė ir sukūrė naujas sudė
tingos pramonės šakas — elektro
techniką, mašinų gamybą, chemijos 
gamyklas. Visko ir nesuminėsi. Pa
kanka pasakyti, kad lietuviška pro
dukcija keliauja maždaug į 90 pa
saulio valstybių. Ypač plati gyvena
mųjų namų statyba. Vien per pasta
ruosius penkerius metus kas šeštas 
Tarybų Lietuvos žmogus pagerino 
butų sąlygas.

Žvelgiant į taikaus darbo aukštu
mas mes negalime ramiai žiūrėti į 
tai, kad pasaulyje dar yra jėgų, ku
rios nenori vadovautis sveiku protu 
ir stumia žmoniją į pražūtį. Lietu
voje, kaip ir visame pasaulyje, 
karšto pritarimo susilaukė TSKP 
CK Generalinio Sekretoriaus Mi
chailo Gorbačiovo interviu žurnalui 
Times. Tik abipusis supratimas, 
branduolinio ginklo uždraudimas, 
ginklavimosi varžybų sustabdymas 
— vienintelė sąlyga išsaugoti taiką.

“Vilnius, T. Kosčiuškos 36. Lietu
vos TSR Taikos gynimo komitetui”

— šiuo adresu kasdien ateina laiškai 
iš respublikos miestų ir rajonų. Ra
šo skirtingo amžiaus ir profesijų 
žmonės, tačiau turinys jų vienodas
— Žemei reikalinga taika. Ir ne vien 
žodžiais pasireiškia Tarybų Lietu
vos darbo žmonių kova už taikos 
išsaugojimą. Vienas masiškiausių, 
labiausiai pasiaukojančių pavyzdžių
— parama Tarybiniam taikos fon
dui. Jo rėmimo sąjūdis gimė sun
kiais pokario metais. Fondo lėšos 
skiriamos remti taikos šalininkų ju
dėjimą pasaulyje, padėti nuo stichi
nių nelaimių nukentėjusiems, impe
rializmo aukoms. Savo santaupas 
taikos reikalui skiria respublikos 
miestai ir rajonai, įmonės ir ūkiai, 
pavieniai asmenys. Antai neseniai 
Jonavos azotinių trąšų gamyklos 
žmonės taikos fondui uždirbo 15 
tūkstančių rublių. Savo kūrybą 
šiam kilniam reikalui skiria Lietu
vos teatrai, rašytojai, dailininkai.

Aš dažnai prisimenu, sako J. Bal
tušis, ką pasakė 70-metė skuodietė 
Ona Vaičiulienė, paaukojusi Taikos 
fondui tūkstantį rublių: “Pergyve
nau du karus: primasis atėmė vyrą 
ir tėvus, antrasis — sūnų. Ar gali 
būti kas skaudžiau už artimųjų ne
tekimą. Tad padarykime viską, kad 
karai daugiau nebepasikartotų. Tai
ka — tai gyvenimo saulė”.

Algimantas Degutis

Toronto — Taikos ir nusiginkla
vimo veikėjai skelbia, kad šiuo me
tu Kanadoje apie 63 procentai gy
ventojų pasisako prieš bet kokių 
branduolinių ginklų dislokavimą ša
lies teritorijoje. Pastaruoju metu 
Thunder Bary miesto Taryba pasis
kelbė zona, laisva nuo branduolinių 
ginklų. Ligšiol jau daugiau kaip 60 
miestų Kanadoje yra pasiskelbę to
kiomis zonomis. Jų tarpe yra To
ronto, Vancouver ir Manitoba.

Tokyo — Daugiau kaip 1200 gy- 
. dytojų iš 104 Japonijos universitetų 
pasirašė pareiškimą, smerkiantį 
prez. Reagano peršamą “žvaigždžių 
karą”.

/
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^Kultūros Atgarsiai
“Kita Amerika”

Lapkričio mėnesį Londone atsi
darė Juntinių Valstijų meno paroda 
pavadinta “The Other America” ( — 
“Kita Amerika”). Parodoje išstatyti 
meno kūriniai ir taipgi dokumenti
nės fotografijos, vaizduojantys 
Amerikos darbo žmonių kovas už 
geresnį gyvenimą — streikus, uni- 
jų-profsąjungų organizavimą, poli
tinę veiklą, rasinių mažumų kovas, 
moterų kovą už lygias teises, taipgi 
paskiausių dešimtmečių kovas prieš 
karą ir ginklavimąsi. Tai turtinga ir 
svarbi istorinė paroda, kurią surin
ko grupė pažangiųjų JAV meno 
istorijos specialistų. Bet ta paroda 
neišstatyta pačioje Amerikoje...

Istorija tokia: 1962-aisiais metais 
išspaudinta socialisto rašytojo- 
Michael Harringtono knyga “The 
Other America”, kurioje jis bandė 
aprėpti visų mūsų šalyje pažangiųjų 
kovų istoriją. Jau tuo metu kairieji 
dailės istorikai pradėjo galvoti, kad 
būtų tinkama suruošti vaizduoja
mojo meno plačią parodą, kuri tą 
istoriją atspindėtų. Pradėta parodą 
formuluoti ir buvo keliems centri
niams muziejams patiekti pasiūly
mai tokiai parodai leisti naudoti sa
vo sales. Muziejai tiesiog neatsisa
kė, bet vis delsė. Taip laikas bėgo. 
Nors parodos surengimas atrodė 
negalimas, sukaupta tyrinėjimo 
medžiaga kartu su iliustracijomis 
jau sudarė storą knygą. Bet pažan
giosios Amerikos leidyklos neturėjo 
pakankamai lėšų ją išleisti, o kitos 
leidyklos delsė, panašiai kaip ir mu
ziejai.

Tuo tarpu Vakarų Berlyne vei
kianti pažangi leikdykla “Elefanten 
Press” ta knyga susidomėjo. Po 
kiek laiko visas tekstas (autoriai 
Philip S. Foner, Patricia Hills, Shif- 
ra Goldman ir kt. buvo išverstas į 
vokiečių kalbą ir didelio formato 543 
puslapių knyga, gausiai iliustruota, 
buvo išleista... Berlyne, pavadinta 
“Das Andere Amerika”. Kitaip sa
kant, tą brangią kiekvienam pažan
giam Amerikiečiui medžiagą buvo 
galima skaityti vokiečių kalboje, 
bet ne anglų...

Knyga išleista 1983-aisiais me
tais, tai yra, apie 20 metų po to, kai 
Amerikoje ji pradėta planuoti. Tuo 
pačiu laiku Vakarų Berlyno viešaja
me muziejuje, Staatliche Kunsthal- 
le, buvo surengta paroda tuo pačiu 
pavadinimu — “Das Andere Ameri
ka”. Parodoj nebuvo įtraukti visi 
kūriniai, kurie buvo knygoje minė
ti, nes nepajėgta tiek transportuoti 
skersai Atlantą, bet buvo įjungti to
kie istoriniai paveikslai kaip 
1886-aisiais metais nutapytas Ro
bert Kohler “Streikas” ir to paties 
dailininko portretas “Socialist”; 
1937-ais metais Philip Evergood nu
tapytas paveikslas “Amerikos tra
gedija”, vaizduojanti tarp policijos 
ir streikierių prie Republic Steel 
fabriko Chicagoje kruviną susirėmi

Tėviškė mena savo sūnų
Daugelis dainingosios Dzūkijos 

vietovių susiję su įžymaus pažan
giosios užsienio lietuvių išeivijos 
veikėjo, rašytojo ir žurnalisto Ro
jaus Mizaros vardu. Dar tebestovi 
Savilionių kaime topoliais apgaubta 
sodyba, kurioje gimė busimasis Lie
tuvos TSR liaudies rašytojas. Neto
li gimtųjų namų — ant Juodžio kal
no amžino jo poilsio vieta. Ankstyvą 
pavasarį, vasarą ar vėlyvą rudenį 
prie paminklinio akmens nevysta 
gėlės. Čia oamatysi atvykusius tu
ristus, pavienius keliautojus, ko
piančius į kalną nusilenkti žmogui, 
taip nuoširdžiai mylėjusiam savo 
gimtąjį kraštą, jo paprastus žmo
nes.

Didžiai gerbia ir saugo įžymaus 
savo kraštiečio atminimą “Dzūki
jos” ir “Nemuno” kolūkių žemdir
biai, Ryliškių vidurinės ir Makniūnų 
aštuonmetės mokyklų moksleiviai. 
Rojaus Mizaros vardu pavadintuose 
kultūros namuose Ryliškėse, kur 
sukaupta daug literatūros, nuotrau
kų, kitų dokumentų, rašytojo gimi
mo 90-ųjų metinių proga atnaujinta 
visa ekspozicija. Daug turistų dabar 
galima sutikti Merkinėje, kuri taip 
pat labai artima buvo Rojaus Miza
ros širdžiai. Čia jis mokėsi, vėliau 
daraktoriavo. Dabar Merkinės mu
ziejuje saugoma daug rašytojo kūri
nių, publicistinių straipsinų.

Rojaus Mizaros gimio 90-ųjų me
tinių dieną prie paminklinio akmens 
ant Juodžio Kalno aplinkinių ūkių 
žemdirbiai, moksleiviai, svečiai iš 
Alytaus padėjo gėles. Ryliškių vi
durinės mokyklos direktorė A. 

mą Honore Sharer 1951-aisiais me
tais nutapytas darbas “Pagarba 
Amerikos Dirbantiesiems Žmo
nėms” ir tokių žinomų dailininkų 
kaip Charles White, Raphael Soyer, 
Jacob Lawrence, Alice Neel ir t.t. 
darbai.

Dabar ta paroda perkelta Londo
nan. Ji iškabinta ne kokiame nors 
muziejuje, o Filharmonijos salės 
vestibiulyje, kuris paverstas laikina 
galerija. Fondus parodos perkėli
mui parūpino darbiečių-leiboristų 
vadovaujama Londono miesto savi
valdybė. Paroda dargi praplatinta, į 
ją įjungiant vėlesniųjų laikų darbus, 
kurie atspindi kovą prieš karą: dai
lininkų Leon Golub, May Stevens, 
Nancy Spero, Rudolfo Baraniko ir 
kitų kūriniai.

Ar paroda pasieks Ameriką? Pa
žangūs JAV kultūriečiai jaučia, kad 
dabar būtina ją suruošti. Vienas 
kritikas rašė: “Gėda, didžiausia gė
da, kad mes iš pat pradžios nesis
tengėme, kad tokią parodą pamaty
tų žmonės šalies, kurios kovos vaiz
duojamos. Ji buvo rodyta tolimame 
Berlyne, dabar ji pasiekė miestą, 
kuriame kalbama mūsų kalba, bet 
tai visvien dar užsienis... Londone 
net išleistas angliškasis knygos ka
talogo vertimas ir ten veikalas jau 
gaunamas knygų parduotuvėse, o 
čia mes kol kas tematėme vos vie- 
ną-kitą numerį. Tai kita “Amerikos 
tragedija”, kultūrinė tragedija...”

Ko galime laukti?

Ženevoje, kaip žinia, tarp kitko, 
susitarta atnaujinti kultūrinį bend
radarbiavimą (angliškai žinomą 
kaip “cultural exchange”) tarp JAV 
ir TSRS. Tai džiugi žinia. Mes dar 
nežinome smulkmenų, kaip tas 
bendradarbiavimas pasireikš, bet 
nėra abejonės, kad po kiek laiko, 
gal pavasario pradžioje, mes vėl ga
lėsime matyti tarybinius filmus, 
klausytis jų koncertų, stebėti baletą 
ir t.t.

Mums atrodo, kad Amerikos kul
tūriečiai labiausiai pasigenda tary
binių filmų, kurie dabar čia labai re
tai tematomi. Tiesa, universitetų- 
filmų skyriuose ir taip vadinamuose 
kinomatekuose seni tarybiniai fil
mai laiks nuo laiko rodomi. Bet nau
jieji mūsų beveik nepasiekia. Dabar 
yra vilties, kad bent vienas tarybi
nis filmas bus ateityje rodomas bet 
kuriuo metu bent viename New 
Yorko teatre.

Beje, čia sakoma, kad skirtingos 
grupės laukia skirtingų kultū- 
ros-meno siuntinių iš Tarybų Sąjun
gos. Labiausiai išsilavinusieji, sako
ma, pasigenda filmų. Po to seka 
žmonės, kurie vėl norėtų pamatyti 
operą, baletą, išgirsti koncertus, 
pamatyti šokių ansamblius, o pla
čiosios masės labiausiai pasigenda 
Maskvos cirko, kurio gastrolės čia 
buvo nepaprastai populiarios.

B.

Kuzmienė supažindino susirinku
sius su Rojaus Mizaros gyvenimu, 
kūryba. Kultūros namuose sureng
tos vakaronės apie Rojaus Mizaros 
visuomeninę - politinę veiklą kalbė
jo Raitininkų apylinkės pirmininkė 
E. Preskienienė. Rašytojo kūrybinį 
palikimą apžvelgė Alytaus rajono 
vykdomojo komiteto Kultūros sky
riaus vedėjas A. Juzumas, kiti kal
bėjusieji.

Šeštadienį, gegužės 18 d., įvyko 
teatralizuotas jaunimo vakaras 
“Kuo įžymūs mūsų kultūros namai”. 
Ateityje numatyta surengti susiti
kimą su žmonėmis, kurie mokėsi 
pas busimąjį rašytoją jo daraktoria- 
vimo metais Merkinės, Ryliškių ir 
kitose apylinkėse.
Stanislovas Pleskus,
LTSR nusipelnęs žurnalistas

Bhopal, India — Union Carbide 
Corp., atsakinga už katastrofingą 
dujų prasiveržimą, kurio metu žuvo 
ir sužeista tūkstančiai žmonių, nu- 
kentėjusiems žada išmokėti $5 mili
jonus. Pinigai bus pervesti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui, kad jis 
juos paskirstytų nukentėjusie
siems.

Maskva — Tarybų Sąjungos mi
nistras pirmininkas Nikolaj Ryžkov 
pasirašė sutartį su čia viešėjusiu 
Zimbabvės ministru pirmininku Ro
bertu Mugave dėl ekonominio ii 
technologinio kooperavimo ir tarpu
savio ryšių pagerinimo.

“I AISVE”

Dvidešimt metųg^y-uoja Varėnos miškų ūkio susivienijimo vokalinis liau
dies ansambli^J-Mjrfios aidas”. Vyrai gražiai pasirodė respublikinėje dainų 
šventėje, su dainomis aplankė daug respublikos rajonų, viešėjo kaimyninėje 
Baltarusijoje. Dainos keliai buvo juos nuvedę į Kubą, o neseniai ansamblis 
grįžo iš Vietnamo.

Nuotraukoje: Miškininkų ansamblis “Girios aidas”

Miškas nacionalinis turtas
Niekuo nepakeičiamas yra miškas 

ir jo turtai. Iš medienos, taip pat iš 
medžio žievės, sakų ir spyglių, gau
name daugiau kaip 20 tūkstančių 
pavadinimų prekių. Vartotojo stalą 
kasmet papildo 300-350 tonų grybų, 
500-550 tonų miško ir lauko uogų. 
Be miško nebūtų didžiausių gamtos 
stebuklų: kurtinio giesmės ir lakš
tingalos čiulbėjimo, stirnino grakš
tumo ir briedžio didingumo, elnių 
tuoktuvinio riaumojimo ir naktinio 
pelėdų raibuliavimo. Miškas — ir 
gydytojas, ir sanitaras. Hektaras 
brandaus miško per metus išskiria 
35-37 tonas deguonies, 400-450 ki
logramų orą dezinfekuojančių fiton
cidų, sunaudoja daugiau kaip 50 to
nų anglies dvideginio, sulaiko apie 
50 tonų dulkių.

Respublikos miškingumas dabar 
sudaro 27.9 procento, jis beveik 
trečdaliu didesnis negu 1940 me
tais. Buržuazijos valdymo laikais 
brandaus miško buvo iškirsta vie
nuolika metų į priekį, kirtimo nor
ma viršyta 18 milijonų kietmetrių. 
Išseko brandžių medynų resursai, 
ilgam pažeistas normalus miško 
naudojimas.

Po karo Tarybų Lietuvoje paso
dinta pusė milijono hektarų miško. 
Mokslininkų nuomone, miškai turė
tų užimti trečdalį respublikos teri
torijos. Tuo keliu ir einama, miško 
sodiname daugiau nei kertama.

Šį penkmetį pasodinta per 50 
tūkstančių hektarų miško. Dalį pa
darinės medienos įsivežame iš kitų 
tarybiniuų respublikų.

Tausodami mišką, stengiamės ra
cionaliai sunaudoti medienos atlie
kas, antrines žaliavas. Tai leidžia 
kasmet vartotojams papildomai pa
tiekti po 200-300 tūkstančių kiet
metrių technologinių skiedrų bei ža
liavos joms, kitų medienos atliekų.

Gerėja kolūkių, valstybinių ūkių 
bei kitų žinybų miškų būklė, jų pro
duktyvumas. O vis dėlto griežtai 
laikomės taisyklės: turi daug miško 
—- saugok, mažai — augink, neturi 
miško — sodink ir prižiūrėk.

Miškui, kaip ir žmogui, reikalin
gas švarus oras. Todėl visokeriopai 
stiprinama gamtos apsauga, kaip to 
reikalauja šių metų TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos nutarimas “Dėl 
gamtos apsaugos ir racionalaus 
gamtos išteklių naudojimo įstatymų 
reikalavimų laikymosi.”

Į Lietuvos TSR Raudonąją knygą 
įrašytos 42 gyvūnų ir 30 augalų rū
šys. Patvirtintas naujas saugotinų 
augalų sąrašas. Valstybiniuose miš
kuose išskirta 13 botaninių drausti- ■ 
nių, 32 botaniniai draustiniai — 

spanguolynai, II botaninių drausti
nių, — zoologinių draustinių, 4 orni
tologiniai draustiniai, 20 kurtinių 
tuoktaviečių apsaugos sklypų. 
Artimiausiu metu bus įsteigti trys 
miško genetiniai rezervatai: Punio 
šilas Alytaus rajone, Ažvinčių miš
kas Ignalinos rajone ir Survilų miš
kas Telšių rajone.

Miškininkams talkina daug gam
tos, miško draugų. Per 90 tūkstan
čių hektarų priemiestinių bei miesto 
miškų prižiūri gamybiniai, darbo ir 
visuomeniniai kolektyvai. Respubli
koje veikia 285 mokyklinės girinin
kijos. Didėlę paramą teikia ir atski
ri piliečiai, liaudies ūkio specialistai, 
gamybininkai, medžiotojai.

Išsaugoti ir turtinti gimtosios že
mės žaliąjį rūbą — labai svarbus, 
globalinis dabartinės kartos uždavi
nys.

Lietuvos TSR Miškų ūkio ir miško 
pramonės ministras.

Vytautas Lukaševičius

Tebekvepia lietuviškas pyragas .
P. Tilvikas “Europos lietuvyje” 

neseniai labai gražiai atsiliepė apie 
lietuvišką duoną anuometinėje, 
“nepriklausomoje” Lietuvoje.

Straipsnelyje “Kur lietuviška 
duona?” jis taip rašo: “Lietuvoj ga
minta duona buvo nepaprastai ska
ni... Kaune buvo didelė įmonė, var
du Parama. Ji turėjo daug parduo
tuvių, taip pat didelę kepyklą Kau
ne. Kepimo krosnis buvo pati mo
derniškiausia. Nuostabiausia, kad 
tenai duoną kepdavo ant lininės 
drobės, taip iškepta duona nuosta
biai kvepėdavo... Tokios puikios 
duonos niekur pasaulyje neužti
kau”. Gerai kasdien turėti ant savo 
stalo tokios duonos, tiesa? Bet ne 
visi buvo anuomet tokie laimingi 
Lietuvoje, kaip ponas P. Tilvikas. 
Apie tai jis “pamiršo” parašyti. Pri
minsime.

1925 metų “Seimo stenogramoje” 
randame 191-ojo posėdžio aprašy
mą, kur ministrui primininkui pa
teiktas paklausimas dėl labai aukš
tos duonos kainos. “Klausiu p. mi- 
nisterį primininką, ar yra žinoma, 
kad rugiai mūsų turguose kaštavo 
iki 45 litų centneris, o duona tuo lai
ku kaštavo kilogramas 80 et., o da
bar rugiai kaštuoja nuo 20 iki 24 lit. 
centneris, o duona parduodama vis 
ta pačia kaina... Darbininkams ir 
biednuomenei ir bedariams sunku 
prasimaitinti, o spekuliantai, malū

TAUTININKAI STENGIASI ATSIKIRSTI KRIKDEMAMS
Kai per ilgą eilę “Draugo” laidų katalikais, idealistais, bet niekad 

tęsėsi A. Masionio atsiminimai,
kad tautininkai vienu ar kitokiu 
būdu turės atsiliepti. Mat, Masionis 
detališkai aprašė, kaip Smetonos 
valdomoje Lietuvoje buvo persekio
jami gimnazijų moksleiviai-ateiti- 
ninkai, kaip jie nelegaliai veikė, 
kaip tie, kurie juos organizavo, 
buvo teisiami, suiminėjami, bau
džiami, kalinami. Jis tuos faktus 
detališkai aprašė, o kad jie yra 
faktai, negalima paneigti — kai 
kurie ateitininkų vadovai iš tikrųjų 
buvo kalėjime, kai kurie buvo iš 
Kauno ištremti į savo tėviškes arba 
buvo uždaryti net Varnių koncen
tracijos stovykloje.

Nors detalės buvo faktiškos, 
bendras sudarytas Masionio me
muaruose vaizdas bent man atrodė 
perdėtas. Skaitant jo aprašymą, 
susidarė įspūdis, kad ateitininkų 
judėjimas vidurinėse mokyklose 
buvo tikrai “katakombiškas”, kad 
tai buvo pogrindinis judėjimas, 
kurio nariai nuolat buvo pavojuje — 
kitaip sakant — Masionis nupiešė 
ateitininkijos “martirologija”.

Ar taip iš tikrųjų buvo? Nieko 
panašaus. Tiesa, kad smetoninė 
valdžia uždraudė visoms organizaci
joms vidurinėse mokyklose veikti ir 
paliko visą lauką pačių tautininkų 
vadovaujamiems skautams. Tiesa, 
kad ateitininkai susirinkdavo klebo- 
jose, bažnytinėse salėse. Tiesa, kad 
jie viešai neegzistavo gimnazijose. 
Bet organizaciją vargiai galima 

, skaityti nelegalia ir persekiojama, 
kai jos nariai viešai per paštą gauna 
savo organą (žurnalą “Ateitis”), kai 
visi žino, kas yra ateitininkas, kai 
apie tuos “slaptus” susirinkimus 
bažnyčių salėse buvo gan atvirai 
kalbama.

Rašantis šiuos žodžius lankė 
Anykščių progimnaziją kaip tik tuo 
laiku, kai Masionis, universiteto 
studentas ir ateitininkų lyderis, vei
kė, kaip ir “nelegališkas” gimnazis
tų organizatorius. Mūsų progimna
zijoje, ypatingai ketvirtojoje klasė
je, ateitininkai sudarė gal daugumą. 
Jie savo įsitikinimų neslėpė, save 
atvirai vadino ateitininkais. Tiesa, 
jų susirinkimai nevyko pačioje 
mokykloje arba legalėje krikdemų 
salėje, pavasarininkų išlaikomoje 
Baranausko Ramovėje, bet vyko 
klebonijoje nors visi tą žinojo. 
Kapelionas jiems atvirai vadovavo. 
Neteko girdėti, kad koks nors 
policijos seklys juos sektų, kaip 
sekiojo komjaunuolius arba Raudo
nosios pagalbos kuopelių narius . . .

Koks buvo jų nusistatymas 
demokratijos klausimu, kaip jie 
atsinešė į tautininkų diktatūrą? 
Ateitininkai buvo mano mokyklos 
suolo draugai, su kai kuriais buvau 
artimai susidraugavęs ir jų įsitikini
mus gerai žinojau. Visas jų 
priešingumas smetonizmui buvo 
paremtas tik tuo, kad tautininkai 
buvę nepakankamai religingi. Jie 
sakydavo, kad skautų obalsis 
“Dievui ir Tėvynei” yra hipokritiš- 
kas, nes jie faktinai yra bedievių, 
netgi “masonų”, vadovaujami. Jie 
save skaitė “grynais” lietuviais-

nininkai, duonos kepėjai kemša ^a- 
vo kišenes sunkiai uždirbtais darbi
ninkų litais...” Apie tai nieko neži
nojo ministras pirmininkas, apie tai 
nutyli šiandien ir ponas P. Tilvikas. 
O štai 1927 metų gegužės 17 dieną 
Zarasų apskrities valdyba kreipėsi 
raštu į Prekybos ir pramonės de- 

,, partame’ntą dėl leidimo be muito įsi
vežti iš Latvijos grūdų duonai, nes 
“duona kasdieną brangsta, ūkinin
kai ir varguomenė dėl brangių kai
nų negali prisipirkti duonos...” Ir 
čia — nė žodžio apie modernias ke
pyklas ir apie linines drobes. Tai 
kam kepė lietuviškus pyragus dide
lė įmonė gražiu pavadinimu savo 
moderniškose krosnyse? O gal Kau
no priemięsčiuose ar Zarasų apskri
tyje gyveno suaugę ir vaikai, ku
riems nereikėjo duonos, gal būt 
jiems nekvepėjo “Paramos” pyra
gai, “puikiausi pasaulyje”? Aišku, 
kvepėjo. Tik jų kaina nebuvo įkan
dama. Ponas P. Tilvikas gali di
džiuotis, turėjęs laimės laužti kve
piantį lietuvišką pyragą, kurio sko
nis burnoje, pasirodo, išliko net po 
keturių dešimtmečių... Tenepyksta 
podraug jie, kad gardžia duonele 
dabar mėgaujasi kiti: lietuviška 
duona iš tikrųjų verta, kad ją valgy
tų visi lietuviai, o ne vienas kitas, 
kaip buvo anuomet, “nepriklauso
moje” Lietuvoje...

V. Beržinis

3-ClAS PUSLAPIS

nekalbėjo apie seimą, partijų laisvę, 
demokratinę santvarką, tautininkų 
pravestą perversmą . . .

Tą visą prisiminiau dabar, 
skaitydamas Vytauto Alanto kritiką 
Masioniui ir krikdemams bendrai. 
Alantas savo “Dirvoje” rašo (1985, 
spalio 3, laidoje), kuris liko 
artimiausias Smetonos tautininkų 
ideologijai. Straipsnis pavadintas 
“Praeitininkas grįžta į katakom
bas”. Jis bara Masionį (ir per jį, 
netiesioginiai, ir “Draugą”) kad 
ateitininkų jubiliejaus proga, vieto
je kalbėti apie savo atsiekimus ir 
nuopelnus, verkšlenama apie praei
ties priespaudą, sudaromas įspūdis, 
kad ateitininkams teko praeiti 
priespaudos periodą, kuris piešia
mas juodžiausiomis spalvomis. 
Alantas rašo:

Pirmiausia aš noriu atšviežinti 
Masionio atmintį. Jis rašo, kad 1926 
m. gruodžio 17 d. perversmą padarė 
tautininkai. Nuostabu, kad turėda
mas tokią gerą atmintį, jis 
“užmiršo” kaip iš tikrųjų būta. 
Perversmą padarė tautininkai kar
tu su krikščioniais demokratais. 
Tarp kitko studentams ateitinin
kams buvo pavesta užimti Kauno 
centrinę telefonų stotį. Po pervers
mo buvo sudaryta bendra tautinin
kų ir krikdemų valdžia. Nežinau 
užkulisių ir negaliu pasakyti, kodėl 
krikdemai iš valdžios pasitraukė. 
Gal Smetona su Voldemaru buvo 
gudresni politikai ir perversmo 
sąjungininkus iš valdžios išstūmė?

Čia tautininkas Alantas sako tikrą 
tiesą. Krikščionys demokratai netu
ri pamiršti, kad jie buvo sąjunginin
kais tų, kurie išvaikė demokratiškai 
išrinktą Lietuvos seimą, kad jie 
padėjo nuversti smurtu valdžią, 
kurią sudarė jų dabartiniai sąjungi
ninkai liaudininkai ir socialdemo
kratai. Bet istorija yra painus 
reikalas — krikščionys demokratai 
purkščia prieš tautininkus, o 
socialdemokratų likučiai su smeto- 
nininkais puikiai sugyvena reorgų 
gretose. . .

Taip, Masionis pakliuvo į pinkles. 
Teisingai kaltindamas smetoniš
ką diktatūrą, jis pamiršo seną 
liaudies mintį — “šaipėsi puodas, 
kad katilas juodas . . ." Ar Masionis 
galėjo nežinoti, kad ateitininkai 
studentai net fiziniai dalyvavo 
perversme Smetonos-Voldemaro 
pusėje? Kaip Masionis ir jo 
ideologiniai draugai dabar žiūri į tą 
praeities rolę?

Kaslink Alanto, mes bent žinome, 
kas jis yra. Jis liko diktatūros 
šalininku, kokiu jis buvo, kai 
redagavo “Lietuvos Aidą”. Jis 
teisina visus Smetonos režimo 
žingsnius. Apie Masionio ištrėmimą 
iš Kauno už ateitininkiškąją veiklą 
Alantas taip rašo

Žodžių, trumpinant ilgą kalbą, 
Kauno komendantas narsų kovotoją 
išsiuntė vieneriems metams į kaimą 
pas tėvelius atvėsti nuo srovinio 
įkarščio, tik jis turėjo retkarčiais 
pasirodyti valsčiaus policijai.

Ir štai kaip Alantas apibūdina 
santvarką Lietuvoje iki tautininkų-
krikdemų fašistinio perversmo:

Mat, partinis visuomenės susi
skaldymas, prasidėjo seimokratijos 
laikais, kada veikė daugiau kaip 20 
partijų, buvo nuėjęs nuo visuome
nės viršūnių iki pat apačios. Tada 
buvo įsigalėjusi pažiūra, kad jei tu 
priklausai kitai partijai, tai tu man 
asmeninis priešas. Opozicinė spau
da be atokvėpio varė propagandą 
prieš valdžią.

Atrodo, kad Vytautas Alantas 
yra likęs negeneruotu tautininku- 
fašistu, neapkenčiančiu demokrati

nės santvarkos, partijų . . .Jis taip 
prašo, kaip smetonininkai užvaldė 
Lietuvą:

Vyriausybė po ilgo svyravimo, 
tikėdami tą partinį tvaiką kiek 
prablaivyti ir norėdama praktiškai 
sustiprinti tautinės vienybės kryp
tį, pagaliau po ilgų svyravimų 
nutarė uždaryti partijas ir moks
leivių organizacijas. Bet ... paliko 
jų spaudą tik įvedė cenzūrą. Tos 
priemonės opozicijos įsisiūbavi
mą kiek apmalšino, bet galutinai 
nenuslopino. Opozicija buvo varoma 
ir toliau tik gal kiek švelnesne 
forma.

“Partinis tvaikas”, “opozicijos 
įsisiūbavimas” — tai išsireiškimai 
žmogaus, kuris esminiai turi 
demokratijai panieką. Stengdama
sis atsikirsti krikščionims demokra
tams, “Draugui” ir ateitininkui 
Masioniui*, Alantas ne tiek anuos 
sukritikavo, kiek patvirtino, kad jis 
iki gyvo kaulo yra diktatūros 
šalininkas. R. B.
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Kaip Amerikos vyskupai kapitalizmą tobulino ...
Popiežiaus Jono Pauliaus II-jo 

vadovaujama katalikų bažnyčia vis 
aktyviau dalyvauja ideologinėje ko
voje, atvirai konfrontuodama su so
cializmu bei piršdama tarptauti
niam darbininkų judėjimui savus 
socialinių prieštaravimų sprendimo 
receptus. 1984 m. pabaigoje pasau
lio visuomenės dėmėsi patraukė 50 
tūkst. žodžių dokumentas — JAV 
vyskupų konferencijos parengtas 
ganytojiško laiško projektas, kuria
me išdėstytos katalikų bažnyčios 
pažiūros į Šalies socialinės — ekono
minės politikos problemas. Doku
mentas iššaukė daugybę ginčų, su
silaukė tiek karšto pritarimo, tiek ir 
triuškinančios kritikos.

Nenutylėjo šio dokumento ir kle
rikalinė lietuvių išeivijos spauda - 
apie tai liudija P. Dauginčio straips
nis žurnalo “Laiškai lietuviams” 
antrajame numeryje. Simptomatin- 
ga, jog prieš pradėdamas svarstyti 
socialinės nelygybės problemas - ži
noma, tik tiek, kiek tai atsispindi 
ganytojiško laiško projekte-auto- 
rius vos neatsiprašinėjo skaitytojų, 
jog išdrįso paliesti šią opią temą. 
Girdi, gal išeivijos visuomenei šis 
klausimas pasirodys neaktualus, ta
čiau jūs, ponai, labai klystat. Ir štai 
kodėl: “Juk dėl blogos ekonominės 
politikos ir didelio plačiųjų masių 
skurdo įsigalėjo komunizmas Rusi
joje, Kinijoje ir daugelyje kitų vals
tybių. Stiprėja jis vidurio Ameriko
je, Italijoje, Prancūzijoje ir kitur”. 
Jau vien už tai, kas pasakyta, gali
ma P. Dauginti pasveikinti — retas 
iš dipukų sugeba suvokti ir išdrįsti 
teigti, jog revoliucinę situaciją 
Centrinėje Amerikoje pagimdė ma
sinis skurdas ir beteisiškumas, o ne 
mistinė Kubos ar Maskvos “ran
ka”... Matyt, ne iš gero gyvenimo 
šis prisipažinimas, įtarinėji perskai
tęs, jeigu katalikų vyskupai skam
bina visais varpais... Labai svarbu, 
kad Jungtinių Valstijų plačiųjų gy
ventojų sluoksnių ekonominė padė
tis būtų kuo geriausia, nes tik tada 
ši politinė sistema atrodys patrauk
li, agituoja autorius. Tarsi padrą
sindamas tuos tautiečius, kurie 
šiandieninėje Amerikoje vis dar 
jaučiasi įnamiais, P. Daugintis rašo: 
“Be to mes jau esame pilnateisiai 
JAV piliečiai, todėl galime turėti 
šiek tiek įtakos ekonominei Ameri
kos politikai”. Kadangi didžioji “va
duotojų” dauguma — dori katalikai, 
vadinasi, vyskupų žodis jiems turi 
būti šventas visomis prasmėmis...

Tačiau skaitytojui iškyla dar vie
nas, ne mažiau svarbus klausimas: o 
ką gi dvasiškieji tėvai nutuokia 
Amerikos ekonominėje politikoje? 
Ar gali jie į šiuos dalykus kištis? 
Gali, tvirtai atsako tiek vyskupai, 
tiek ir P. Daugintis. Prieš tariant 
žodį (o tiksliau — 50 tūkst. žodžių), 
vyskupų komisija konsultavosi su 
150-čia žymiausių šalies ekonomis
tų, politikų, sociologų. Tai viena. 
Antra — vyskupai pabrėžia, jog 
svarsto šią problemą ne kaip ekono
mistai, o kaip dorovės mokytojai — 
neišeinant iš savojo amplua. Be to, 
jokių konkrečių projektų dvasiškieji 
tėvai nė nesiūlo, o tai, savo ruožtu, 
nepaprastai palengvina uždavinį 
— pakalbėti bažnyčia moka... Ta
čiau ekonominiuose reikaluose žodis 
retai virsta kūnu, pamokslais gi so
tus nebūsi. Tačiau net šis grynai 
propagandinis bažnyčios žestas su
kėlė nemaža nepasitenkinimo — pa
sigirdo balsų, primenančių, jog 
JAV konstitucija yrą atskyrusi baž
nyčią nuo valstybės, todėl šis kiši
masis į politiką esąs neteisėtas...

Išsklaidęs visas galimas abejones, 
toliau P. Daugintis supažindina su 
dvasinėmis normomis, kurias vys
kupai bando įpiršti stambiojo biznio 
atstovams. Remdamiesi šv. Raštu 
bei Senuoju ir Naujuoju testamen
tais, teologai įrodinėja, jog “...tik
ras teisihgumas bendruomenėje 
matuojamas pagal jo vykdymą ne
turtingiesiems, neturintiems ga
lios”. Štai kodėl bažnyčia negalinti 
tylėti, jeigu materialinių gėrybių 
savininkai nebeatlieka savo sociali
nių pareigų. Ir apskritai — į visus 
ekonominius ir socialinius dalykus 
bažyčia privalanti žiūrėti neturtin
gųjų akimis, moko ganytojai. Žino
ma, todėl ir ji pati privalo “gyventi 
neturto dvasia”...

Sekundei stabtelėkime — ar tik
rai katalikų bažnyčia gyvena netur
to dvasia? Žodžiais ir darbais ar ji 
seka Kristaus pavyzdžiu? Atsaky
mo toli ieškoti nereikia.

Vatikano finansinė imperija, ku
rią šiandien tvarko skandalingai pa
garsėjęs vyskupas Paulius Marcin
kus, buvo kuriama šimtmečiais. 
Žurnalo “Ekonomist” tvirtinimu. 
Vatikano kapitalas aštuntajame de
šimtmetyje sudarė 5,5 mlrd. dole

rių. Nuo 10 iki 15 mlrd. dolerių, gin
čija amerikiečių “Taim”. Vien tik 
Kanadoje Vatikanas yra investavęs 
daugiau nei 2 mlrd. dolerių. Švento
jo sosto turto valdyba kontroliuoja 
apie 60 kampanijų ir institutų, tvir
tina italų “Espresso”. Vien pašto 
ženklų kasmet išleidžiama už 5 
mlrd. lirų. Savo kapitalo dydį Vati
kanas laiko griežtoje paslaptyje, to
dėl visi paskaičiavimai yra gana 
apytikriai. Ir tik vienintelė jo orga
nizacija - tautų evangelizacijos 
kongregacija — kasmet oficialiai 
praneša, kiek pinigų suaukoja viso 
pasaulio vyskupijos (apie 60 mln. 
dolerių per metus). Dar niekados 
Vatikanas nėra viešai paskelbęs sa
vo biudžeto. Atvirkščiai — už šių 
duomenų paskelbimą tikinčiąjam 
gresia atskyrimas nuo bažnyčios. 
Supirkinėdama akcijas ir obligaci
jas, nevengdama pačių nešvariausių 
aferų, Vatikano finansinė imperija 
jau seniai įrodė, jog ji niekuo nesis
kiria nuo kitų finansinių grupių. 
Štai kodėl mokyti kitus etikos eko
nominiuose klausimuose bažnyčia 
neturi nė mažiausios moralinės tei
sės...

Tačiau sugrįžkime prie vyskupų 
siūlomų receptų Ekonominiame gy
venime, moko autoriai, būtina lai
kytis trijų krikščioniškosios etikos 
principų. Štai pirmasis — kapitaliz
mo ekonomika privalo duoti žmogui 
galimybę realizuoti save darbe. Kur 
realizuoti save tiems^ kurie darbo 
neturi, — to dokumente nepasaky
ta. Darbas turi būti padoriai atlygi
namas, teigia antrasis principas, jo
kių materialinių problemų darbo 
žmogui iškilti neturi. Įgyvendinus 
šiuos du principus, savaime įsigalios 
ir trečiasis... išsiugdys vienybė ir 
solidarumas ne tik šeimoje ar tauto
je, bet tarptautinėje bendruomenė
je. Žodžiu, kai tik visi darbaviai ims 
padoriai, katalikiškai elgtis, kapita
lizmas iškart ir pagis...

Tačiau ar sunkiai jisai serga? 
Sunkiai, sąžiningai pripažįsta tiek 
P. Daugintis, tiek ir vyskupai. “Ly
gių galimybių” šalyje galimybės, 
pasirodo, toli gražu nėra lygios. 
Vienas labiausiai “degančių” užda
vinių — naujų darbo vietų kūrimas, 
nes nedarbo kaina, autorių nuomo
ne, visom prasmėm milžiniškai 
aukšta, o dabartinis bedarbių nuo
šimtis "yra morališkai nepateisina
mas”. Kita ne mažiau svarbi proble
ma — masinis neturtas. Vyuskupai 
rašo: "Negali būti ignoruojamas tas 
faktas, kad 15 proc. amerikiečių yra 
neturtingi, neikaip neišbrenda iš 
neturto ribų turtingoje Amerikos 
visuomenėje. Tai yra socialinis ir 
dorinis skandalas”. Vyskupai nuro
dą šias neturto priežastis: rasinę ir 
etninę diskriminaciją, lyčių nelygy
bę ir svarbiausia — netinkamą įplau
kų bei turto padalinimą. Vyskupų 
pateikti skaičiai puikiai pailiustruo
ja, kas tikrieji JAV šeimininkai. 
Turtingiausių Amerikos gyventojų 
(kurie sudaro 20% visų šalies gy
ventojų skaičiaus) įplaukos per 5 m. 
padidėjo vos ne 42 proc. o pačių ne

Daugiau kaip įrieš tris dešimtme
čius, paprašyta dukrelės, Ona 
Bakanauskienė padarė pirmą lėlę. 
Nuo tada savo laisvalaikį ji skyrė 
pamėgtam užsiėmimui. Susikaupus 
namuose lėlių “šeimynėlei”, Ona 
Bakanaudkienė ryžosi jas parodyti 
ir visuomenei. Po parodos jas 
nupirko Kauno istorijos muziejus.

Meistrė kuria ne tik atskiras 
lėles, ket ir jų grupes. Pagarsėjo 
ansamblis “Kupiškėnų vestuvės”, 
pelnęs apdovanojimą ne vienoje 
liaudies kūrybos parodoje, atstova
vęs mūsų respublikai sąjunginėse 
liaudies meno apžiūrose Tarybų 
šalies sostinoje. Susidomėjimą 
sukėlė kompozicija “Tautų draugys/ 
tė” — tarybinių tautų nacionaliniais 
kostiumais aprengtos lėlės. Nese
niai meistrė baigė didelę lėlių 
kompomiciją “Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentų ansamblis”.

turtingiausių (kurių irgi 20 proc. 
bendro gyventojų skaičiaus) paja
mos nukrito žemiau 1947 m. lygio. 
O štai dar: 5 proc. gyventojų prik
lauso net 43 proc. viso šalies turto, 
o 1 proc. išrinktųjų priklauso net 
penktadalis lėšų. Na, o 50 proc. 
Amerikos šeimų valdo tik 4 proc. 
šalies turto, pastebi vyskupai ir dar 
kartą sužlugdo tiek metų propaguo
jamą mitą apie “lygias galimybes” 
bei “klasinį bendradarbiavimą’’. 
"Tarp visų Vakarų industrinių vals
tybių Amerikoje yra pats nelygiau
sias įplaukų ir turto padalinimas”, 

> — pabrėžiama dokumente.
Kaip gi, iš šios situacijos išbristi? 

Ir štai kokius receptus siūlo dvasiš
kieji ganytojai: reikia... kurti svei
ką, stiprią krašto ekonomiją, pajė
gią duoti daug darbo, imtis stiprios 
akcijos pašalinančios kliūtis lygia
teisiam užsiėmimui, reformuoti mo
kesčių sistemą, išvystyti neturtin
gųjų savitarpio pagalbos programą, 
iš pagrindų reformuoti socialinį šel
pimą.”. Deja, bet šiandien šios 
rekomendacijos skamba ypač uto
piškai — užtėnka prisiminti vargšus 
žlugdančią Reagano mokesčių poli
tiką, nuolat mažinamas socialines 
programas, visišką abejingumą 
sveikatos apsaugai, švietimui, eko
logijos klausimams. Visiškai nežino
dami, kaip neutralizuoti žmogaus 
eksploatacija grįstos ekonominės 
sistemos padarinius, vyskupai irgi 
įspėja, jog ilgiau atidėlioti šių prob
lemų sprendimo jau nebegalima. 
Amerikos turčiai, moralizuoja do
kumento autoriai, privalo atsisakyti 
savo egoistinių interesų, solidari
zuotis su skurstančiaisiais ir siekti 
“tokių politinių bei institucinių nau
jovių, kurios keltų tikrą dirbančiųjų 
bendradarbiavmą...” Sunerimę dėl 
nuolat didėjančios turtinės nelygy
bės, bažnyčios vadovai kaip alter
natyvą klasių kovai tegali pasiūlyti 
tik dorovinį asmenybės tobulėji
mą... Girdi, vadovaukitės krikščio
niškosios moralės normomis, ir tarp 
klasių išnyks visi prieštaravimai bei 
įsivyraus socialinė taika. Štai tada 
nereikės bijotis jokių revoliucijų, 
jokių kitų socialinių sukrėtimų, ga
liausiai kartą visiems laikams pra
ras savo populiarumą socializmo 
idėjos...

Gyvenimas jau ne kartą skaniai 
pasijuokė iš visų kapitalizmo refor
matorių pastangų. Kai šio amžiaus 
pradžioje V. Leninas pastebėjo: 
“Reformizmasxnet tada, kai jis yra 
visiškai nuoširdus, praktikoje pa
virsta buržuazinio darbininkų tvir
kinimo ir silpninimo įrankiu. Visų 
šalių patyrimas rodo, kad, pasik
liaudami reformistais, darbininkai 
visada likdavo apmulkinti.” Nepra
rado šie žodžiai aktualumo ir šian
dien.

“Ilgiau taip negalima”, — nedvip
rasmiškai įspėja valdiančiąją klasę 
Amerikos katalikų vyskupai. Mums 
belieka solidarizuotis... Ir pasvei
kinti “Laiškus lietuviams” su įdomia 
ir aktualia publikacija.

Kazys Bagdonavičius

Nuotraukoje: Muzikantai iš kom
pozicijos “Liaudies muzikos instru
mentų ansamblis”.

Ona Bakanauskienė.

Alytaus rajono “Dainavos” kolūkio technikos remonto dirbtuvėms nebe 
pirmi metai sėkmingai vadovauja Vytautas Pocevičius. Į vyresnįjį lygiuojasi 
broliai Vidmantas ir Kęstutis. Vidmantas — geras elektromonteris, prižiūri 
fermų mechanizmus, reikalui esant vairuoja, techniką, jauniausias Kęstutis 
valdo galingą traktorių.

Meilę gimtajam sodžiui, žemei jaunieji Pocevičiai paveldėjo iš savo tėvų 
Lino ir Albino Pocevičių — darbščių mažažemių valstiečių. Jie išsiaugino 
dvylika vaikų, kurių dauguma pasirinko žemdirbio profesiją ir sėkmingai 
dirba Alytąus bei kitų rajonų ūkiuose.

G. Svitojaus nuotraukoje:
\ Broliai Vytautas, Vidmantas ir Kęstutis Pocevičiai.

Eilės, dėl kurių niekam negėda
Tas spalio šeštadienis Lietuvoje 

gėrokai priminė pirmuosius pokario 
ipetus: eiles prie prekystalių galėjai 

, matuoti ne viena dešimtimi žings
nių. Taip buvo Vilniuje, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, visuose rajonų centruo
se ir net dažname miestelyje., Kau
ne, Laisvės alėjos pradžioje,! savo 
eilės, pavydžiui, laukė apie pusant
ro tūkstančio žmonių.

Tą dieną Lietuvos knygynai pra
dėjo pardavinėti licenzijas “Pasauli
nės literatūros bibliotekai” lietuvių 
kalba. Iš viso jų nūmatyta parduoti 
90 tūkstančių. O pačią biblioteką 
sudarys 120 tomų!

Ne kiekviena tauta gali iš karto 
išleisti savąja kalba tokią didžiulę 
geriausių visų laikų pasaulio rašyto
jų kūrinių seriją, ir tik reta tauta 
tiek daug skaitytojų. O Lietuvoje, 
kaip matome, ir viena, ir kita atsi
rado.

“Pasaulines^ literatūros bibliote
ką” leidžia “Vagos” leidykla. Pirma
sis tomas pasirodys 1986 metų 
pradžioje, paskutinis — 1990-siais. 
Vadinasi, kiekvieną mėnesį per tuos 
dešimt metų prenumeratoriai gaus 
po vieną knygą. Bet kokios tai kny
gos!

Pati pirmoji iš tų 120-ties skirta 
senovės Rytų poezijai — kinų, japo
nų, indų. Po jos seks antikinės kla
sikos rinktinės, — įvairių autorių 
tragedijos, komedijos, lyrika. At
skiromis knygomis bus išleista kla
sikinė persų, uzbekų, armėnų poe
zija, įvairių tautų epai, jų tarpe ir 
suomių “Kalevala”. Specialūs tomai 
skiriami Įvairių epochų literatūri
niams stiliams ir kryptims, — vidu- 
ramžiarris, renesansui, romantizmui 
ir 1.1, iki pat XIX amžiaus.

Net 73 tomai sudarys XIX 
amžiaus pasaulinės literatūros pa
noramą. Čia ir prancūzų bei vokie
čių rašytojų romantinės apysakos, 
ir Viktoras Hugo, Valteris Skotas, 
Markas Tvenas, Adomas Mickevi
čius, Calzas Dikensas, Aleksandras 
Puškinas: Levas Tolstojus. Vienas 
tomas skiriamas mūsiškiams — 
Kritijonui Donelaičiui, Antanui Ba
ranauskui, Maironiui.

Trečioji serija - XX amžiaus lite
ratūra. Jį prasidės prancūzų rašy
tojo Anatolio Franso ir amerikiečio 
- Džeko Londono romanais. Keturi 
tomai skiriami lietuvių rašytojams: 
Žemaitei,
Mykolaičiui - Putinui (romanas “Al
torių šešėly”), Antanui Vienuoliui, 
Petrui Cvirkai ir Salomėjai Nėriai.

“Vagos” leidyklos direktorius 
Algis Pekeliūnas pasakė, kad did
žioji “Bibliotekos” dalis jau paruoš
ta. Juk pasaulio literatūros žymiau
sių autorių kūriniai Lietuvoje poka
rio metais buvo leidžiami nuolat. 
Dabar tas darbas dar labiau pagy
vėjo, —universitete išugdyta daug 
puikių kalbos specialistų, kurių da
lis mielai imasi vertimų. Verčiama 
ne tik -iš tradicinių mūsų vertėjams 
anglų, voKiečių, prancūzų rusų kal
bų, bet ir iš ispanų, švedų, suomių, 
japonų, sęnovės graikų ir lotynų. 
Kartais vieno kūrinio vertimas 
užtrunka net keliolika metų. Adomo 
Mickevičiaus poemas, pavyzdžiui, 
pradėjo versti dar Vincas Mykolai
tis-Putinas, o užbaigė Justinas 
Marcinkevičius. “Tik Marcinkevi
čiaus talentui ir jėgoms toks dar
bas”,— buvo priešmirtiniai lietuvių 
literatūros klasiko žodžiai.

Jonui Biliūnui, Vincui

Dalis anksčiau padarytų vertimų

taisoma, tobulinama. Bet nemažai ir 
tokių rašytojų, kurių kūrybinis pali
kimas į lietuvių kalbą dar niekada 
nebuvo verstas, pavyzdžiui, indų 
rašytojo ir poeto Rabindranato Ta
gores poezija, antikos dramaturgų 
Menandro, Terencijaus kūriniai ir 
t.t.

Bendras visų 120 tomų tiražas 
bus 10 milijonų knygų. Kitaip sa
kant, kasmet po milijoną. Čia nekal
bama apie tuos milijonus knygų, 
kurias, kaip ir iki šiol, kasmet išleis 
visos septynios Lietuvos leidyklos, - 
pradedant jau minėta “Vaga” ir bai
giant prieš pora metų susikūrusiu 
"Vyturėliu”.

Skaitytojų Lietuvoje, kaip mato
me, netrūksta. Tai bendros nacijos 
kultūros bruožas. Bruožas, kaip 
pastebėjo Lietuvos TSR Mokslų 
Akademijos/Garbės Prezidentas 
Juozas Matams, labai ryškiai iškilęs 
tarybų valdžios metais ir vis stip
riau pasirejšjfiantis pastaraisiais 
dešimtmečiai®. Knyga, pabrėžė jis, 
dabar patenka į rankas skaitytojo, 
kuris žino ir jaučia lietuviško žodžio 
grožį ir vertę.

O išmokyti tokio pažinimo gali 
tiktai mokykla.

\ Niekada mūsų mokykla nebuvo 
tokia reikli lietuvių kalbai, kaip da
bar. Tai Lietuvos švietimo minist
ro, ilgamečio Suvalkijos mokyklų 
pedagogo Valentino Spurgos žo
džiai.

Dabar bendrojo lavinimo viduri
nėse mokyklose lietuvių kalbai ir li
teratūrai skiriamos 69 savitinės pa
mokos (tai maždaug 2200 konkrečių 
pamokų per visą mokymosi laiką). 
Jokiai kitai disciplinai neduota tiek 
laiko. Pagaliau, ir lietuvių kalbos 
bei literatūros mokytojų yra dau
giausia.

Ta proga galima pacituoti “Lietu
vos mokyklos” 1940 metų penktąjį 
numerį: “Lietuvių kalbai vidurinėje 
mokykloje skirta beveik tiek pat 
pamokų (30), kaip ir svetimajai kal
bai (28), žemesnėse klasėse net žy
miai mažiau. Atrodo, kad lietuvi^ 
kalba yra vidurinėje mokykloje 
kampininkė...”

Tarybų Lietuvos mokyklose jau 
• pradeda mokytis šešiamečiai vaikai, 

ir pradeda pirmiausia nuo lietuvių 
rašto ir kalbos dalykų. Tuo pačiu 
palaipsniui pereinama prie dvylika
mečio mokymo (vėl prilygs buržua
zinės Lietuvos gimnazijoms), ir štai 
tada, sako V. Spurga, lietuvių kal
bai ir literatūrai bus skriamos jau 
75 savaitinės pamokos, — du su pu
se karto daugiau, negu buržuazinės 
Lietuvos gimnazijose.

O ir pačias mokyklas kasmet pa
pildo apie 250 lietuvių kalbos ir lite
ratūros mokytojų. Universitete, 
Vilniaus ir Šiaulių pedagoginiuose 
institutuose šiuo metu mokosi dau
giau kaip 1700 šių specialybių stu
dentų. Aišku, dalis jų pasilieka 
dirbti aukštosiose mokyklose, lietu
vių kalbos ir literatūros institute, 
leidyklose, Kultūros ministerijos 
įstaigose, bet visgi daugumos pas
kirtis — skiepyti meilę lietuvių kal
bai ir literatūrai, ir ne tik lietuvių. 
Kitų tautų literatūra, kaip matė
me, Tarybų Lietuvos skaitytojui 
prieinama pirmiausiai ir žymiausia 
dalimi per lietuvių kalbą.

Todėl tokios didelės eilės Lietu
voje prie “Pasaulinės literatūros 
bibliotekos”. Tai eilės, kurios mums 
gėdos tikrai nedaro...

Balys Bučelis

SENIAUSIA VILNIAUS

LIETUVIŠKA MOKYKLA

Dabartinei vilniečių kartai įpras
ta yra kiekvieną rytą matyti daugy
bę moksleivių ar studentų, skuban
čių į vidurines, aukštąsias mokyk
las. Ir nenuostabu. Šiandien mokosi 
beveik kas trečias vilnietis. Vien 
bendrojo lavinimo vidurinių mokyk
lų respublikos sostinėje yra arti še
šiasdešimties.

O pagrindai tokiam liaudies švie
timo užmojui buvo padėti prieš sep
tyniasdešimt metų. Per Pirmąjį pa
saulinį karą kaizerinei Vokietijai 
okupavus Vilnių, Švietimo draugi
jos, Jono Basanavičiaus, Mykolo 
Biržiškos ir kitų ano meto šviesuolių 
rūpesčiu mieste buvo įsteigta pir
moji lietuviška gimnazija — seniau
sioji Lietuvos sostinėje. Dabar ji 
vadinasi Vilniaus A. Vienuolio vidu
rinė mokykla.

Spalio 24 d. buvo iškilmingai pa
minėtas šios mokyklos 70 metų ju
biliejus. Valstybinės filharmonijos 
salėje pažymėti sukaktį susirinko 
buvusieji ir dabartiniai šios mokyk
los auklėtiniai ir pedagogai, miesto 
visuomenės atstovai. Čia galima bu
vo sutikti daugelį pagarsėjusių Lie
tuvos mokslininkų, rašytojų, meni
ninkų, kurie savo laiku sėmėsi žinių 
šioje mokykloje. Apie jos nuveiktą 
švietimo darbą susirinkusiems pa
pasakojo mokyklos direktorė Jani
na Pavalkienė, buvęs jos vadovas 
Vladas Motiejūnas, buvęs mokinys, 
"Musų gamtos” žurnalo redakto
rius, rašytojas Rimantas Budrys ir 
kiti.

M. Biržiškos vadovaujama tuo
metinė Vytauto Didžiojo gimnazija 
1920 m. išleido pirmąją abiturientų 
laidą. Tarp vienuolikos mokinių 
brandos atestatą gavo ir Antanas 
Minkevičius, šiandien žinomas bo
tanikos, nusipelnęs mokslo veikė
jas, profesorius.

Sunkios buvo sąlygos vilniškei 
gimnazijai baltalenkių valdžios lai
kais, kaip ir hitlerinės okupacijos 
metais. Patirta daug valdžios per
sekiojimų, areštų. 1922 m. iš Vil
niaus buvo ištremtas M. Biržiška ir 
keli kiti mokytojai. Nuo tada iki 
Antrojo pasaulinio karo pradžios jai 
vadovavo rašytojas ir matematikas 
Marcelinas Šikšnys-Saulėniškis. Jis 
parašė pirmuosius lietuviškus ma
tematikos vadovėlius, iš kurių daug 
metų mokėsi ne tik Vilniaus, bet ir 
visos Lietuvos mpksleivija. Ketvir
tąjį dešimtmetfd^ugelis moksleivių 
už pažangius įsitikinimus, už tauti
nę veiklą buvo pašalinti iš gimnazi
jos su “vilko bilietu” — be teisės to
liau mokytis, ir vistik iki Antrojo 
pasaulinio karo pradžios ją baigė 
daugiau kaip 400 abiturientų. Dau
gelis jų tęsė mokslus Vilniaus ir 
Kauno universitetuose, Varšuvos 
bei Poznanės aukštosiose mokyklo
se. O gimnazijoje mokėsi ne tik Vil
niaus krašto jaunuoliai, bet ir vals
tiečių vaikai nuo Breslaujos, Lydos, 
Gardino, Suvalkų. Iki šiol nemaža 
jų vaisingai darbuojasi mokslo, lite
ratūros ir meno baruose. Jų tarpe 
žinomi medikai profesoriai broliai 
Petras ir Pranas Norkūnai, Povilas 
Čibiras, poetas Albinas Žukauskas, 
prozininkas Anielius Markevičius 
dailėtyrininkas Vladas Drėma ir dar 
nemažas būrys kitų. Veteranų susi
tikime buvo pagerbtas žinomo žur
nalisto Jono Karoso, rašytojos 
Aldonos Liobytės, poetų Onos Mi- 
ciūtės, Juozo Kėkšto, publicisto 
Albino Morkaus atminimas.

Dajis^buvusių Vytauto Didžiojo 
gimnazijos mokinių gyvena Jungti
nėse Valstijose, Liaudies Lenkijoje. 
Dažname Lenkijos Lietuvių visuo
menės kultūros draugijos leidžiamo 
Seinuose “Aušros” žurnalo pusla
piuose sutinkame agronomo Pijaus 
Pajaujo, pedagogų veteranų Juozo 
Vainos, Juozo Maksimavičiaus 
straipsnius ir apybraižas apie gim
tojo krašto sodžius ir žmones. Sėk
mingas dabartinės, jau A. Vienuolio 
mokyklos veiklos laikotarpis yra 
Tarybų valdžios metai. Dabar joje 
mokosi arti 2200 vaikinų ir mergi
nų. Jiems žinias perteikia 65 kvalifi
kuoti mokytojai. Daugelis šios, kaip 
ir kitų Lietuvos mokyklų abiturien
tų tęsia toliau mokslus Vilniaus uni
versitete, Pedagoginiame ir Dailės 
institutuose, Konservatorijoje, iš
vyksta studijuoti į kitas šalies aukš
tąsias mokyklas.

Savo talentu gražiai reiškiasi bu
vę šios mokyklos auklėtiniai archi
tektai broliai Algimantas ir Vytau
tas Nasvyčiai, režisierė Vlada Mikš
taitė,. dainininkė Giedrė Kaukaitė, 
kino režisierius Arūnas Žebriūnas, 
smuikininkas Paulius Juodišius ir 
daugelis daugelis kitų, kurių vardai 
plačiai žinomi ne tik Tarybų Lietu
voje. J. Žukauskas
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TORONTIEČIŲ kronika
Iš Klubiečių Veikimo

Pradėjus žiemos sezoną, klubie
čiai turi susirinkimus reguliariai. 
Praeitame susirinkime buvo aptarti 
klubo reikalai — duotos klubo fi
nansinės ataskaitos ir padaryti keli' 
naudingi nutarimai. J. Yla prisimi
nė, kad Laisvės prenumeratą reikia 
atnaujinti ir pasiųsti paramos. Pa
siūlymas priimtas ir nutarta paau
koti $100 amerikoniškais.

Klubas neteko dviejų narių; A. 
Rušėnienės — Gudžiauskienės ir P. 
Kiškio. Jų pagerbimui pirmininkas 
J. Yla pakvietė dalyvius sustoti vie
nai minutei tylos.

Finansų sekretorė A. Guobienė 
pasiūlė pasiųsti Širdies Institutui, 
pagerbiant velionį P. Kiškį, pinigi-. 
nės paramos. Nutarta pasiųsti $100. 
P. Kiškis tarnavo Kanados armijoj 
ir praėjusio karo metu buvo išsiųs
tas į užjūrį. Buvo pažangios spaudos 
geras rėmėjas ir organizacių narys.

Kaip praeityje, taip ir šiemet, 
klubiečiai ruošiasi sezoninėm šven
tėm, ypatingai bingo lošėjai, kurie 
lankosi kiekvieną trečiadienį palošti 
ir su bičiuliais pasimatyti. Taigi, 
ruošiasi pasilinksminti, gal ir polku
tę sušokti. .

Iš Moterų Klubo Susirinkimo

Praeitame susirinkime buvo duo
tas įvykusio Moterų Klubo parengi
mo raportas. Finansų sekretorė 
pranešė, kad 17 narių atnešė daug 
pontų dėl loterijai ir tiek pat narių

savo skanėsiais papuošė gausų stalą 
svečiams pavaišinti. Buvo prisimin
ti ligoniai, kurių šiais metais buvo 
nemažai. Jiems buvo pasiųsti atvi
rukai su linkėjimais ir dovanėlės. 
Šiuo laiku ligoninėj dar randasi 
Margareta Daugėlienė (bus jau me
tai); sunkiai susirgo V. Masienė 
(Humber Memorial ligoninėj, Wes- 
tone).

Pradėjus susirinkimą, pirmininkė 
B. Janauskienė paprašė ąustoti pa
gerbti mirusią narę A. Gudžiauskie- 
nę. Pranešė, kad nuo klubo buvo 
pasiųstas gėlių bukietas į laidotuvių 
namus, kur ji buvo pašarvota.

Šią korespondenciją rašant pasie
kė žinia, kad mirė M. Cibirkienė. 
Paliko nuliūdime 5 sūnus, 1 dukrą, 8 
anūkus, 2 proanūkius.

Pas jos sūnų Justiną ir Marčią Fi
lis jų farmoj mūsų draugijos vasa
ros metu ruošdavo piknikus. Juodu 
labai draugiški.

Gili užuojauta visai šeimai.

Viešėjo Toronte

Buvo malonu susitikti su viešnia 
iš Montrealo A. Šuplevičiene ir jos 
sūnum Reniu, kurie buvo atvykę į 
giminaičio vestuves.

Ta proga aplankė savo draugus ir 
pažįstamus bičiulius. Labai gaila, 
kad negalėjo ilgiau su mumis pabū
ti, dėl reikalų ir darbo turėjo grįžti į 
Montrealį.

Visuomet malonu susitikti su vi
suomenės veikėjom.

A. Y.

SVEIKINIMAS
Žiemos Švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikinam gimines ir 

draugus Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje. Linkime visiems stiprios 
sveikatos ir visokeriopos laimės gyvenime.

Lai būna taika pasaulyje ir tautų draugystė.

£ SAM ir EMILY PABERALIAI
Toronto, Ont., Canada aį

| Naujųjų Metų proga
3? Svekiname su Naujaisiais 1986-aisiais Metais visus mūsų mielus 

gimines ir draugus Tarybų Lietuvoje, Kanadoje ir Amerikoje.
3? Linkime visiems geriausios laimės, o labiausia geros sveikatos. 

Tegu būna mūsų visų obalsis, “Lai Gyvuoja Taika” pasaulyje.

g JUOZAS ir duktė TILLY URBANAVlClAI &
£ Verdun, Quebec, Canada

I Žieminių Švenčių proga |
Sveikinu visus mano gimines ir pažįstamus Lietuvoje, Kanadoje 

ir Amerikoje. >.
3^ Linkiu visiems- sveikatos, laimės ir pasaulyje taikos. 32

i JOSEPH BRAZDŽIUS $
Sudbury, Ont., Canada

S 3
| Naujųjų Metų proga • į 
įž Sveikiname visus savo draugus, gimines ir pažįstamus. Linkime 

stiprios sveikatos ir ištvermės dirbti už taiką.

& OLGA, ALGIRDAS GRINKUS ir ŠEIMA 32g Vancouver, B.C., Canada

SVEIKINAME
Su Kalėdomis ir Naujais Metais, sveikiname visus mūsų gimines %* 

Ž ir draugus Kanadoje, Juntinėse Amerikos valstijose ir Tarybų Sį
Lietuvoje.

& S. E. A. BALTULIŲ ŠEIMA
į Windsor, Ont., Canada SL

DETROIT, MICHIGAN

Klaipėdos jūrų muziejus ir akvariumas Kopgalyje. K. Jankausko nuotrau
ka.

ST. PETERSBURG, FLORIDA
Lapkričio 9 d. įvyko Literatūros 

Draugijos narių susirinkimas. 
Renginių komisijos raportą pateikė 
Pranas Mockapetris. Jis pranešė 
kiek yra įeigų ir išlaidų.

Protokolų sekr. Bronė Vaitkienė 
perskaitė praėjusio mėnesio tari
mus.

Kadangi finansų sekretorė Helen 
Šarkiūnienė yra susirgusi, tai jos 
raportą pateikė iždininkas Juozas 
Vaitkus.

Visi raportai priimti.
Pirmininkas S. Kuzmickas prane

šė, kad Bronė ir Juozas Vaitkai 
palieka mūsų organizacijas, tai 
reikės "išrinkti naują valdybą 
ateinantiefns 1986 metams.

Bronė Vaitkienė gavo iš Lietuvos 
laišką nuo P. Petronio, kuris perda
vė linkėjimus visiems klubiečiams.

Buvo iškviesta vajininkė Mary 
Brennan. Ji pažymėjo, kad beveik 
visi užsimokėjo Vilnies prenumera
tas.

Vajininkas Paul Alekna prašė 
visų, kad užsimokėtų už laikraštį 
Laisvę. Kadangi jau artinasi 
Laisvės Jubiliejaus metai, todėl 
prašau visų užsimokėti prenumera
tas. Povilas dar pažymėjo, kad jam 
teko kalbėtis su niujorkiečiais, ku
rie užtikrino, kad laikraštis Laisvė 
išeis laiku. Prašau visų užsimokėti 
už laikraštį ir prisidėkite auka. 4

Baigiant susirinkimą Pranas 
Budrionis įnešė, kad reikia mūį>ų 
spaudai pasiųsti $500 po $250 Lais
vei ir Vilniai. Jonas Mileris pareiš
kė: Jei mes anksčiau esame buvę 
pažangiečiai, tai mūsų pareiga ir 
šiandien rūpintis mūsų laikraš
čiais”.

Valdyba patikrino savo iždą ir 
pasakė, kad mes dabar neturime 
ganėtinai pinigų. J. Mileris sakė- 
“jei šį mėnesį neturime užtektinai 
ižde pinigų, tai, manau, kad bus-

Lapkričio 16 d. įvyko Klubo 
renginys. Kadangi dabar Floridoj 
labai Į gražus oras, už tai šį 
šeštadienį labai daug publikos buvo 
ir iš toliau atvykusių svečių.

Mūsų žinių pranešėja Aldona 
Aleknienė visus svečius supažindi
no su bendra publika. Aldona 
iškvietė prez. S. Kuzmicką vesti 
meninęprogramą. Jis iškvietė choro 
mokytoją. Pirmiausiai S. Kuzmic
kas ir jo žmonelė Violeta duetu 
padainavo dvi daineles. Už gražų 
padainavimą jie gavo daug 
aplodismentų.x Dabar mūsų choras 
dar daugiau prisipildė. Choras 
dabar gražiai padainavo šešias 
liaudies daineles. Choras už tai gavo 
daug aplodismentų. Vėl atvažiavo 
du choristai Viktoras ir Andrius 
Thamąi iš Watertown, Mass. 
Žiemos metu jie gyvena Floridoje. 
Labai malonu, kad jie vėl įstojo į 
choristų eiles. Stasys Kuzmickas 
dėkojo choro mokytojai Helen 
Janulytei ir choristams. Taip pat 
priminė padėką mūsų geroms 
šeimininkėms, nes pietūs buvo labai 
skanūs — dešros su kojS&stais. Bu
vo ir vištienos.

Buvo sunkiai susirgusi Helen 
Šarkiūpienė. Apie savaitę laiko ją 
gydė ligoninėj. Dabar jau grįžo na
mo. Ją globoja mylima duktė Helen. 
Linkin.e, kad grėičiau sutvirtėtų,
laukiame ir mūsų veikloje.

Mūs
Dūdienė įteikė paramos $20. Choras 
ir jai p įdainavo Ilgiausių metų.

Lankėsi svečiai:
ValeptinaS Kavoliūnas iš Detroit, 

Mich., Edvardas Karpavičius iš 
Bogotd, N. J. Adelė Pakalniškienė 
iš Tallahassee, Fla.

ų gera choristė Amilija

Vera Budrionienė

Sugrįžo
Rugsėjo 28 LDS prezidentas bei 

Detroito Lietuvių klubo finansų 
sekretorius Servit Gugas, buvo 
New Yorke. Dalyvavo LDS centro 
susirinkime MIDDLETOWN, New 
York. Vėliau, spalio mėnesyje, su 
žmona dvi savaites praleido pas 
savo dukrelę, žentą ir anūkus 
Atlanta, Georgia,

Klubiečiai Chuck ir Minnie 
Tvaskai spalio 20 d. autobusu buvo 
nuvažiavę į St. Petersburg, 
Floridą. Ten buvo dešimtį dienų ir 
vėl su busu sugrįžo namo. Norėjo 
patirti kaip gera važinėt po 
Ameriką su busais.

Pabaigoj spalio mėn. klubiečiai 
Albert ir Alice Stacey (Stasiukėnai) 
aplankė savo dukrą Kathy ir žentą 
Rhode Island valstijoje. Sakė, kad 
dukrelė laukiasi mažiuko gruodžio 
mėn.

Visi sugrįžo ir vėl veikia Klube 
bei kitose pažangiose organizacijo
se.

Sorority
Ciagimių moterų Klubo (sorority) 

mėnesinis susirinkimas įvyko spalio 
31 d. Estelle Smith namuose. Be 
susirinkimo, visos siuvo balnelius 
vėžio įstaigai. Vėliau, šeimininkė 
Estelle Daubariūtė Smith pagelbs- 
tint Albenai Nausėda Lyben 
paruošė skanių vaišių.

Minėjo gimtadienį
Detroito Lietuvių klubo patar

nautoja Frances Televičienė lapkri
čio 7 d. minėjo savo 62 metų 
gimtadienį. Tą popietę į Klubą 
suvažiavo geras būrys jos draugų, 
ir visi gražiai paminėjo jos 
gimtadienį prie skanių vaišių, 
kurias paruošė pati jubiliatė. 
Sveikiname gerb. Televičienę, jai 
linkime geros sveikatos ir daug 
linksmų dienų.

Mirė
Lapkričio 16 d. Livonia Nursing 

Centre mirė John W. Lelašius, 
sulaukęs tik 64 metų. Buvo 
pašarvotas Charles Step (Stepa
nausko) laidotuvių namuose, 18425 
Beech Daly, Detroite. Palaidotas 
lapkričio 18 d. Holy Cross kapinėse. 
Laidotuvės buvo privatiškos.

Velionis paliko dideliame nuliūdi
me sesutę, Mae Shimp, gyvenančią 
Bedford, Michigan ir mirusio brolio 
Michael Lasky šeimą bei keturis 
anūkus ir daug draugų. Velionis, per 
35 metus dirbo J. L. Hudson 
krautuvėj.

Mokosi
LDS bowleriai spalio 19 d. 

susirinko pamokoms Mercury 
Lanes. Po pamokų suvažiavo į 
Detroito Lietuvių klubą pasitart. 
Vakaras buvo nepaprastas, nes

bowleriai atsivežė savo anūkus, 
kurie ne tik žiūrėdami lošimą, 
mokėsi ir susipažino su Detroito 
Lietuvių klubo įstaiga. Anūkus 
atsivežė Alfons ir Emma Rye; 
Estelle ir John Smith; Antonette ir 
Kęstutis Garelis; Albena Lyben; 
Ruby Vegeliūtė Jeske; Donna Rye 
Tomes ir Dorothy Beliunas. Gerai, 
kad bowleriai pratina anūkus prie 
lietuvių.

Nauja siuvėja
Lietuvaitė, LDS kuopos, bowli- 

ninkų ir Detroito Lietuvių klubo 
narė, Judith Rye, pradėjo komerci
nį užsiėmimą — siuva drabužius. Tą 
gražų, gerą darbą prieinama kaina 
atlieka savo gyvenvietėje, 4900 
Schlaff, Dearborn, Mich. Judy Rye 
yra gerai žinomų pažangiečių 
Alfons ir Emma Rye yra gerai 
žinomų pažangiečių Alfons ir Emma 
Rye dukrelė. Išbandykite jos dar
bą — nesigailėsite.

Operuota
Dirbdama laikraščio vajuje suži

nojau,y kad Zuzanos Dantienės 
dukrelė Adele Gantz, pergyveno 
operaciją: daktaras nuėmė dešinės 
akies 'kataraktą lapkričio mėn. 
Operacija gerai pasisekė, Adelė 
sveiksta namuose.

s Sveikinama
Važinėdama laikraščių vajaus 

reikalais, sužinojau, jog gruodžio 6 
d. laisvietė Elizabeth Ulinskas 
minės savo 96 m. gimtadienį.

Gruodžio 10 d. Zuzana Dantienė 
taipgi minės savo gimtadienį; bus 
97 metų.

Gruodžio 29 d. Anna Daukus 
minės savo 92 m. gimtadienį.

Visos trys pažangietės, laikraščių 
skaitytojos ir rėmėjos. Sveikiname 
jas su gimtadieniais ir linkime geros 
sveikatos ir daug linksmų dienų.

Susirinkimai
Lapkričio 3 d. įvyko LDS 21 kp. 

mėnesinis susirinkimas. Dalyvavo 
gražus būrys narių, bet jaunų narių 
neatsilankė. Jie ateina į Klubą 
užbaigę savo bowling pamokas ir į 
parengimus. Po susirinkimo Alice 
Butėniutė Stacey paruošė maisto, 
dalyviai skaniai pasivaišino.

Sekantis Detroito Lietuvių klubo 
susirinkimas bus sekmadienį, gruo
džio 22 d. 10 vai. ryte. Susirinkimas 
svarbus, nės tai bus priešmetinis ir 
jame bus renkama valdyba 
ateinantiems metams. Po susirinki
mo nariai galės pasivaišint 
nemokamai gaudami kaip žiemos 
sezono dovaną.

Nepamirškite, kad laikraščių 
“Vilnies” ir “Laisvės” vajai dar 
tęsiasi ir St. Masytė laukia 
prenumeratų atsinaujinimo.

Stefanija
kitą mėnesį”.

Po susirinkimo buvo pietūs. Po jų 
Aldona Aleknienė pranešė, kad yra 
iš toliau atvykusių svečių. Ji juos 
supažindino su bendra publika.

Aldona iškvietė pirm. S. 
Kuzmicką. Jis pakvietė choro 
mokytoją Helen Janulytę ir chorą, 
kuris padainavo net septynias 
liaudies daineles. Publika nuošir
džiai paplojo.

S. Kuzmickas dėkojo: choro 
mokytojai, choristams ir publikai už 
skaitlingą atsilankymą, taip pat 
padėkojo ir šeimininkėms.

Lankėsi: viešnia Martė Baltuška 
iš Grand Bend, Ont., Canada; Jonas 
Krasnickas iš Grand Bend, Ont., 
Canada; Benis Tautvaiša iš Quincy, 
Mass.

i

Sparčiai augantis miestas
Mažeikiai — rajono ir naujas pra

monės regionas Lietuvos šiaurėje. 
Tai žalumoje skendintis miestas. Jo 
dabartį ir ateitį nulėmė prie Vardu
vos upės 1980 metais pastatyta di
džiulė Naftos perdirbimo gamykla - 
viena moderniausių Tarybų šalyje.

Tai hesenas miestas, šiek tiek 
daugiau kaip prieš šimtą metų jis 
įsikūrė
Liepojos-Romanų geležinkelį ir pas
tačius stotį. Buržuazinės Lietuvos 
metais čia veikė alaus bravoras, 
baldų dirbtuvė, linų apdirbimo ir 
keli kiti smulkūs fabrikėliai. Miesto

ir pradėjo augti nutiesus

SVEIKINAME j

su Naujais Metais visus Klubo narius, rėmėjus, draugus, kurių ? 
pastangomis Klubas gyvuoja. *

Linkime geros sveikatos, laimės, sėkmės. Lai 1986-ieji metai *
neša Tautų sugyvenimą ir pasaulinę Taiką! 3

VALDYBA ir NARIAI g
LITHUANIAN SENIOR CITIZENS CLUB į

St. Petersburg, Flą. į

SVEIKINAME
ra-
ar-

Naujųjų Metų proga sveikiname “Laisvės” kolektyvą, ben 
darbius, vajininkus, skaitytojus ir visus idėjos draugus bei 
buotojus JAV, T. Lietuvoje ir visur kitur. Linkime visiems (stip- 

iojerios sveikatos, geros sėkmės, energijos visuomeninėje, paž 
veikloje. Linkime sveikatos, džiaugsmo1 ir pasaulyje taikosi

L.L.D. ST. PETERSBURG KUOPA 
VALDYBA IR NADIAI

Ventos pakrante nusidriekė poilsio 
zona, šlama Draugystės parkas. Pa
gal gyventojų skaičių Mažeikiai — 
aštuntasis miestas respublikoje.

pramonę visiškai nualino antrasis 
pasaulinis karas.

Dabar Mažeikiai — stambus pra
monės centras. Čia veikia elektro
mechanikos ir sviesto gamyklos, 
avalynės fabrikas, specialių baldų 
fabrikas, gaminantis baldus inter
natams, visos respublikos vaikų 
lopšeliams-darželiams.

Tačiau ypač spartus miesto augi
mas prasidėjo, kai čia prieš keliolika 
metų atėjo darbuotis Naftos perdir
bimo gamyklos statytojai. Kartu su 
šia įmone augo gyvenamieji kvarta
lai. Dabar mieste yra penkios bend
rojo lavinimo vidurinės mokyklos, 
vakarinis politechnikumas, profesi
nė technikos mokykla, ruošianti 

" kadrus Naftos perdirbimo gamyk
lai. Įsteigtos vaikų ir jaunių sporto 
mokyklos, vaikų muzikos mokykla, 
jaunųjų technikų stotis. Išaugo pre
kybos centras. Pastatyta poliklini
ka, centrinė ligoninė. Turtėja 
eksponatais kraštotyros muziejus.

Naftos perdirbimo gamykla — tai 
tautų draugystės simbolis. Ją padė
jo statyti visa Tarybų šalis. Na ta 
atiteka iš Pavolgio naftos telkinių. 
Atšaką nuo “Draugystės” naftotie
kio — apie 400 kilometrų ilgio — 
nutiesė Lenkijos Liaudies Respubli
kos specialistai. Lietuvos liaudies 
ūkis dabar per metus suvartoja 
daugiau kaip 10 milijonų tonų naftos 
produktų.

Mažeikiai ir toliau lieka statybų 
miestu. Pagal Miestų statybos pro
jektavimo instituto parengtą gene
ralinį planą jis plėsis kaip rajono 
administracinis, ūkinis ir kultūrinis 
centras. Miestas vystysis Vakarų 
kryptimi. Polisio zona kursis pieti
nėje pusėje Ventos upės slėnyje. 
Numatoma pastatyti kultūros na
mus, naują polikliniką, stadioną, 
buities, prekybos bei kitus svarbius 
visuomeninius objektus. Bus nu
tiesti miesto apvažiavimo keliai, 
įrerigtos žaliosios zonos.

V. Siudikas

I

Mažeikių naftininkų gyvenamasis rajonas. A. Dilio nuotrauka.

I '

i ' ! " ,
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SVEIKINIMAS
Sveikiname su Naujais 1986 m. visus gimines ir pažistamus, Ka

nadoje ir Lietuvoje, palinkėdami daug, daug laimės gyvenime ir 
geros sveikatos.

Laimingų švenčių.
Regina ir Algirdas Grinkevičiai

Vilnius
Tarybų Lietuva

| Naujųjų Metų proga |
Sveikinu visus mano gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje, 

g Kanadoje ir Tarybų Lietuvoje. A Sg
Linkiu visiems geros sveikatos, laimės, sėkmės ir taikos pašau-

Ž >yie. T Ž
g NELLIE VENTIENĖ, <*

Richmond Hill, N.Y.

I Naujųjų Metų proga f
> Svekinu i;g
įh visus artimuosius, draugus, ir bičiulius Amerikoje ir Tarybų Lie- įg
į tuvoje. Linkiu visiems sveikatos, sėkmės, džiaugsmo ir daug 

energijos.
g? Lai būna taka visame pasaulyjai. gj
B NASTĖ BUKNIENE B

Sį Brooklyn, N.Y.

1i Žieminių švenčių proga -Sveikinu gimines, draugus, bičiulius Lietuvoje ir Amerikoje.
Linkiu sveikatos ir sėkmės gyvenime su ateinančiais Naujaisiais. 

' ona Čepuliene jg
Brooklyn, N.Y.

| Žieminių švenčių ir Į 
Į Naujųjų Metų proga f 
įŽ Sveikinu gimines, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Lietuvoje. Jg

Linkiu visiems sveikatos, sėkmės ir laimingų Naujųjų Metų. *£
MARGARET STRIPEIKIENĖ įg

Brooklyn, N.Y. 4

<Y

1 Svekinu Su Šventėmis a « i■£ Žiemos švenčių ir Naujųjų Metų proga, sveikinu visus gimines
ir draugus Tar. Lietuvoj ir Amerikoje; taipgi “Gimtojo Krašto” ir

$ Kultūrinių Ryšių darbuotojus bei “Laisvės” personalą, ir linkiu vi-
Jy siems geros sveikatos ir kad Naujieji Metai atneštų pasaulyje tai-
5 ką bei draugystę tarpe valstybių. To aš trokštu. Jg
< VINCAS KIRVELA S
įg 4096 Broūseville St.

Lincoln Park, Michigan, 48146 «£

RICHMOND HILL, N.Y.

MIRUS

geram draugui ir visuomenininkui

Povilui Ventai
Nuoširdžiai užjaučiame, reikšdami gilią užuojautą velionio žmo

nai Nelei, sūnums Povilui ir Konradui bei visoms giminėms, idėjos 
draugams ir artimiesiems Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Ta
rybų Lietuvoje. Povilas atsidavusiai dirbo pažangioje veikloje, to
ki ji ir prisiminsime...

Helena ir Robertas Feiferiai
St. Petersburg, Fla.

RICHMOND HILL, N.Y.

MIRUS

Povilui Ventai
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Nelei, sūnums Povilui ir Kon

radui bei visoms giminėms, draugams ir artimiesiems Amerikoje 
ir Tarybų Lietuvoje.

Jo šviesus atminimas pasiliks mūsų mintyse...

Lillian Novak
St. Petersburg, Fl,

Lietuvių Dar ininkų 
Susivienijimas

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUS1VIENIJMAS 

[ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS] 
veikia apdraudos, kultūros ir sporto srityse.

Galite įsirašyti į LDS be daktaro (egzaminavimo, užpildydami 
narystės aplikaciją.

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doleriu iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships 
penkiems moksleiviams, kurie i 
reikalavimus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės’į LDS Centrą šiuo adresu:
Association of Lithuanian Workers 
26 No(th Street, Room 42 

' Middletown, N. Y. 10940 
telefonas (914) 343-3774

LAIŠKAI “LAISVEI”

iki 70-ties metų. Apdraudos

) po 1,000 dolerių per metus 
špildo mūsų nustatytus

Naujųjų Metų proga 
svekinu

gJ visus artimuosius, draugus ir bičiulius Amerikoje ir Lietuvoje, gį 
$ Linku sveikatos, sėkmės, džiaugsmų ir daug energijos.

S. STASIUKAITIENE Ž

^3 Fairview, N.Ji

i

Su Naujaisiais Metais g
Nuoširdžiai sveikinu visus gimines, draugus ir artimuosius čia 

& Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje. Į Jg
Linkiu visiems geros sveikatos, laimės ir taikos pasaulyje.

< JULĖ LAZAUSKIENE
Lauderdale Lakes, Fla.

Žieminių Švenčių Proga |
Sveikiname gimines, draugus ir bičiulius Lietuvoje, Amerikoje 

ir Argentinoje su žieminėmis šventėmis ir Naujaisiais Metais.

g A. BABARSKIENE ir duktė įj*
3jį IRENA su šeima

NEW YORKE LANKĖSI 
MALONI VIEŠNIA 

ONUTE BABARSKIENE

Kadangi New Yorke ilgokai 
gyveno tai įsigijo daug draugų ir 
draugių. Išvykus iš New Yorko ji 
vėl atvykusi, visus aplankyti visus 
palinksmint, su jais pasikalbėti, 
todėl, apsistojo pas savo draugę 
Ventienę ilgesniam laikui.

Buvo malonu su ja ir dabar 
pasikalbėti, pabendrauti. O papasa
koti ji turi daug ko, nes tarp kita, ji 
ilgoką laiką gyvenusi Argentinoj, 
tad palaiko ryšius ir su tenykščiais 

ž veikėjais.
Dabar jos gyvenimo vieta yra

Laisvės^ laikraščio administracijai:
Sveikinu Laisvės laikraščio dar

buotojus su Naujaisiais Metais, pa
linkėdamas jums daug laimės gyve
nime ir sėkmės darbe.
Algirdas Grinkevičius
Vilnius, Tarybų Lietuva

o o o

Miela drauge Nelle:
Ačiū už laišką ir paaiškinimus dėl 

nesmagaus įvykio, kuris man buvo 
labai skaudus. Ačiū jums ir Laisvės 
redakcijai, kad patalpino žinutę 
apie mano vyro mirtį ir apie jo 
veiksmus. Prieš pora savaičių aš 
nuvykau pas draugus ir buvau labai 
patenkinta, kad jau visi žinojo, tik 
apgilestavo, kad nebuvo tuoj pas
kelbta, kai jis numirė. Žinoma aš 
pasiaiškinau, pasakiau, kieno tai 
buvo kaltė, kad ivyko Tillsonburge 
ir tabako ūkių apylinkėje.

Spalio 20, buvau Toronte pas drg. 
Ylus, ir Lietuvių salėje. Drg. Mor- 
kiš parodė filmus iš Lietuvos, laike 
parodos ir Dainų Šventės. Jie labai 
patiko visems, ypatingai man. Daug 
lietuvių buvo atvykę iš apylinkės, 
kurių aš dar nebuvau sutikusi, man' 
išreiškė užuojautą, nes jie iš Lais
vės sužinojo.

Aš ir-ateityje skaitysiu ir remsiu 
Laisvę. Jūsų laiškas pakeitė mano 
nuomonę.

Mes visi buvome labai sukrėsti, 
kai pasiekė mus žinia apie drg. Paul 
Ventos mirtį. Tai yra labai didelis 
nuostolis jo netekus. Jis buvo labai, 
labai reikalingas, darbo klasės vei
kimui. Dar per anksti iškrito milži
niškai stambus akmuo iš galingos 
mūro sienos — paliko tuščią vietą, 
ir kas ją užpildys?

Jums miela drauge, iš širdies 
išreiškiu užuojautą. Jis paliko tikrą 
ir teisingą kelią kovai. Jis paliko 
aistringai karingą pavyzdį jo išmin
tuose takuose. Per daug metų jis 
ėjo per mirtinai pavojingas kliūtis. 
Ir kaskart laimėjęs jis įnešė 
džiaugsmo spindulėlį, šviesos į 
vargdienio bakūžėlę.

Brangus dr? Paul, tu buvai ir» 
būsi narsus ir angas tautos sū
nus, ir per amžius tave minės visa 
Lietuvos žmonija.

Marie Doveikienė
Hamilton, Ont., Canada

BROOKLYN, N.Y.

Vilius Malinauskas

Bill Malin (Vilius Malinauskas) 
per ilgus metus buvo “Laisvės” 
spaustuvės darbininkas. Dabar jis 
atlieka ekspedicinį laikraščio darbą. 
Jo motina daug metų dirba virtuvėj 
“Laisvės” parengimams.

Visa šeima buvo geri “Laisvės" 
rėmėjai.

Prieš pora svaičių Bill man sako: 
“Aš manau kad dabar labai reikalin
ga pagalba “Laisvei”. Dabar yra 
daug išlaidų. Aš noriu nors kiek pri- j 
sidėt su parama” ir su šiais žodžiais 
man įteikė $3000 čekį.

Bravo! Linksma dirbt su maloniu 
bendradarbininku.

Ačiū, Tau Bill.

S. Stasiukaitienė

Gerbiamoji “Laisvės” Redakcija:

Labai prašome, jeigu galėsite, 
patalpinkite savo laikraštyje “Lais
vė” šiuos sveikinimo žodžius, skir
tus mūsų brangiajam dėdei:

Su Naujaisiais Metais sveikiname 
gerbiamą dėde Petrą Karalį bei jo 
dukras su šeimomis, gyvenančius 
Kanadoje, linkime sėkmės, neblės
tančios laimės ir geros sveikatos.

J. ir K. Ceponiai 
V. ir A. Dailidėniai
Panevėžys
Tarybų Lietuva.

NORWOOD, MASS.

MIRUS

Michael Uždavinis

Gavusi žinią, kad mirė jos artimas 
draugas Povilas Venta, skubiai 
atvyko paguosti likusią našlę 
Anelytę ir dalyvauti jos vyro 
laidotuvėse.

Onutė Babarskienė gyvendama 
Woodhaven, N. Y. buvo veikli 
laisvietė. Ji dainavo Aido chore ir 
aktyviai dalyvavo ir darbavosi
kitose organizacijose. Kur būdavo ' Kalamazoo, Michigan. Naujuose 
svarbus reikalas, ten ji, viską 
metusi, padėdavo. Ypatingai gelbė
davo virtuvėje atlikti sunkiausią 
šeimininkės darbą.

Bendrai, ji buvo paslaugi, 
draugiška. Kai atvykdavo svečių iš 
Lietuvos, ji ne tik juos pavaišinda
vo, bet kelioms dienoms priimdavo 
ir savo namuose globodavo.

namuose, turi gražų aptartmentą, 
arti sa 
šeimos.

Ji sako: _________
bet pasiilgstu artimų draugų 
laisviecių New Yorke!”..

Grįždama namo, Onutė savo 
mylimam laikraščiui “Laisvei” 
aukojo $55.

vo dukters Irenos ir jos

“Nors neblogai gyvenu,

RICHMOND HILL, Iff.Y. 
i I

MIRUS

Povilui Ventai

Nastė Buknienė

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Nelei, sunums Paul, Jr. ir 
Konrad su šeimomis ir visiems kitiems giminėms ir draugams čia
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.

Žinokite kad ir mes kartu liūdime.

Emelia Liepus 
Lillian A. J ar cm
Westerly, R.I.

RICHMOND HILL, N.Y.

MIRUS

Povilui Ventai
Reiškiu gilią ir nuoširdžią užuojautą , 

Konradui ir Povilui su žmona Rozalija ir 
giminėms, draugams ir visiems jo.artim 
Tarybų Lietuvoje.

o žmonai Nelei, sūnums 
anūkams, taipgi visiems 

iesiems čia Amerikoje ir

Liūdžiu ir aš kartu netekus pažangaus visuomenės veikėjo.

Jule Lazauskienė
Lauderdale Lakes, Fla.

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą sūnui Juozui Davin ir 
anūkams Kenneth J. ir Dr. Paul V. Davin gyvenantiems Weston, 
Mass.

Žinokite, kad ir mes liūdime netekę gero draugo.
Afemia Kuodis Viktor Kavoliūnas
Elizabeth Repšis 
Veronika Kvietkas 
Bronė Keršis 
Helen Žekonis 
Julia Družienė

Ona Janus
Steve Janus
Monica Trainavitch
Olga Strapponi
Attilio Strapponi

Frank Preibis

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kazio ir Onos 
Nečiunskų

Mūsų mylimas tėvas Kazys gimė 1890 m. gruodžio 7 d., mirė 
* 1977 metais rugsėjo 18 d. Mūsų brangioji mamytė Ona gimė 1890 

m., mirė 1954 m. gruodžio 7 d.
Su dideliu liūdesiu ir pagarba mes prisimename abu tėvelius. 

Mes, jų dukros, buvome tikrai laimingos turėdamos tokius tėve
lius.

Adela ir Aldona
dukros ir Šeimos

WESTERLY, R. I. 
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

John P. Jarem
I

Mirė 1985 m. lapkričio 2 d.

Labai mums dabar liūdna, kai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mano 
brangus ir mylimas vyras, Jonas Jarem. Mes visi likome giliame 
liūdesyje iš kurio niekada nešeisime.

Ilsėkis ramiai. Mes tavęs niekad nepamiršime.

Žmona — Lillian A.
Uošvė — Emelia Liepus




