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KRISLAI
R. Baranikas

“Labanakt, vaikučiai...” 
Šviesiosios naktys 
Dabartinės Joninės 
Anykščių mokytojams

Buvo gegužės mėnesio paskutinės 
dienos, baigėsi priartėjo birželio 
mėnuo, maždaug vasaros saulėgrą
žos laikas. Kas vėlyvą vakarą, po 
11-os valandos, išeinu pasivaikščioti 
po tylias, žalias Vilniaus centro gat
ves. Lauke dar šviesu, sutems tiktai 
arti vidunakčio, o ryto aušra irgi ne
toli...

Vaikystės atsiminimai pripildo 
protą ir širdį. Atsimenu, kaip mes, 
vaikai, gimtuosiuose Ankščiuose to
kiu laiku oriešinomės tėvu įsakams 
eiti miegoti. Ir kaipgi noriai eisi į 
miegamąjį kambarį, kai lauke taip 
šviesu, kai ore alyvų kvapas maišosi 
su šviežios žolės ir jaunų pušaičių 
kvapu... Tai kas, kad rytoj gimnazi
joje reikės atsakyti į algebros klau
simus, kad dar reikia išmokti atmin
tinai eilę lotyniškų žodžių - ante, 
apud, ad, adversus...

Prieš išeidamas pasivaikščioti 
viešbutyje savo kambaryje klausau
si televizijos programų. Devintai 
valandai artinantis rodoma vaikams 
programa. Simpatinga jauna mergi
na seka vaikučiams pasakaites apie 
drąsius zuikelius, šaunius agurkė
lius, lipšnias katytes. Bet programa 
aiškiai tėvų ir mokytojų pusėje: vai
kams linkima gilaus miego, saldžių 
sapnų ir pakartotinai su jais atsis
veikinama su “Labanakt, vaiku
čiai...” Bet vaikai visoje respubliko
je, be abejo, kaip mes kadaise 
Anykščiuose, apie miegą ir galvoti 
nenori...

♦ ♦ ♦

Birželio pirmąjį, sekmadienį, die
ną prieš paliekant Lietuvą, vakare 
vėl išeinu pasivaikščioti. Šiuo kartu 
traukiu link senmiesčio, nes ta link
me, kaip matau, eina būreliai jaunų 
vilniečių. Dalis jų apsirėdę tautiš
kais drabužiais, dalis maišytai, dalis 
miesčioniškai kai kurie džinsais... Iš 
tolo pradedu girdėti liaudies šokių 
muziką. Staiga atsimenu, kad tai 
dalis jaunimo muzikos ir šokių festi
valio, kuris vyksta Vilniaus sen
miesčio aikštėse, universiteto kie
muose... Štai aš jau aikštėje, iš ku
rios girdėjau muziką. Ant laikinai 
sukaltos medinės platformos jaunų 
muzikantų liaudies kapela, o aikštė
je, kur kūrybinio meno rūmai (bu
vusieji Kutuzovo) šoka šimtai pore
lių. Viskas atrodo spontaniška, ne- 
formališka, linksma, entuziastiška. 
Jaunutė šviesiaplaukė lietuvaitė, 
apsirėdžiusi madingais juodais džin
sais ir bliuze, šoka suktinį su bernai
čiu, kuris apsirėdęs tautiškai lietu
viškai apsijuosęs, juosta, avi klum
pes. Jiedu Vilniaus universiteto 
studentai...

Tai senosios Joninės, kurios prieš 
krikščionybės atėjimą, Lietuvoje 
jau buvo švenčiamos, kaip buvo 
švenčiamos dar toliau šiaurėje gy
venančiųjų latvių, estų ir norvegų. 
Lietuvoje toji šventė buvo vadina
ma Rasos arba Kupolių, dabar Vil
niuje festivalis pavadintas “Skamba 
kankliai”, bet saulėgrąža lieka ta pa
ti.

Šiuo kartu vykau į Lietuvą įteikti 
Lietuvos Dailės muziejui tris savo 
darbus: dovanojau du iš cikliaus 
“Napalmo elegija” ir vėlyvesnį. Kai 
atvykau į muziejaus direktoriauszR. 
Budrio kabinetą, kur įvyko kaip ir 
dovanos priėmimo ceremonija, pa
dėkos aktas jau buvo surašytas, 
nors darbai dar nebuvo atpakuoti - 
kas buvo padaryta ten pat kabinete. 
Pajuokavau:
“Priimat nenusprendę apie kūrinių 

meninį lygį?” Direktorius atsakė 
kaip tinka, diplomatiškai; “Žinodami 
Jus kaip dailininką, apie lygį neabe
jojame...”

Ceremonija pasibaigė man, pa
brėžiau, kad nors dovaną įteikiu da
bartiniam muziejui, simboliškai, 
savo širdyje, ją įteikiu mano 
buvusiems Anykščių vidurinės 
mokyklos paišybos mokyto
jams . . .

Lietuvos diplomatai dalyvauja tarptautinių 
klausimų svarstyme

Jungtinės Tautos. — Birželio 
pradžioje čia vyko keturioliktasis 
Jungtinių Tautų simpoziumas Pa
lestinos klausimu. Priimtas doku
mentas, kurio tikslas paruošti dirvą 
Tarptautinei Taikos Artimųjų Rytų 
konferencijai. Šios būsimos konfe
rencijos tikslas yra taikiai, derybų 
keliu sureguliuoti konfliktus, paša
linti šiame regione karo pavojų.

Tarybų Sąjunga šiame simpoziu
me pateikė tuo klausimu pasiūlymų, 
kurie sudaro svarbią dalį toje 
sudėtinėje taikos stiprinimo progra
moje. Tarybų Sąjungos delegacijos 
sudėtyje, kaip jos vadovas, darba
vosi TSRS ambasadorius, Lietu
vos užsienių reikalų ministras 
Vytautas Zenkevičius, specialiai į šį 
simpoziumą atskridęs iš Vilniaus.

* * *

"Laisvės” korespondentui buvo 
maloni proga susitikti ir pasikalbėti 
su Lietuvos užsienio reikalų 
ministru ir kitais aktualiais klausi
mais, ypač susijusiais su pastarai
siais įvykiais ir jų atgarsiais ryšium 
su Cernobilio atominės elektrinės 
avarija.

Į klausimą, kokia padėtis Lietu
voje, ministras atsakė:

— Praktiškai radiacija mūsų 
nepalietė ir niekas pas mus dėl to 
nenukentėjo. Bendras radiacijos 
lygis yra normalus, ir kaip įsitikino 
mūsų tautiečiai, kurie pastaruoju 
metu lankėsi Lietuvoje su dozime- 
trais, radiacija Vilniuje, Kaune ir 
kitose Lietuvos vietovėse yra 
žymiai mažesnė, negu pavyzdžiui 
Chicagoje ar Toronte.

Man pačiam teko tuo metu 
lankytis Žemaitijoje, Dzūkijoje, 
Ignalinoje, ir visur bendras radiaci
jos lygis buvo normalus. Žmonės 
pas mus dirba ir gyvena, kaip ir 
anksčiau. Taigi nėra jokio pagrindo 
jaudintis dėl giminių ir pažįstamų 
sveikatos Lietuvoje ir tikėti 
amerikiečių spaudos prasimany
mams.

Mes dėkingi visiems tautiečiams 
JAV, Kanadoje ir kitose šalyse, 
kurie pareiškė užuojautą dėl 
avarijos ir pasiūlė savo paramą 
tarybiniams žmonėms, nukentėju- 
siems nuo radiacijos. Tačiau, 
respublikos gyventojams tokia 
parama nereikalinga, nes nukentė
jusių nėra.

Apie bendrą tarptautinę padėtį 
ministras kalbėjo:

gyvename Europoje. Siame žemyne 
yra sukaupta tiek daug branduoli
nių ginklų, kad jis tapo pavojingu 
pasaulio kontinentu. Tarybų Sąjun
ga Genevoje pasiūlė išlaisvinti visą 
Europą nuo tarybinių ir amerikiečių

Vytautas Zenkevičius

vidutinio nuotolio raketų. Teigiamai 
išsprendus šį klausimą, būtų galima 
prieiti prie derybų su Anglija ir 
Prancūzija, kurios taip pat turi 
nemaža tokių raketų.

Europoje, be branduolinių ginklų, 
yra daug ir įprastinės ginkluotės, 
kuri irgi kelia rimtą pavojų. Todėl 
socialistinės šalys siūlo sumažinti 
šios rūšies ginkluotę nuo Atlanto iki 
Uralo.

Artimiausiu metu Tarybų Sąjun
ga Suvienytoms Nacijoms pateiks 
labai svarbų pasiūlymą — paversti 
kosmosą “žvaigždžių taikos”, o ne 
“žvaigždžių karo” arena.

Tuo pačiu tarybiniu lėktuvu, 
kuriuo į New Yorką atvyko TSRS 
ambasadorius, Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Vytautas Zenke
vičius, į Lietuvą sugrįžo jo 
pavaduotojas Juozas Grigutis.

Nuo gegužės 8 d. beveik visą 
mėnesį, kaip tarybinės delegacijos 
vadovo pavaduotojas, Juozas Gri
gutis dalyvavo Jungtinių Tautų 
Globos Tarybos sesijoje, svarsčiu
sioje Mikronezijos teritorijos liki
mą. Šias Pacifiko regione esančias 
salas JAV rengiasi galutinai 
prisijungti. '

Posėdžių metu vyko įtemptos, 
sudėtingos diskusijos, kuriose pasi
reiškė dvi skirtingos pažiūros dėl 
pilnos nepriklausomybės suteikimo 
Mikronezijos žmonėms. Eilę kartų 
teko pasisakyti ir Juozui Grigučiui.

D. Britanija su Prancūzija

Taryboje prastume neokolonistų iš 
Washington© padiktuotą gėdingą 
rezoliuciją, kuria siekiama, kad 
JAV faktiškai aneksuotų Mikrone- 
ziįą. Globos Taryboje turėdamos 
daugumą, D. Britanija, Prancūzija 
ir JAV, trimis balsais prieš vieną — 
Tarybų Sąjungą — priėmė pasiūly
mą nutraukti JAV susitarimą su 
Jungtinėmis Tautomis dėl tolimes
nės tų Pacifiko salų globos.

JAV ten vykdė įvairius “plebisci
tus”, kuriais maskuojamas jos 
viešpatavimas Mikronezijoje, kai 
jai nebereikės duoti atskaitą už jos 
veiksmus tose salose. Pagal tuos 
“plebiscito” duomenis, Mikronezijos 
salų gyventojai “laisvos asociacijos” 
būdu jungiasi prie JAV. Pastarajai 
tos salos reikalingos strateginiu 
požiūriu.

Kadangi Globos Tarybos rezoliu
cija įteisina pažeidimą JT susitari
mo dėl globos ir dėl nepriklausomy
bės suteikimo kolonijų šalims ir 
tautoms, Tarybų Sąjungos delega
cija pareiškė protestą dėl tokios 
rezoliucijos pravedimo.

Juozas Grigutis
ę

Nori ikurti Palestinos 
valstybę

Los Angeles, Cal. — Izraelio 
taikos aktyvistas Yossi Kehn, dabar 
JAV pilietis, čia įvykusiame 
simpoziume pareiškė, kad Izraelyje 
stipriai įsigali grupė, sudaryta iš 
žydų ir arabų, siekianti taikingo 
sugyvenimo su arabais.

Jie siūlo dviejų valstybių sistemą, 
kuri privestų prie taikos. Esą 
Vakariniame Krante ir Gazoje 
turėtų būti įkurta Palestinos 
valstybė.

75-IEJI MEI AI

Jaunieji komunistai studentai, apsijungę Komunistų Sąjungoje, aktyviai 
dalyvauja Amerikos gyvenime. Jie čia matomi vienos demonstracijos metu 
New Yorke.

Jaunųjų komunistu 
sąjungos konvencija

New York. — Čia Unity Center 
patalpose birželio 27-29 dienomis 
įvyksta Amerikos Jaunųjų Komu
nistų Sąjungos konvencija, kurioje 
svečiais pakviesti ir dalyvaus 
atstovai iš Tarybų Sąjungos, 
Graikijos, Čekoslovakijos, Demo
kratinės Vokietijos ir kitų šalių.

Šalia organizacinių reikalų aptari
mo, konvencijos rengėjai savo 
svečius pavežios po įdomesnes New 
Yorko dalis — Harlemą, žemuti

nį Manhattaną ir Jungtines Tautas. 
Konvencija užbaigiama koncertu, 
kuriame dalyvaus menininkų ir iš 
Pietų Afrikos Nacionalinio Kongre- 

j so vienetų.
Konvencijos dalyviai atkreips 

dėmesį ir Laisvės statulos šimtme
čio minėjimui. Jie parodys ją savo 
svečiams ir papasakos apie jos 
istoriją, iškeldami tai, kad ši statula 
Prancūzijos draugijos, kovojusios 
už vergų išlaisvinimą, buvo padova
nota amerikie.čiams abolicionis- 
tams. Jie parodys ir ant statulos 

| kojos esantį nutrauktą retežį, kas 
, simbolizuoja Amerikos negrų ver

govės nutraukimą.

Visuotinis reikalavimas 
panaikinti aparteidą 

Pietų Afrikoje
Johannesburg. — Nepaisant to, 

kad Pretorijos vyriausybė paskelbė 
apsiausties stovį, milijonai juodo
sios rasės darbininkų dalyvavo 
generaliniame streike, pademon
struodami savo pasipriešinimą prieš 
valdžios žygius ir bendrai prieš 
aparteido politiką.

Tai buvo streikas, skirtas pami
nėti prieš dešimt metų buvusioms 
Soweto riaušėms, kurių metų žuvo 
575 žmonių ir kurios uždegė juodąją 
rasę aktyviau kovoti už savo teises 
ir už panaikinimą aparteido arba 
rasinės diskriminacijos politikos.

Valdžios pranešimais viskas buvę 
“normalu”, tačiau tikrovėje milijo
nai juodųjų darbininkų nenuvyko į 
savo darbovietes, gatvės ir aikštės 
buvo tuščios, o} autobusai, kurie 
normaliomis darbo dienomis buvo 
pripildyti keleivių, birželio 16 d. 
visiškai nekursavo, nes jų darbinin
kai streikavo visu šimtu procentų.

Reporteriams nebuvo leista lan
kytis juodųjų gyvenamuosiuose

rajonuose ir su jais susitikti, 
daugiau kaip tūkstantis juodųjų 
aktyvistų buvo suimta, o įvairiose 
vietovėse įvykusių neramumų metu 

i žuvo per trisdešimt asmenų. 
Nobelio Taikos premijos laureatas, 
anglikonų vyskupas Desmond Tutu, 
anksčiau kvietęs savuosius prie 
rimties, vėliau kaltino valdžią už 
tai, kad uždrausta Soweto riaušių 
dešimtmečio minėjimas ir kad 
suimti aktyvistai.

Washington. — Tūkstančiai ak
tyvistų, kovojančių už aparteido 
panaikinimą Pietų Afrikoje, ruošėsi 
savo akcijai Amerikos Kongrese, 
kad būtų priimtos ekonominės 
sankcijos prieš Pretorijos režimą. 
Jie lankė pavienius Kongreso 
narius ir prašė paremti respubliko
no kongresmano įneštąjį pasiūlymą, 
kad su Pietų Afrika būtų.nutraukti 
visi politiniai ir ekonominiai ryšiai.

New Yorke, Chicagoje, San 
Francisco ir kituose didmiesčiuose 
Soweto įvykių metinių minėjimo 
išvakarėse vyko demonstracijos, 
kuriose dalyvavo darbo unijų, 
religinių grupių ir kovotojų už 
Afrikos juodųjų žmonių laisves 
atstovai.

Jungtinėse Tautose Saugumo
— Tarybų Sąjungoje daroma 

viskas, kad panašios avarijos 
nepasikartotų. Tačiau pasaulyje yra 
šimtai atominių elektrinių, jų tarpe 
ir JAV. Todėl labai svarbu 
sustiprinti tarptautinį atominės 
energetikos režimą, sustiprinti 
bendradarbiavimą. Kaip parodė 
praktika, netgi taikus atomas 
nepripažįsta valstybinių sienų. 
Išplėtus tarptautinį bendradarbia
vimą, būtų galima sukurti patikimą 
atominį reaktorių, užkirsti kelią 
atominiam terorizmui. Negalima 
leisti, kad avarijos atominėse 
elektrinėse būtų panaudotos tarp
tautinei įtampai didinti, neapykan
tos propagandai skleisti.

Cernobilio avarija, kurios pasek
mių jokiu būdu negalima lyginti su 
galimomis pasekmėmis sprogus 
nors ir mažiausiai branduolinei 
bombai, rodo, koks rimtas pavojus 
gresia žmonijai, jeigu nebus 
nutraukti branduolinių užtaisų 
bandymai, jeigu nebus likviduotas 
branduolinis ginklas.

Tarybų Sąjunga jau beveik metai 
nebando branduolinių ginklų, pa
skelbė moratoriumą ir kviečia JAV 
nutraukti bandymus. Nutraukus 
bandymus, bus neįmanoma gaminti 
naujus ginklus, tobulinti senus.

Mes ir daugelio tautiečių giminės

Kova prieš Pietų Afrikos vyriausybės aparteido politiką plečiasi visame pasaulyje. Čia 
vaizdas iš Zimbabvės sostinės Harare, kur įvyko masinis mitingas ir demonstracija, 
reikalaujanti panaikinti rasinę diskriminaciją. Mitingą organizavo Afrikos Nacionalinis 
Kongresas ryšium su Soweto įvykių dešimtmečio sukaktimi. Demonstrantai neša 
portretą kovotojo už juodųjų teises advokato Mandela, kuris Pretorijos režimo jau 20 
metų laikomas kalėjime. Iš pačios Pietų Afrikos nuotraukų nebėra, nes jos režimas įvedė 
spaudos cenzūrą.

Taryba nepaprastame posėdyje 
svarstė rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad Pietų Afrika panaikintų savo 
aparteido politiką, bet, JAV ir D. 
Britanijai vetavus, rezoliucija ne
praėjo.

Ryšium su visame pasaulyje 
didėjančia opozicija prieš Pretorijos 
režimo rasinės diskriminacinės 
politiką, prez. Reagan ir D. 
Britanijos premjerė Margaret 
Thatcher vis dar nenusileidžia. 
Jiedu aiškina, kad reikia pasirinkti 
"tyliosios diplomatijos” būdus ir 
daryti spaudimą Pretorijos vyriau
sybei, nes sankcijos tik labiau 
supykins režimą. Tokia nuomonė 
kaip tik ir patinka Pietų Afrikai, o 
jos prezidentas Botha pakartotinai 
pasauliui skelbia, kad niekas iš 
šalies neturi teisės “kištis į vidaus 
reikalus” ir daryti bet kokį 
spaudimą.

Tuo tarpu Amerikoje stiprią kovą 
prieš Pietų Afrikos aparteidą 
pradėjo angliakasių unija — United 
Mine Workers of America. Ji 
paskelbė jog eina į federalinį 
teismą reikalauti, kad būtų uždėtas 
draudimas Amerikai importuoti 
Pietų Afrikos anglį, kuris kasamas 
“vergų rankomis". Unija remiasi 
1930 metais išleistu įstatymu, pagal 
kurį draudžiama į Ameriką įvežti 
produktus, pagamintus “vergų 
darbo sistemoje“.
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Negalima nutylėti Kurto Waldheimo išrinkimo j Austrijos prezidentus 
tragediją. Oficialiai sakoma, kad rinkimus laimėjo Austrijos krikščionių de
mokratų taip vadinamos Liaudies partijos (Volkspartei) kandidatas, nugalė
jęs 54 nuošimčių balsų dauguma socialdemokratų partijos kandidatą, kuris 
gavo tik 46 balsų nuošimčius. Bet faktinai laimėjo buvęs nacis, buvęs Wehr- 
machto karininkas, kuris buvo įsivėlęs į okupacinės armijos žiaurumus prieš 
jugoslavus partizanus ir civilinius gyventojus, kuris gavo ordiną nuo kvis- 
linginės kroatų ustašių fašistų valdžios, kuris paskui atsidūrė Salonikoje, 
Graikijoje, iš kur naciai deportavo visus miesto žydus, kurie sudarė gyven
tojų trečdalį. Jie visi sutiko savo mirtį koncentracijos stovyklose.

Visi sutinka, kad Waldheimas yra melagis. Būdamas Suvienytų nacijų ge
neralinis sekretorius, jis parašė savo atsiminimų knygą. Joje jis pasakoja, 
kad tarnavo kaip Wehrmachto leitenantas Rytiniame fronte, kovojo prieš 
Raudonąją armiją ir po metų, sužeistas, grįžo iš ten ir atsidūrė “Užnugary
je”. Bet kur užnugaryje? Waldheimas davė suprasti, nors ne aiškiausiai, 
kad jis grįžo į Vieną ir studijavo teisę. Bet dabar surasta dokumentų, kurie 
rodo, kad jis visai nebuvo "Užnugaryje”, kad jis faktinai liko karinėje tarny
boje iki pat karo pabaigos ir, kad ne tik liko tarnyboje, bet dargi liko fronte, 
nors kitame fronte...

Yra aiškių įrodymų, dokumentų ir fotografijų, kurie rodo, kad Waldhei
mas atsidūrėe Jugoslavijoje ir, kad jis veikė fronte. Jis dabar pripažįsta, 
kad taip buvo. Jis net buvo priverstas prisipažinti, kad tarnavo generolo 
Lohr štabe, o tas generolas buvo jugoslavų suimtas ir sušaudytas, kaip 
karinis kriminalistas. Kokią rolę jis, štabo oberleitenantas, vaidino? 
Waldheimas dabar sako, kad jis buvo vertėjas, kad jis vertė pasikalbėjimus. 
Jis vertė? Tikriausiai ne Gėtę ir Dantę, ne literatūrą ir meną. Vokiečiai, ita
lai ir kroatiški fašistai kartu masiniai žudė serbus, čigonus, žydus. Wald
heimas gavo kroatų fašistų ordiną-medalį “už drąsą karo lauke...” Jau iš to 
vieno aišku, ką jis ten veikė.

Ir, visgi, Austrijos balsuotojų dauguma už jį balsavo. Kaip tas atsitiko? 
Austrijos krikščionys demokratai, vietoje atsikratyti Waldheimo ir susiras
ti kitą kandidatą, nutarė pasinaudoti susidarusia padėtimi. Jie išvystė pla
čią priešrinkiminę propagandą, kuri rėmėsi nacionalizmu, šovinizmu ir anti
semitizmu. Jie iškėlė šūkį, kad tik austrai gali spręsti, kas gera Austrijai. 
Jie vedė kampaniją prieš “svetimų” maišymąsi į Austrijos reikalus - sup
rask • - žydų.

Krikščionių demokratų Volkspartei prieš rinkiminė propaganda sakė, kad 
Waldheimas tarnaudamas Wehrmachte tik atliko savo patriotinę pareigą 
kaip geras austras. Bet iki šiol juk buvo sakoma, kad Austrija buvo pirmoji 
Hitlerio agresijos auka!Jeigu Austrija buvo hitlerinės agresijos auka, ji bu
vo hitlerininkų okupuota. Argi yra patriotinė prievolė kovoti okupanto 
armijos eilėse?

Dabar viskas iškelta į paviršių. Konservatyviai austrai niekad netikėjo jų 
pačių žodžiams, kad Austrija buvo “pirmoji Hitlerio auka”. Jie sutiko hitle
rininkus kaip savo bičiulius ir jiems ištikimai tarnavo, nei kiek nemažiau ne
gu patys vokiečiai - juk pats Hitleris buvo austras.

Austrijos prezidentu iki šiol buvo socialdemokratas. Socialdemokratai da
bar pralaimėjo. Kokia buvo jų rolė priešrinkiminėje kampanijoje? Kaip jie 
atsiliepė į faktą, kad žmogus, kuris apkaltintas kaip karo kriminalistas, kan
didatuoja į prezidentu? Matyti, kad socialdemokratai nedrįso tiesiog kont
ratakuoti. Matydami, kad daugelis žmonių linksta į šovinistinį izoliacioniz- 
mą, jie savo priešrinkiminėje propagandoje neminėjo Waldheimo praeities, 
o kai kurie radikalai, kurie bandė pikietuoti Waldheimo šalininkų priešrinki
minius mitingus, buvo žiauriai sumušti, tuo tarpu kai policija stebėjo.

Waldheimui tapus prezidentu dabar susidarys komplikuota diplomatinė 
padėtis. Ką darys Jugoslavija? Oficialiai Jugoslavija sako, kad ji palaikys 
ryšius su “draugiška Austrija”. Bet ar Jugoslavijos žmonės bus tuomi pa
tenkinti? Čia pas mus, Amerikoje, Kongrese yra žmonių, kurie nori pravesti 
nuostatą, kuris uždraustų Waldheimui atvykti į Ameriką. Bet kaip bus, kai į 
Suvienytų nacijų posėdžius atvyks visų valstybių galvos? Pagal įstatymus, 
Waldheimas turės būti įleistas. Labai keblioje padėtyje atsirado Izraelis. 
Austrija ir Izraelis visuomet palaikė glaudžius santykius, Vienoje veikia 
visbkios izraeliečių imigracinės įstaigos. Bet palaikyti draugiškus santykius 
dabar bus sunku, nors Waldheimas to be abejo pageidautų.

Išvada liūdna: pačioje Europos širdyje, Austrijoje, prie aukščiausio valdž
ios posto stojo žmogus, kuris tarnavo naciams, bandė tą paslėpti, bet po ati
dengimo sakosi atlikęs savo prievolę. Tas įvyko 40 metų po nacizmo subliuš- 
kįmo, po nacinės Vokietijos sutriuškinimo. Istorijis ratas staiga tapo atsuk
tas atgaliop.

NEWYORKIEClAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ APARTEIDĄ

Vaizdas iš New Yorko miesto Centrinio Parko, kuriame birželio 14 d. įvyko 
demonstracijos, solidarizuojančios su Pietų Afrikos juodosios rasės žmonių 
kova už aparteido arba rasinės diskriminacijos toje šalyje panaikinimą.

Kas ką rašo ir sako
Chicagos “Draugas”: 
religija ar politika?

Chicagos “Draugas” save skaito 
katalikiškai-religiniu lietuviškai- 
tautiniu laikraščiu. Bet religija ten 
beveik niekad netraktuojama iš 
grynai tikybinio taško - nacionalisti
nė politika viską nustelbia. Tiesa, 
yra toks skyrelis “Rimties valandė
lei”, kur sudėti neva filosofiš- 
ki-abstraktiniai “apmąstymai”, bet 
konkretiškais klausimais ten neįa- 
sisakoma. Geras pavyzdys, kaip 
“Draugas” viską traktuoja politiniai 
yra ši ištrauka (geg. 22, 1986)

“Nors mums šiandien nepatinka 
pripažinti krikšto, gauto iš lenkų, 
bet turime pripažinti, kad jie, pada
rę lietuvių tautai daug skriaudų, vis 
dėlto padėjo jai išsilaikyti prieš jų 
gimines rusus ir jų norą lietuvius 
surusinti. Lietuviai, teisybė, atida
vė lenkams daugelį savo gerų vai
kų, valstybės vadovų, mokslininkų, 
politikų, rašytojų, bet jų įtaka ne
buvo tokia didelė, kad visiškai 
išnaikintų lietuviuose tautinį susi
pratimą ir norą išsilaikyti skirtinga 
tauta ir suprasti save kaip skirtin
gos tautos narį. Basanavičius ir Ku
dirka tėra tik vieni iš daugelio, gel
bėję lietuvybę, nepasidavę sulenki- 
nimui ar surusinimui, nors jų raš
tuose ir veikloje jaučiama svetima 
įtaka. Bet ta įtaka yra iš Vakarų, 

<kas padėjo lietuvių tautai atsispirti 
prieš rusinimą, kas padeda ir dabar 
spirtis prieš rusinimą ir komunisti- 
nimą.

Krikščionybės įvedimo 600 metų 
sukakties minėjimas ateinančiais 
metais tiek okupuotoje Lietuvoje, 
tiek išeivijoje tėra tik sukoncen
truotas visų trijų didžiųjų krikštiji
mų, visų mažesnių krikštijimų, ku
rie mums mažiau žinomi, pagerbi
mas ir religinis įvykis. Bet jis kartu 
yra ir tautinis, nes paskutinis didy
sis krikštas 1387 ar 1413 metais, 
yra lyg ta viršūnė, kuri pakreipė 
mūsų tautą nuo slaviško pasaulio, 
nuo pravoslavijos ir nuo jau daugelį 
kartų minėto slavų pasaulyje pas
kendimo pavojaus. Jeigu mūsų tau
ta būtų priėmusi krikštą iš Rusijos, 
tai yra pravoslaviją, šiandien jokios 
abejonės negali būti, kad mūsų tau
ta būtų tik istorijos puslapiuose, 
kaip buvusi ir jau išnykusi. Vienas“ 
antras būtų likęs gal tik užsieniuo
se, vienas antras būtų likęs gal da
bartinėje tėvynėje, bet nebūtų bu
vę Lietuvos kaip valstybės ir kaip 
tautos.”

Įsidėmėkime, kad “Draugo” for
mulavime nerandame nei žodžio 
apie katalikybės ir pravoslavijos 
skirtumą kaip tarp religinių sektų - 
viskas sukasi tik apie nacionaliz
mus, valstybes, imperijas, su kuom 
religijos surištos. Lyg pripažįsta
ma, kad religijos beveik visuomet ir 
visur buvo įnagiais pasaulietiškų jė
gų konfliktuose.

Beje, istorinė analizė neteisinga. 
“Draugas” vaizduoja pravoslaviją 
kaip grynai senosios Rusijos religi
ją. Bet taip nebuvo ir nėra. Apart 
slavų (rusų, ukrainiečių, baltarusių, 
bulgarų, serbų ir kroatų) prie bi- 
zantiškai-rytinės bažnyčios Europo
je priklauso rumunai (lotyniška tau
ta) ir, žinoma, graikai, kurie tai 
krikščionybės šakai padėjo pama
tus. Artimuose Rytuose prie Rytų 
bažnyčios priklauso armėnai, dalis 
libaniečių ir kitų arabų, o Afrikoje 
dauguma Etiopijos žmonių.

Beje, paskutiniame virš paduotos 
citatos sakinyje lyg pripažįstama,

kad Lietuva tebeegzistuoja kaip 
valstybė ir tauta. Šiaušiantis prieš 
pravoslaviją lyg užmiršta, kad rei
kia nuolat šiauštis prieš komuniz
mą.

Bet tuo tarpiį kai vienas “Drau
go” bendradarbis gvildena praeitį ir 
mato didžiausią pavojų “pravoslavi- 
joje”, kitas, pasirašąs “P. S.”, sura
do kitą visuotiną priešą, kuris, esą, 
visus kitus nustelbia: Islamą, maho- 
metonismą, kuris esąs pavojingas 
“Amerikai ir Sovietų Rusijai”. Mes 
su nusistebėjimu skaitome:

“Po antorojo pasaulinio karo iškilo 
buvusios Europos valstybių koloni
jos ir protektoratai, tarp jų ypač 
iškilo arabai. Ne be reikalo “Tėviš
kės Žiburiai” (1968.IV.8), pasirem
dami prancūzų laikraščiu “Catacom- 
bes”, taria, kad didžiausia grėsmė 
nėra komunizmas, bet kaip tik isla
mas. Iš tikrųjų arabai, o su jais kar
tu ir visi Mahometo tikėjimo išpaži
nėjai taip atkuto, kad jau jų net ma
žos ir dar neišsivysčiusios valsty
bės, kaip Libija, graso terorizmu vi
sam pasauliui, ypač šiuo metu galin
gai didžiulei valstybei Amerikai. 
Teisybė, tas dykumų kraštas turi 
didelius išteklius žemės “aukso” — 
alyvos, bet užmiršta, kad tai užsi
baigiantis produktas, kuris šiuo me
tu duoda pelno, bet už kurio laiko 
gali vėl likti tik dykuma su lakstan
čiu smėliu.
Arabus kelia į didžiųjų valstybių 

tarpą ne tik jų turimas žibalas, bet 
taip pat ir atsigavęs mahometoniz- 
mas. Jie jau prisimena savo garbin
gą, žymią praeitį ir didelius užka
riavimus. Atsiranda net jų tarp va
dų, kurie nori sujungti arabus po 
viena vėliava, bet svarbiausia vienu 
islamo tikėjimu, kuris tikrai savo 
laiku gali sudaryti didelę grėsmę 
Europai. Jis yra Europos pašonėje, 
bet graso net Amerikai ir Sovietų 
Rusijai. Jos šiuo metu yra galingos 
ir didelės, bet turi silpnas vietas — 
išsisklaidžiusius muslimus, kurie 
nori savo tikėjimą atgaivinti ir jį 
primesti kitiems.

Kaip ten bebūtų ateityje, bet da
bar jis darosi pavojingas savo suiru
čių kėlimu, savo terorizmo grėsme, 
savo noru fanatiškai pasireikšti 
“šventuoju karu”, kuris jo įsitikini
mu garantuoja amžinybę, nes sava
noriškai miršta už savo tikėjimą ir 
savo žmones. Su tokiais fanatikais 
sunku kariauti, tokių sunku išsisau
goti, sunku nuo jų išsaugoti ir civili
zacijos priemones, kurios palengvi
na žmonijos gyvenimą. Jos nepakei
čia arabiško, musulmoniško troški
mo primityvumo, kuris jų sieloje 
yra įsivyravęs ir tradicijų keliu pe
rėjęs iš kartos į kartą. Šiuo metu 
pavojus iš pietų ar rytų yra realus, 
nes jis remiasi arabų tikėjimu ir 
beduiniškumu”.

Na, kokias išvadas iš to padarys 
“Draugas”? Jeigu to laikraščio re
dakcija sutinka su “P. S 

nuomone, tai pagrindiniai turės 
pasikeisti “Draugo” formatas. Da
bar, kuomet didžiausiu pavojum 
matomas komunizmas, tame laik
raštyje bent pusė vietos pašvenčia
ma tai temai. Bet, jeigu “P.S.” tei
sus, laikraštis turės pašvęsti bent 
pusę laikraščio kovai prieš Islamą 
— “arabų tikėjimą” ir “beduinišku- 
mą”...

Vienaip ar kitaip, “Draugo” gal
vočiai vis ieško, prieš ką kovoti. Tik 
vienos grėsmės jie nemato: visuoti
no branduolinio karo, kaip tai mato 
Amerikos vyskupai.

Elektrėnai. Didžiausios Lietuvos šiluminės elektrinės valdymo pultai.
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Spaudos konferencija apie
n

Cernobilio padėti
Maskva. — Birželio 5 d. Tarybų 

Sąjungos užsienio reikalų ministeri
joje įvyko penktoji spaudos konfe
rencija, kurioje dalyvavo vietiniai ir 
užsienio korespondentai.

TSRS užsienio reikalų ministro 
pavaduotojas V. Petrovski padarė 
platų pranešimą apie tai, kaip 
tarybiniai mokslininkai ir inžinie
riai, statybininkai ir specializuotų 
dalinių kariai kasdien eina didvyriš
ką sargybą, likviduodami Cernobi
lio atominėje elektrinėje įvykusios 
avarijos padarinius.

Apie padėtį ir vykdomus darbus 
pranešė TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas J. Batalin. 
Jis pareiškė, kad padėtis elektrinė
je kol kas neleidžia išvystyti darbų 
plačiu frontu — radiacijos lygis 
netoli sugedusio reaktoriaus dar 
pakankamai aukštas.

Vadovaujantis konkrečia radiaci
ne situacija, sudaryta konkretus 
pirmaeilių ir perspektyvinių prie
monių planas. Visiems, žinoma, 
rūpi, ką reiškia formulė “ketvirtojo 
bloko konservavimas”. Sudaromas

tokių konstruktyvių elementų kom
pleksas, kuris neleistų sklisti net 
mažai radioaktyviems aerozoliams.

Antrasis svarbus uždavinys — 
sukurti patikimą automatizuotą 
metodą, įgalinantį kontroliuoti 
bloko būklę, kai jis jau bus 
užkonservuotas. Reikia sukurti 
įrenginį, kuris, skirtingai nuo 
paprasto užkasimo, daugelį metų 
bus nuolat kontroliuojamas, taip 
pat automatiškai reguliuojant reak
toriuje vykstančius procesus.

Sudėtingos plataus masto priemo
nės įgyvendinamos ryšium su 
būtinumu garantuoti, kad vietiniai 
vandenys nepateks į vandens 
tiekimo šaltinius. Pradinis šių 
darbų etapas jau baigtas — 
sudarytos laikinės sistemos, izoliuo
jančios liūčių, lietaus vandenų 
nuotėkį nuo paviršiaus. Specialistai 
kontroliuos ir visus požeminius 
vandenis.

Visas priemonių kompleksas bus 
įgyvendintas per trumpą laiką. Jos 
bus baigtos šiais metais, kai kurios 
jų — glaustais terminais.

Kas kaltas dėl 
Challenger nelaimės

Washington. — “Challenger” 
erdvėlaivio ir septynių jo įgulos 
narių tragiško žuvimo priežastis 
tyrė prezidento Reagano sudarytoji 
trylikos narių komisija, pirminin
kaujama buvusio Valstybės sek
retoriaus William Rogers.

Savo pranešime, turinčiame 256 
puslapius, komisija nenurodė jokių 
kaltinimų prieš kuriuos nors 
vadovaujančiuosius asmenis. Ji tik 
apsiribojo pateikimu smulkmenų 
dėl pagrindinės priežasties, dėl 
kurios ta nelaimė atsitikusi.

Komisija nustatė, jog pagrindine 
sprogimo priežastimi buvęs lieps
nos ir dujų prasiveržimas dešiniojo
je pagalbinėje raketoje, sudarytoje 
iš kelių dalių, kurias jungusieji 
žiedai buvę paveikti šalto oro 
skrydžio išvakarėse, sausio 27 d. 
(Sausio 28 d. įvyko nelaimė.)

Komisija apklausinėjo Utah val
stijoje esančios Thiokolo bendrovės

inžinierius, atsakingus už tų 
pagalbinių raketų gamybą, ir 
NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) vadovybę. 
Tarp jų buvę prieštaravimų dėl tų 
raketų veikimo, bet sako, kad viską 
nulėmė NASA vadovybės įsakymas 
erdvėlaivį paleisti.

Paskelbus komisijos pranešimą, 
tuojau pat pasigirdo piktų balsų. 
Senatorius Ernest Rollings, demo
kratas, tuojau pareiškė, kad NASA 
buvusi spaudžiama veikti kiekybiš
kai, bet ne kokybiškai. Esą NASA 
net įdėjusi pastraipą prez. Reaga- 
nui į jo kalbą apie šalies padėtį, 
kurią jis turėjo pasakyti kaip tik tą 
dieną, kai Challenger turėjo būti 
paleistas. Toji pastraipa kalba apie 
pirmąją civilę erdvėlaivio įgulos 
narę — mokytoją Christa McAlife.

Gi Kongreso atstovas, taip pat 
demokratas, Ed Markey komisiją 
kaltino, jog ji neatsakė klausimo, 
kokia bus NASA ateitis: ar ji ir 

f toliau tęs prez. Kennedy taikaus 
erdvės tyrinėjimo misiją ar bus tik 
pastumdėlė administracijos strate
ginėje šachmatų lentoje, siekiant 
erdvėje įrengti militarinius postus.

Dr. Kurt Walheim 
išrinktas prezidentu

Viena. — Nepaisant didelio 
spaudimo iš užsienio, Austrijos 
prezidentu išrinktas dr. Kurt 
Waldheim, 1972-1982 metais buvęs 
Jungtinių Tautų gen. sekretorium. 
Tas faktas sužlugdė visą sionistų, o 
ypač Amerikoje veikiančio Pasauli
nio Žydų kongreso akciją. Žydai 
iškniso, o paskui vis papildinėje 
įvairius dokumentus, ketinant įro
dyti, kad Waldheim II Pas. karo 
metu buvo atsakingas už Graikijos 
žydų išvežimą į koncentracijos 
stovyklą.

Per pirmąjį balsavimą dr. Wald
heim gegužės 4 d. surinko 49,64% 
balsų, o jo oponentas socialistas 
Kurt Steyer — 43,66% balsų. Per 
antruosius rinkimus birželio 8 d. už 
Waldheimą pabalsavo beveik 54% 
austrų, tuo pačiu užtikrindami jam 
prezidento postą. Prie šio laimėji
mo, manoma, prisidėjo užsienyje 
žydų ir jų draugų vykdyta priešiška 
akcija prieš Waldheimą. Austrai 
buvo nepatenkinti, kad jų preziden
to rinkimuose balsą turi užsienis, 
užtad jie ir parodė, kad vis dėl to 
lemiamą balsą atidavė jie patys.

Prezidento pareigoms yra dau
giau ceremonijinės, tačiau jau buvo 
keliamas klausimas, ar Amerika jį 
galės įsileisti, < jei jis kada jon 
atvažiuotų, nes pagal jos įstatymus 
čia lankytis buvusiems naciams 
neduodama leidimo. Bet dabar 
Washingtone jau aiškinama, kad 
tokio draudimo Waldheimui nebūtų 
galima pritaikyti, nes jis laimėjęs 
demokratinius rinkimus.

Nacių medžiotojas, Vienos sosti
nėje savo būstinę turintis žydas 
Simon Wiesenthal, tvirtina, kad jis 
neturįs pakankamai medžiagos 
Waldheimui apkaltinti.

Waldheim prisipažino, kad jis II 
Pas. karo metu tarnavo Wehrmach* 
te ir buvo leitenantu, vertėju ir 
žvalgybos karininku. Tačiau jis 
griežtai paneigė bet kokį įsivėlimą į 
masines žydų ar kitų tautų žudynes.

Tarybų Sąjungos spaudos agentū
ra Tass ryšium su Waldheimo 
išrinkimu pranešė, kad savo 
akcijoje prieš jį pralaimėjo pasaulio 
sionistai ir jų draugai Amerikoje, ir 
pabrėžė, kad, būdamas JT gen. 
serketorium Waldheim savo parei
gas atliko be priekaištų.

Kvietimas iš 
Hirosimos

Hiroshima. — Šiame mieste, 
kuris pats yra buvęs atominės 
bombos auka II Pas. karo metu, 
posėdžiavo Tarptautinė Gydytojų 
Organizacija, siekianti, kad pasau
lyje būtų išvengta branduolinio 
karo. Priimtajame atsišaukime 
visas pasaulis kviečiamas sunaikinti 
genocidinį ginklą.

“Iš Hiroshimos mes kviečiame 
visus savo kolegas, visus pacientus, 
visą žmoniją ir visas vyriausybes 
prie akcijos. Tam jau atėjo “laikas”, 
sakoma tame atsišaukime.

Atsišaukimą pasirašė Gydytojų 
organizacijos vicepirmininkai: Ta
rybų Sąjungos vardu — dr. 
Jevgenij Cazov ir JAV vardu — dr. 
Bernard Lown. Pastarasis čia 
įvykusiame simpoziume pabrėžė, 
kad pasaulis nūdien kasdien kas 
sekundę ginklavimosi reikalams 
išleidžia $40 tūkstančių. Tai vyksta 
tuo metu, kai kasdien kas dvi 
sekundės pasaulyje nuo bado ar ligų 
miršta vienas kūdikis, arba 40 
tūkstančių kūdikių per dieną. Tie 
kūdikiai būtų išgelbėti, jei tie 
bilijonai dolerių nebūtų išleidžiami 
ginkluotei.

Nikosia. — Gegužės 26 d. visoje 
Kipro respublikoje įvyko vietiniai 
savivaldybių rinkimai, kurių metu 
Komunistų partijos kandidatai 
laimėjo pusę vietų. Viso buvo 
išrinkta 18 merų ir 228 miesto 
tarybos narių.

Gyvoji grandine tesėsi 
per 4000 myliu

New York. — “Hands Across 
America” organizatoriai paskelbė, 
kad pereitą mėnesį įvykęs žygis 
'sutelkė apie $28 milijonus, bet toli 
gražu to per maža.

Rankomis susijungę buvo 
5,602,960 žmonių, nuo New Yorko 
Battery Park iki Long Beach 
Kalifornijoje, 4,152 mylių ilgumo 
gyvoje grandinėje.

Apskaičiuojama, kad dar apie 
pusantro milijono žmonių dalyvavo 
įvairiuose renginiuose, ta proga 
įvykusiuose pakeliui esančiose val
stijose.

Šis žygis buvo skirtas pademon
struoti Amerikoje klestinčiame 
skurdui iš iškelti reikalą toms 
problemoms likviduoti.

1 r
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Kultūros JĄtgarsiai
IŠ KELIONĖS...

Gegužės pabaigoje-birželio pra
džioje lankiausi Lietuvoje. Šiuo kar
tu neišvykau niekur iš sostinės, ne
silankiau gimtuose Anykščiuose, 
nekeliavau po kraštą - visą [nors 
trumpą, vienos savaitės] laiką bu
vau Vilniuje, bandydamas, kiek 
tai galima, pajausti kultūros gyve
nimo pulsą. Čia sumetu vieną kitą 
mintį -

Dailės muziejuje dalyvavau Jono 
Čeponio kūrinių parodos atidaryme. 
Tarp atidarymų Vilniuje ir New 
Yorke panašumo nėra. New Yorke 
atidarymai paprastesni, be ceremo
nijų: žmonės sueina į parodos salę 
(ar sales), stovinėja, kalbasi. Daili
ninkas arba dailininkė stovinėja kur 
nors kampe, kaip ir bandant slėptis 
nuo gausių visokius linkėjimus ir 
komplimentus reiškiančių svečių, 
kolegų.

Kitaip Vilniuje. Parodos atidaro
mos su kalbomis, su sveikinimais, 
su ceremonijomis. Čeponis, apyjau
nis kuklus barzdotas dailininkas, 
stovėjo apsuptas iš kairės ir dešinės 
kolegų plejados (į kurią ir aš neti
kėtai patekau). Jis, apšviestas tele
vizijos stiprių šviesų, priiminėjo 
raudonų rožių puokštes, gilįai susi
jaudinęs dėkojo ir baigęs savo kal
belę pakvietė publiką į salę su kuk
liu “Na, dabar jūs spręskite...”

Dailininkų Sąjungoje turėjau ilgo
ką pasikalbėjimą su Gediminu Jokū- 
bonių ir Konstantinu Bogdanu. Jie 
klausinėjo manęs, kas nauja JAV 
mene, o aš apie tai, kaip vystosi 
vaizduojamas menas Lietuvoje. Pa
sikalbėjimas sustojo prie spaudos 
reikalo. Nors svečias, išdrįsau 
išreikšti nuomonę, kad man rodosi, 
jog savas periodinis spaudos orga
nas dailininkams būtinai reikalin
gas. Metraštis “Dailė” faktinai yra 
almanachas, kuris negali gyvai rea
guoti į vaizduojamojo meno vystyk 
mąsi ir tikriausiai negali atsiliepti 
kritiškai. "Pergalė”, ^mėnesinis žur
nalas, yra Rašytojų Sąjungos orga
nas, gvildena dažniausiai literatūrą 
ir labai retai vaizduojamą meną, - 
nors pasipuošia su viena ar kita re
produkcija. Savaitraštis "Literatū
ra ir Menas” save teisingai 
apibūdina kaip “Kultūros ministeri
jos ir Rašytojų Sąjungos organas” - 
kitaip sakant, nežiūrint laikraščio 
pavadinimo, ant vaizduojamojo 
meno nesikoncentruojama: meno 
parodų recenzijos faktinai informa
cinės, gilesnio gvildenimo retai 
pasitaiko. Aišku, dailininkams rei
kalingas savas laikraštis - koks jis 
bebūtų, bet savas.

♦ ♦ ♦

Vilniaus kultūrinės televizijos 
programos dabar žymiai įdomesnės 
ir gyvesnės negu būdavo praeityje, 
nors sprendžiu iš tokio trumpo laiko 
viešnagės. Tvirtai priėjau tokios 
nuomonės, kuomet klausiausi kelių 
dramos kritikų diskusijų apie Pa
baltijo pavasario dramos festivalį, 
kuris įvyko Taline. Kritikai (iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusi
jos ir Kaliningrado srities) vertino 
veikalus, nesutiko vieni su kitais, 
gilinosi į formalines lygiai kaip ideo
logines veikalų ypatybes... Taip 
įsitraukiau į tą programą, kad visai 
pamiršau, kad turiu specialiai man 
įteiktą biletą į operą "Pilėnus”, dar
gi į premierą - po dešimties metų 
pertraukos.

♦ * ♦

Buvau apsistojęs “Neringos” vieš
butyje. Ten dabar tyliau, ramiau 
negu didžiuliame moderniškame 
naujame "Lietuvos” viešbutyje, 
kur, nežiūrint pavadinimo, lengva 
pamiršti, kad esi Lietuvoje - galėtu
me būti bet kokiame pasaulio did
miestyje. Bet labiausiai norėjosi gy
venti “Neringoje”, nes iš ten tik 
vienas kitas žingsnis į knygynus, 
knygų parduotuves, periodikos 
krautuvę. Kiekvieną rytą nusipirk
davau pačios Lietuvos ir užsienio 
laikraščių glėbį - kai kuriuos dėl 
informacijos, kitus dėl kalbų įdomu
mo: Italijos "Unitą” nesimatė, bet 
galėjau pirkti R. Vokietijos, Pran
cūzijos, Britanijos JAV ir ktų šalių 
komunistinius organus. Dėl kalbos 

^.įdomumo norėjosi surasti latviškus 
leidinius, bet jų Vilniuje kažkodėl 
niekur nesimato - bent man neteko 
užtikti. Nemažai laiko praleidau 
knygų parduotuvėse...

♦ * ♦

Kalbantis su Vytautu Kazakevi
čiumi išsitariau, kokia dilema 
susidaro svečiui, matant tiek puikių

naujų knygų Lietuvoje - nei tu gali 
bent didelę dalį jų gauti, nei tu 
turėsi laiko jas visas skaityti. 
Draugas Kazakevičius praktiškai ir 
trumpai užklausė:

"O kokių labiausiai pageidauja
te?”

Pradėjau aiškinti: visų prima, ži
noma, grožinės literatūros, paskui 
knygų kalbos klausimais, knygų 
apie meną. Norėjau tęsti, bet susi
pratau, kad kalbu apie visas knygas 
ir, kad nėra verta tęsti. Tad, pakar
tojau, kad apart grožinės literatū
ros, mane labiausiai domina knygos 
kalbos kalusimais.

“Bet kad jų yra daugybė” - sakė 
draugas Vytautas.

Taip, yra daugybė: sinonimų žo
dynai, knygos apie vardų ir pavar
džių kilmę, apie tarmes, labai 
specializuotos lingvistinės, knygos, 
baltistika, istorinė kalbotyra ir dar 
ir dar. Man atrodo, kad niekas nesi- 
darbuoja taip intensyviai, kaip Lie
tuvos kalbininkai ir, kad jie tą mūsų 
seną indo-europietišką kalbą tyri
nėja moderniško chirurgo metodais, 
kad neliktų mažiausia paslaptis ar 
menkiausias netikslumas. Vieną 
rytmetį klausiausi per Vilniaus tele
viziją, kaip du gerbiami profesoriai 
gvildeno ilgų ir trumpų balsių abso
liutišką reikalingumą. Nors jie pri
pažino, kad prasmės atžvilgiu ne 
taip jau svarbu, kaip balsė ištaria
ma, kad gyvojoje kalboje kai kurio
se tarmėse, kur nedaroma skirtumo 
tarp “kasti” ir “Kąsti,” visi puikiai 
supranta, ar kasoma ar kandoma, 
jie visvien teigė, kad ignoruoti bal
sių ilgį yra "žargonas”.

Bet entuziazmas yra pavydėti
nas, ir aš pavydėjau Lietuvos kalbi
ninkams, kad jie gali pašvęsti visą 
savo energiją jų pamylėtos kalbos 
mokslui. ;

♦ * ♦

Per keturis balandžio mėnesio 
"Literatūros ir meno” numerius tę
sėsi Juozo Jurginio rašinys pava
dintas "Odė Anykščiams”. Nors pa
rašyta istorinės apybraižos formo
je, pavadinimas signlalizuoja ir ką 
kitą: tai autoriaus meilės laiškas 
tam ypatingam, spalvingam, tradi
cijų pilnam Lietuvos miesteliui. 
Prie tos odės ir aš galiu savo balsą 
pridėti — juk tai mano gimtinė.

R. B.

Pavasaris Lietuvoje

ŽYDĖJO SODAI
Nuotaikinga sodų žydėjimo šven

tė gegužės mėnesį buvo surengta 
Panevėžyje. Jau vienuoliktas pava
saris miesto gyventojai ir svečiai 
renkasi į tokį tradicinį renginį. 
Šventės proga koncertavo meno sa
viveiklos kolektyvai, buvo ekspo
nuojami fotografų darbai, rodomi 
gamtosaugos filmai, veikė gėlių pa
rodos. Prasidėjusi eisena miesto 
gatvėmis, sodų žydėjimo šventė 
išsiliejo į aikštes, skverus ir parkus. 
Skambėjo dainos, muzika, poezijos 
posmai.

Net seni Lietuvos gyventojai ne
beprisimena tokio gausaus sodų žy
dėjimo, kaip šį pavasarį. Obelys tie
siog baltavo iš tolo. Ypač stiprų 
įspūdį darė žydintys kolektyviniai 
sodai, kurie priklauso miestų gy-

saw®

Balandžio 26 d. Vilniuje, Kdtuzovo aikštėje, įvyko tapybos, grafikos, taikomosios-demokaryvinės dailės ir 
suvenyrų mugė. A. Sabaliausko nuotraukoje: Dailės mugės vaizdas.

LAISVĖ”

Nuotraukoje: Gedimino aikštės vaizdas nuo Vilniaus pavekslų galerijos.
A. Sabaliaukojse nuotr.
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LIETUVOS VAIKŲ VASARA

Bene didžiausias Lietuvos profsą
jungų rūpestis vasarą - suaugusių ir 
vaikų poilsiš. Profsąjungos organi
zuoja kurortų ir sanatorijų darbą, 
rengia poilsio stovyklas mokslei
viams. Ką žada mūsų jaunimui ši 
vasara, žurnalistui Algimantui De
gučiui pasakoja Lietuvos respubli
kinės profsąjungų Tarybos sekreto
rius Romas Baltrušaitis.

— Sakoma, kad Tarybų Sąjungo
je yra tik viena privilegijuota klasė - 
vaikai. Ir tai tiesa. Jų mokymui, 
sveikatai, poilsiui skiriamos didžiu
lės lėšos, jie apgaubti nuolatiniu 
suaugusiųjų dėmesiu. Ir tą dieną, 
kada mokyklose suskamba paskuti
nis skambutis, respublikos kuror

ventojams. Daugelis miestiečių ke
lių ar keliolikos arų sklypelyje augi
na vaismedžius, vaiskrūmius, gėles, 
daržoves. Vien Vilnių juosia apie 
keturis tūkstančius hektarų žydin
čių kolektyvinių sodų.

SAULĖS PALYDA, AITVARŲ 
LAIDYMAS

Kretingos kultūros namų scenoje 
festivalio metu savo naujus pasta
tymus parodė Vilniaus ir Kauno 
profsąjungų kultūros rūmų moks
leivių liaudies teatrai, “Bendraam
žių” dramos mėgėjai iš Joniškėlio, 
Kauno “Nykštuko” vaikų lėlių liau
dies teatras, jaunieji scenos meno 
mylėtojai, klaipėdiečiai. Festivalio 
metu moksleiviai dalyvavo teminių 
piešinių ant asfalto konkurse “Pa
sauliui - taiką”, saulės palydų ir ait
varų laidymo šventėse. Miesto 
kultūros rūmuose buvo surengta 
Kretingos vaikų dailės mokyklos 

tuose, gražiausiuose gamtos kam
peliuose, o jų - kaip žinia, Lietuvoje 
daug, atveria' duris vaikų poilsio 
stovyklos. Kad jose būtų smagu ir 
linksma, kad moksleiviai pasisemtų 
sveikatos ir turiningai praleistų 
laisvalaikį - rūpinasi daug organiza
cijų ir tūkstančiai žmonių. Čia reikia 
pridurti, jog tėvai už tai, kad vaikas 
visą vasarą būna aprūpintas viskuo, 
moka simbolinį mokestį -vidutinio 
darbininko vienos dienos uždarbį. 
Didžiąją dalį jo išlaikymui skirtos 
sumos padengia profsąjungos.

Šią vasarą pionierių stovyklose 
ilsėsis daugiau kaip 230 tūkstančių 
moksleivių, tame tarpe 700 iš bro
liškų respublikų ir užsienio šalių. 
Beje, tai jau graži tradicija, kai vai
kai iš Vokietijos demokratinės Res
publikos, Vengrijos, Lenkijos atva- 

auklėtinių darbų paroda “Vaikai ir 
teatrai”.

DAILININKAI
- KAPSUKIEClAMS

Labai svita dailės paroda atidary
ta Kapsuko miesto centrinėje bib
liotekoje. Čia buvo eksponuojami 
portretai, peizažai, teminiai pa
veikslai, dailininkų sukurti mieste 
prie Šešupės dailės dienų metu.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, šie
met daugelyje Lietuvos miestų ir 
miestelių vyko tradicinės dailės die
nos.- Dailininkai, dailėtyrininkai to
mis dienomis lankėsi darbo kolekty
vuose, mokyklose, surengė nemaža 
dailės parodų, vyko susitikimai ir 
pokalbiai su vaizduojamojo meno 
mylėtojais. Dailininkai daug pasisė
mė peno savo kūrybai. Taip buvo ir 
Kapsuke. Drauge su šeimininkais 
dailės dienų dalyviai vaikščiojo po 
restauruojamą senamiestį, apžiūrė

■
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“Dainų dainelė”
Sigita Trimakaitė... Sį vardą da

bar dažnai galima perskaityti Vil
niaus koncertų afišose. Neseniai 
konservatoriją baigusiai dainininkei 
muzikos žinovai žada didelę ateitį. 
Kažin kaip būtų susiklostęs jos liki
mas, jei ne vienas “Dainų dainelės” 
konkursas, kuriame vilnietė moks
leivė ypač sėkmingai pasirodė. Ir 
tai, turbūt, paskatino ją vėliau pasi
rinkti vokalisto profesiją.

“Dainų dainelė” - pats populia
riausias Lietuvos moksleivių kon
kursas, kuris rengiamas jau kelioli
ka metų. Ir kai Vilniaus operos ir 
baleto teatro scenoje paskutinį kar
tą nusilenkia klausytojams šio kon
kurso laureatai, mokyklose, vaikų 
darželiuose bei lopšeliuose muzikos 
mokytojai jau žvalgosi balsingiau- 
siųjų vaikų būsimajai “Dainų daine
lei”. Beveik dvejus metus vyksta 
įvairūs atrankiniai konkursai, kol 
patiems geriausiems atsiveria ke
lias į laureatų koncerto sceną.

Pirmą kartą “Dainų dainelę” su
rengė Lietuvos televizijos ir radijo 
komitetas, norėdamas įsirašyti vai- 
žiuoja į Lietuvą, o mūsų respublikos 
atstovai praleidžia vasarą šiose ša
lyse.

Dar viena poilsio stovyklų savybė 
- įvairus jų profilis. Vasarą dabar 
veikia gamtininkų, kraštotyrininkų, 
užsienio kalbų, matematikų, sporto 
mėgėjų stovyklos. Čia vaikai ne tik 
ilsisi, bet ir mokosi. Vyresniųjų kla
sių moksleiviams organizuojamos 
darbo ir poilsio stovyklos. Jos vaidi
na didelį auklėjamąjį vaidmenį, pa
deda jaunimui įgyti darbo įgūdžių, o 
ne vienam ir pasirinkti profesiją.

Nors daugelis vaikų vasarą 
išvyksta iš miesto, dalis jų vis tik 
lieka dėl įvairiausių priežasčių na
muose. Kad nereikėtų jiems nuo
bodžiauti gatvėje, Vilniuje, Kaune, 
Panevėžyje ir kituose miestuose ar 
didesnėse gyvenvietėse steigiamos 
stovyklos prie mokyklų, kuriose 
vaikai praleidžia visą dieną - žai
džia, valgo, dirba.

Kaip jau minėjau, didžiąją dalį 
vaikų išlaikymo išlaidų apmoka 
profsąjungos. Mūsų valstybė kas
met didindama paramą šeimoms, 
šiemet pusę kelialapių į stovyklas 
išduos visiškai nemokamai, visų 
pirma šeimoms, turinčioms du ir 
daugiau vaikų, vienišoms moti
noms, našlaičiams vaikams, liku
siems be tėvų globos.

jo naujus statomus kvartalus, lan
kėsi ir kitose gamyklose. Ir paskui 
gražiausius miesto kampelius, jo 
žmones įamžino savo drobėse.

PARODA APIE J. JANONĮ
Vienoje Voronežo vidurinėje 

bendrojo lavinimo mokykloje jau du 
dešimtmečiai veikia Juliaus Jano
nio, lietuvių literatūros, meno ir 
kultūros visuomeninis muziejus. 
Kaip žinoma, šiame Rusijos mieste 
Pirmojo pasaulinio karo metu gyve
no lietuvių proletarinis poetas J. 
Janonis, daugelis kitų mūsų kultū
ros veikėjų, moksleivių. Tuos laikus 
ir atspindi muziejaus ekspozicija, 
kurioje jau sukaupta per tūkstantį 
eksponatų.

Vilniaus rašytojų memorialinio 
muziejaus darbuotojams talkinant, 
Voronežo ekspozicija atnaujinta ir 
išplėsta. Lietuvos TSR knygų rū
mai padovanojo muziejui pirmąjį J. 
Janonio eilėraščių rinkinį, išleistą 
Voroneže 1918 metais, taip pat V. 
Kapsuko, Z. Angariečio raštus, P. 
Mašioto, K. Jasiukaičio ir kitų lietu
vių rašytojų knygas. Lietuvių kal
bos ir literatūros institutas pasiuntė 
Tarybų valdžios metais išėjusius J. 
Janonio poezijos rinkinius ir knygas 
apie poetą bei jo kūrybą. Lietuvių 
grafikai padovanojo mūsų rašytojų 
knygų iliustracijų, poeto bareljefą.

PRANCŪZIŠKOS VAIKŲ 
KNYGOS VILNIUJE

Lietuvos respublikinė bibloteka 
drauge su “Vyturio” leidykla pagal 
TSRS ir Prancūzijos susitarimą su
rengė prancūzų vaikų literatūros 
parodą Vilniuje. Atidarant parodą 
apie prancūzų vaikų literatūrą pa
pasakojo Ž. P. Martenas, dirbantis 
Vilniaus universitete dėstytoju.

Ekspozicijoje buvo virš 400 kny-^ 
gų. Greta grožinės literatūros 
eksponuota daug leidinių, kuriuose 
mažiesiems skaitytojams populia
riai rašoma apie planetas, gamtos ir 
visatos reiškinius, apie pasaulio 
tautas, jų tradicijas, kultūrinį pali
kimą. Vyresni vaikai domėjosi nedi
delėmis enciklopedijomis, moksli
niais žinynais, keramikos ir teksti
lės technologijos aprašymais.

3 ClAS PUSLAPIS

ir jos dainininkai
kų ir moksleivių atliekamų kūrinių. 
Organizatoriai nesitikėjo, kad Lie
tuvoje yra tiek daug gabaus ir ta
lentingo jaunimo. Dabar šie kon
kursai rengiami reguliariai kas dve
ji metai ir kiekvieną kartą sutraukia 
vis didesnį dalyvių skaičių. Na, o 
populiarumo jauniesiems daininin
kams, o juo labiau nugalėtojams, 
pavydėti galėtų ir patys žymiausieji 
respublikos scenos meistrai. Bene 
daugiausiai aplodismentų susilaukia 
mažieji darželinukai. Jauniausia 
praeito konkurso nugalėtoja, ketve- 
rių metukų Aušrelė Aleknavičiūtė 
iš Alytaus ilgai turėjo kartoti savo 
dainelę susižavėjusiems klausyto
jams. Kaip senus pažįstamus vilnie
čiai sutinka nedidelio Salantų mies
telio dainorėlius. Kiekviename kon
kurse didelis būrys muzikos moky
tojų Danutės ir Juozo Pučkorių 
auklėtinių tampa laureatais (beje, 
kaip paskaičiavo statistikos mėgė
jai, “Dainų dainelėje” jie pelno tiek 
apdovanojimų, kiek ir didžiųjų Lie
tuvos miestų moksleiviai). Mokslei
vės iš Molėtų Vaidos Genytės atlik
ta daina apie sparnuotąsias supynęs 
nuolat skamba populiariausiose ra
dijo ir televizijos laidose.

Iš kur tiek gabių vaikų? - stebisi 
muzikos specialistai, pedagogai iš 
kitų respublikų. Kur slypi šio kon
kurso gyvybingumo paslaptis?

Trumpam palikime “Dainų daine
lės” sceną ir praverkime bet kurio 
vaikų darželio ar mokyklos duris 
Anykščiuose, Kapsuke, Varėnoje, 
Rokiškyje, bet kurame iš 44 res
publikos rajonų, visuose miestuose.

...Muzikos pamokėlė darželyje. 
Jos metu vaikai dainuoja, šoka, 
žaidžia. Pasiklausę muzikos, piešia, 
ir... patys kuria muziką. Savo ma
žyčiais metalofonais jie išgauna fan-’ 
tastiškiausias melodijas. Šiems dar 
nemokantiems skaityti mažyliams 
muzikos pasauli padeda pažinti 
jiems specialiai sukurti vadovėliai, 
kuriuose pilna spalvingų piešinių. 
Vyresniųjų klasių muzikinio auklė
jimo centru yra laikomas Šiaulių pe
dagoginis institutas. Šios aukšto
sios mokyklos dėstytojas Eduardas 
Balčytis, specialistų nuomone, pa
rašė labai gerų muzikos vadovėlių 
mokykloms, sukūrė savitą estetinio 
lavinimo metodiką. Tik vieną-dvi 
valandos skiriamos muzikai savaiti
niame pamokų tvarkaraštyje, ta
čiau tiek daug per jas sužinoti suge
ba vaikai.

...Štai ir šiemet sekmadieniais, 
po pietų, įjungę televizorių, ekrane 
matėme mažytį televizorių, ekrane 
matėme mažytį natų paukštelį — 
“Dainų dainelės” emblemą. Televi
zija transliavo laidas iš atrankinių 
turų, todėl jaunųjų dainininkų pasi
rodymą galėjo vertinti visi Lietu
vos gyventojai. Kai bus suskaičiuoti 
balai ir išaiškinti geriausieji dainin- 
kai, Vilniuje įvyks visų laukiama 
šventė. Birželio 1-ąją - Vaikų gyni
mo dieną Akademiniame operos ir 
baleto teatro scena bus skirta tik 
jiems, naujiems talentams, nau
jiems “Dainų dainelės” dainorė- 
liams.

Rita Grumadaitė

Panaši Tarybų Lietuvos vaikų 
knygų paroda pernai buvo surengta 
Prancūzijoje, Bordo mieste. 0 šie
met numatoma tokią ekspoziciją 
atidaryti Paryžiuje, Ž. Pompidu 
meno ir kultūros centre.

KANTATA 
SU MEKO ŽODŽIAIS

Vilniuje, kituose respublikos 
miestuose buvo surengti lietuvių 
kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno 
autoriniai koncertai, kuriais pažy
mėta šio žymaus mūsų muziko ir pe
dagogo, Lietuvos TSR liaudies 
artisto, menotyros daktaro, profe
soriaus 70 metų sukaktis. Kompozi
torius pateikė muzikos mylėto
jams naujus savo kūrinius, parašy
tus per paskutiniuosius penkerius 
metus. Tai penktoji simfonija “Ly
gumų giesmės”, kvartetas “Raga 
keturiems”, jau skambėję Austrijo
je ir net tolimojoje Indijoje. Kitų 
dviejų kūrinių atlikimas buvo laiko
mi premjeromis. Kantata “Gėlių žy
dėjimas” J. Meko žodžiais pirmą 
kartą skambėjo Lietuvos kameri
niam orkestrui pritariant, o Kon
certas klarnetui ir styginių kvarte
tui Vilniuje buvo atliktas pirmą kar
tą.

Greta simfoninių, kamerinių, vo
kalinių kūrinių, profesorius J. Juze
liūnas yra parašęs knygų muzikos 
teorijos klausimais, apie lietuvių 
liaudies muziką.

Paruošė
J. Žukauskas
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REDAKCIJOS PASTABA:
Jubiliejiniame numeryje ir kituose paskiausio laiko numeriuose “Laisvė” 

atspausdino daug medžiagos apie mūsų nueitų istorinį kelią, apie pradus ir 
dabartį. ( ia mes pateikiame dar svarbų įnašą - Vytauto Kazakevičiaus 
straipsnį, kuris tilpo vilniškės “Pergalės” balandžio mėn. numeryje. Kaza
kevičius, Lietuvos kultūrininkas, kuris artimiausiai ir nuodugniausiai susi
pažinęs su Amerikos lietuvių spauda ir kultūra, čia pateikia tikslią analizę 
apie mūsų vaidmenį sąryšyje su kitų srovių lietuvių spaudos leidiniais. 
Perspausdinamas tekstas šiek tiek sutrumpintas.

Pačioje viršūnėje
VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

,,LAISVĖS" 75-MEClO PROGA

Yra datų, kurių istorinės reikšmės neįmanoma pervertinti: jos pa
čios Įvykiui suteikia reikšmę be išlygų ir be simpatijų ar antipatijų. 
Septyniasdešimt penkeri metai ,.Laisvei", lietuvių darbininkų laikraš
čiui išeivijoje, — tai unikalus įvykis ne tik užsienio lietuvių kultū
roje, bet ir visoje mūsų tautos spaudos istorijoje. Yra laikraščių, ku
rie ėjo ir ilgiau, bet jų leidimo sąlygos ir aplinkybės nepalyginamos: 
leisti marksistinių pažiūrų laikraštį pasaulyje, kuris priešiškas revo
liucinei proletariato ideologijai, — tai visiškai ne tas pat, kas leisti 
spaudą, beatodairiškai ginančią imperialistinės šalies politiką.

Pliuralizmu besididžiuojanti ir mums jį siūlanti visuomenė lietuvių 
kultūrą ir spaudą išeivijoje atitveria vienu ir tuo pačiu antitarybiš- 
kumo barjeru, už kurio esantys nepatenka į daugybiškumo, pažiūrų^ 
įvairovės palaimą: pažangūs užsienio tautiečiai pliuralizmo išpažinė
jams nėra lietuviai, jų kultūra, kurta ilgus dešimtmečius, nepatenka 
į užsienio lietuvių istoriją, į jų knygų bibliografijas ar meno apta
rimus (užtat karo nusikaltėliai, nacistinės dvasios antitarybininkai ten 
yra savi ir ginami būtent kaip lietuviai. . .).

Nei ,,Laisvės", nei „Vilnies" redakcijų po Antrojo pasaulinio karo 
nepapildė ne vienas naujas ateivis (A. Morkaus talka buvo epizodinė 
ir trumpa), tuo tarpu beveik visi pastaraisiais metais minėję savo su
kaktis senosios emigracijos laikraščiai jau seniai yra pokario išeivių 
rankose (1984 m. septyniasdešimt penkmetį minėjo Čikagos „Draugas", 
pernai septyniasdešimt metų sukako Klivlendo „Dirvai" ir Niujorko 
„Darbininkui"), tad ir jų literatūrinė bei visuomeninė istorija nėra 
tokia vientisa, kaip „Laisvės" ar „Vilnies".-

S. m. vasario 10 d. turėjome prisiminti pačią įspūdingiausią mūsų 
spaudos istorijos datą: „Vienybės" laikraštis išėjo prieš šimtą metų. 
Apie šią sukaktį buvo seniai kalbama, tačiau pernai laikraštis prak
tiškai nėjo, nebuvo girdėti net apie jubiliejinio numerio išleidimą, nors 
„Vienybes” redakcija tebedirba. Be to, laikraštis per šimtmetį keitė 
pavadinimus, kryptį, būta ir ilgokų pertraukų. „Vienybė lietuvninkų" 
iš pradžių propagavo klerikališkai unijines idėjas, paskui — liberali
nes, vėl klerikalines, net socialistines, vėliau orientavosi į tautinį li
beralizmą. Vietoj jos 1920 m. pradėjo eiti „Vienybė", kuri ilgą laiką 
rėme tautininkų režimą. Bet, dar esant gyvam J. Tysliavai, pasirinko 
kultūrinių ryšių su Tarybų Lietuva politiką. V. Tysliavienės teigimu, 
šiam J. Tysliavos posūkiui lemiamos įtakos turėjęs susitikimas su JAV 
besilankiusiu E. Mieželaičiu.

Taigi minėdami šį jubiliejų, su pagarba prisimename ir „Vienybės" 
spaustuvininkus bei leidėjus, kurie, nutilus „Laisves" spaustuvės lino- 
tipams, pastaraisiais metais spausdina šį laikraštį.

„Laisve" ir „Vilnis" nuo pirmųjų Tarybų valdžios atkūrimo Lietu
voje dienų principingai pasisakė už glaudžius kultūrinius ir dvasinius 
ryšius su tėvų kraštu. Pažangiosios spaudos redaktoriai visada turėjo 
moralinę teisę priminti kitiems išeivijos veikėjams, kurie vėliau ėmė 
lenktyniauti dėl politikos „veidu į Lietuvą" pirmumo, kad šie kadaise 
už kultūrinius ryšius su Tarybų Lietuva persekiojo pažangiečius, smer
kė juos. O vėliau patys nuėjo tuo pačiu taku, kurį, kaip būtinybę 
ir neišvengiamybę, siūlė „Laisvė" ir „Vilnis".

Pirmieji antitarybinėje emigracijoje laiko reikalavimą „veidu į Lie
tuvą" suprato „Darbo" žurnalo redaktoriai. Tačiau šio šūkio praktinis 
konkretizavimas baigėsi žurnalo, spėjusio šį tą naudingo atlikti, už
darymu. Vėliau posūkį į Tarybų Lietuvą padarė „Vienybė", kurios 
redaktoriai teisingai suprato, kad „veidu į Lietuvą" politika reiškia 
ne plikas deklaracijas, bet ir socialistinio gyvenimo laimėjimų pripa
žinimą. Ir kad tame posūkyje svarbu iš principo suvokti: negalima 
būti naujosios Lietuvos sąjungininkais, atstumiant ir niekinant mūsų 
ištikimus bičiulius išeivijoje. Todėl „Vienybės" leidėjų kontaktai su 
„Laisve" ir „Vilnimi" yra natūralus šios realybės suvokimo rezul
tatas.

'Nepaneigdami to, ką pozityvaus davė ir duos kultūriniai ryšiai 
su liberaliąja jaunesnių generacijų išeivija, turime vis dėlto dar sykį 
priminti: ryšių plėsti ar palaikyti jokiu būdu nepadeda panieka ir 
neapykanta tiems, kurie svetur visada buvo su mumis. Tuo tarpu 
„Akiračių" kai kuriems redaktoriams tiesiog sunku laukti, kada gi 
baigsis pažangiosios išeivių spaudos egzistencija. Jie stengiasi šį procesą 
paspartinti net viešu skundimu ir provokacijomis. Kai mirė A. Bimba, 
„Akiračių" skiltyse jis buvo pasmerktas kaio. . . JAV interesų priešas. 

JD štai 1985 m. Nr. 9 H. Žemelis, vienas pagrindinių „Akiračių" re
daktorių, provokatoriškai (kadaise tokio metodo griebėsi klerikalų juo
dašimčiai prieš 1905—1907 m. revoliucionierius) skundžia „Laisvės" 
laikraštį, kuris esą „nuolat skelbia komunistinę propagandą ir propa
guoja veiksmus prieš JAV interesus". Mes nelabai supratome, kokius 
JAV interesus turi galvoje akiratininkai, bet jiems galime pasakyti, 
kad mums nepriimtini kultūriniai kontaktai net su liberalais, jeigu 
juos reikia derinti su jiems svarbiausiais „JAV interesais". Ne dėl 
noro sužinoti nuoširdžią tiesą apie Lietuvą palaikomi kultūriniai ryšiai 
sovietologiniais tikslais, ne santariečiai pirmieji nusprendė, kaip ma
tome, atsigręžti „veidu į Lietuvą", tad, siūlant tolesnius kontaktus, tur
būt būtinas elementarus padorumas atžvilgiu tų tautiečių Amerikoje, 
kurie visada buvo su Tarybų Lietuva ir jos žmonėmis. Būtų didelė 
klaida ir nuostolis, jeigu sutiktume, jog šiandieniniai kultūriniai kraš
to ir išeivijos mainai tėra abiejų pusių intelektualų ar profesionalų 
reikalas, jeigu vardan tų kontaktų, pirmiausia reikalingų pačiai išei
vijai, būtų atsisakoma objektyvumo ir teisybės.

Tie, kurie kupini neapykantos pažangiajai lietuvių išeivijai ir jos 
spaudai, negali teisingai suprasti ir mūsų kultūrinių kontaktų su išei
vija perspektyvos. Tai dar sykį primena įvykiai, susiję su „Laisvės" 
likimu, su jos garbinga sukaktimi.

Siame straipsnyje, pagerbdami „Laisvę", norime iškelti būtent jos 
kultūrinę misiją.

„Laisvės" ir apskritai pažangiosios JAV lietuvių spaudos didelį 
kultūrinį interesą liudija ir jos dėmesys literatūrinei kūrybai. Vien 
tik paviršutiniškai pavarčius laikraščio komplektus — dalį iš septy
niasdešimt penkių, tenka stebėtis to intereso gyvumu. Antai 1918 m.: 
verčiamas K. Hamsuno „Badas", Gi de Mopasano, M. Tveno, S. Pši- 
biševskio, A. Čechovo, L. Andrejevo kūriniai. 1923 m. „Laisvė" spaus
dina A. Fransą, O’Henrį, M. Gorkį. 1936 m. — I. Erenburgo „Naująją 
Ispaniją". 1938 m. — A. Sinklerio „Džiunglės" („Raistas"; po to - 
atskira knyga; 1939 m. balandžio 22 d. „Laisvėje" pranešama apie 
A. Sinklerio padėką už knygos išleidimą). 1942 m.: V. Krėvės „Dai
navos šalies senų žmonių padavimai", J. Būtėno „Mėlyni kareiviai". 
1943 m.: M. Gorkio „Leninas", „Žmonėse", M. Remarko „Vakarų fron
te nieko naujo". 1948 m. — K. Simonovo „Dienos ir naktys". 1949 m.:
L. Tolstojaus „Antplūdis" ir „Kazokai", Z. Verno „Aplink žemę per 
80 dienų". 1950 m. — A. Guzevičiaus „Kalvio Ignoto teisybė". 1952 m.: 
A. Vienuolio „Išdukterė", N. Gogolio „Tarasas Bulba". 1953 m. — 
R. Rolano „Užburtoji siela". 1955 m.: Gi de Mopasano „Mažoji Rok". 
A. Čechovo novelės. 1957 m.: V. Mykolaičio-Putino „Sukilėliai", J. Bal
tušio „Parduotos vasaros". 1961 m.: M. Solochovo „Žmogaus dalia",
M. Sluckio ir K. Sajos apsakymai. . .

Tai tik dalis gausių grožines literatūros publikacijų, kai „Laisvė" 
savo skiltyse persispausdindavo ištisus veikalus. Kaip matome, poka
rio metais mėgstama persispausdinti Lietuvoje išleistas knygas, ir tai 
buvo puikus grožinės literatūros populiarinimo būdas: jeigu knygą 
galėjo įsigyti tik vienas kitas išeivis, tai laikraštyje ją perskaitydavo 
tūkstančiai tautiečių.

Iš “Laisvės” 75-mečio minėjimo New Yorke ir Vilniuje
Seniausio Amerikoje lietuvių 

darbininkiško laikraščio “Laisvės” 
75-ųjų metų jubiliejus įspūdingai 
paminėtas New Yorke balandžio 20 
d. “Laisvės” patalpose ir gegužės 
23-iąją — Tarybų Lietuvos sostinė
je Vilniuje.

Apie minėjimą New Yorke jau 
buvo rašyta pereitoje “Laisvėje”, 
tai čia iš jo tik pateikiama jo foto 
vaizdų ir suminimi pagrindiniai 
kalbėtojai: laikraščio redaktoriai ir 
direktoriai Rudolfas Baranikas, 
Nastė Juknienė, Aldona Katinienė, 
Nelė Ventienė, viešnia iš San 
Francisco — Ksavera Karosienė, 
svečias iš Chicagos — “Vilnies” 
redaktorius Stasys Jonas Jokubka.

Minėjime dalyvavo ir delegacija iš 
Tarybų Lietuvos. Jos v vardu 
sveikino Lietuvos žurnalistų sąjun
gos pirmininkas, “Tiesos” vyr. 
redaktorius Albertas Laurinčiukas. 
Lietuvos operos dainininkai, TSRS 
liaudies artistai Nijolė Ambrazaity

tė ir Virgilijus Noreika, baleto 
artistai Loreta Bartusevičiūtė ir 
Jonas Katakinas atliko meninę 
programą. >

i

Vilniuje minėjimas įvyko “Lietu
vos” viešbučio konferencijų salėje. 
Jį pradėjo “Tėviškes” draugijos 
pirmininkas gen.‘ Pranas Petronis.

Paskaitą apie “Laisvę” ir jos 
nueitąjį kelią bei reikšmę Amerikos 
lietuvių darbininkiškajame judėji
me skaitė Vilniaus universiteto 
spaudos — žurnalistikos katedros 
vedėjas Bronius Raguotis.

Apie “Laisvę” taip pat kalbėjo 
Lietuvos žurnalistų pirmininkas, 
“Tiesos” vyr. redaktorius Albertas 
Laurinčiukas, “Gimtojo krašto” 
vyr. redaktorius Vacys Reimeris, 
žurnalistas Vytautas Kazakevičius.

Žodį tarė “Laisvės” direktorių 
tarybos narės Nelė Ventienė ir 
Nastė Buknienė ir Amerikos 
pažangiųjų lietuvių veikėja Elena 
Je.skevičiūtė.

Bendras vaizdas iš “Laisvės” 75-ųjų metų jubiliejaus minėjimo “Laisvės” 
salėje. Kalba Vaclovas Sakalauskas, Tarybų Sąjungos konsulas 
VVashingtone.

Čia paminėti didesni beletristikos veikalai. Pastoviai „Laisvės" skil
tyse — ir tada, kai sistemingai ėjo „Literatūros ir meno" puslapis, ir 
kai jo nebebuvo — spausdinti eilėraščiai, vaizdeliai, literatūrinė kri
tika.

Ypač didelį dėmesį pažangioji JAV lietuvių spauda skyrė tarybi
nei literatūrai. Jos puslapiuose gana anksti pasirodė M. Solochovo, 
F. Gladkovo, I. Babelio, K. Simonovo, I. Erenburgo, daugelio kitų 
tarybinių autorių veikalai. Apie penkiolika metų „Laisve" ir „Vilnis", 
teikė tribūną TSRS gyvenusiems lietuvių rašytojams.

Su „Laisve" užmezgė kūrybinius ryšius ir antifašistiniai Lietuvos 
rašytojai. Aktyviai bendradarbiavo A. Jasutis-Julmis, A. Vainio, V. Va- 
rašiaus ir kt. slapyvardžiais rašęs „Literatūros ir meno" puslapiuose. 
Jam žuvus, „Laisvė" (1938, gruodžio 3) pranešė, jog redakcijos archy
vuose turi jo rašinių, ir žadėjo juos skelbti. 1939 m. dažnai spausdinosi- 
Tadas Blinda, t. y. A. Gudaitis-Guzevičius. J. Jurginis vertė „Laisvei" 
A. Strindbergą, rašė apie JAV lietuvių rašytojus ir spausdino savo 
vaizdelius. Ketvirtojo dešimtmečio antrojoje pusėje laikraštis daug 
vietos skyrė Vilniaus krašto lietuvių rašytojams, ypač tada, kai sos
tinė sugrįžo Lietuviai. Dar 1936 m. „Laisvėje" randami J. Kėkšto-Ado- 
mavičiaus eilėraščiai (pvz., tų metų spalio 24 — „Maestro"); pernai 
ruošiant spaudai poeto raštų knygą, paaiškėjo, jog „Laisvėje" būta 
mums nežinomų jo eilėraščių.

Nuo 1936 m., komunistų partijai kviečiant visus demokratiškai nu
siteikusius inteligentus vienytis ko^ prieš fašizmą, pažangiojoje JAV 
lietuvių spaudoje nuolat informuojama apie Lietuvos rašytojų kūrybą, 
ji spausdinama ir „Laisvės" puslapiuos^. Šie ryšiai dar labiau sustiprėjo 
atkūrus Tarybų valdžią Lietuvoje. O karo metais pažangioji JAV lietu
vių spauda plačiai atvėrė savo puslapius mūsų rašytojams, pasitrau
kusiems į Tarybų Sąjungos gilumą. Tarybų Lietuvos rašytojai bend
radarbiauja užsienio lietuvių spaudoje daugiau kaip 40 metų. Tai ne 
vienpusis procesas. Gaudami iš svetur gyvenančių tautiečių dosnią tri
būną, mūsų rašytojai drauge padėjo savo broliams ilgiau išlaikyti kul
tūrinę gyvybę, kuriai istorija skyrė ribotą laiką. Kartu reikia pasakyti, 
jog ne visada tas kultūrinio bendravimo procesas buvo tinkamai re
guliuojamas, tad, naudodamiesi mūsų bičiulių gerumu, į jį kartais įsi
braudavo grafomanai, kuriems namų reiklumas varžė publikavimo en
tuziazmą.

Literatūrinių ir apskritai kultūrinių išeivijos ryšių su Lietuva isto
rijoje „Laisvės" bei visos pažangiosios užsienio lietuvių spaudos vaid
muo yra išskirtinis, pamokantis, nes skatina palyginimus, kurie gali 
tikslinti mūsų nūdienių kultūrinių kontaktų su emigracija pobūdį. Ar
gi, pavyzdžiui, ryžtingas senosios pažangiosios išeivijos pasisakymas 
prieš buržuazinį režimą Lietuvoje ir tuo pačiu metu atviras žvilgsnis į 
krašte kuriamą kultūrą, naudojimasis jos laimėjimais neliudija kur 
kas gilesnio patriotizmo, išmintingesnio tautinės realybės supratimo 
negu tų, kuriems priešiškumas socialistinei santvarkai vardan „vada
vimo" leidžia piketuoti Lietuvos kultūrininkus, atvykusius pasisvečiuo
ti pas tautiečius, atmesti visa, kas naujo sukurta krašte? Niekas ne
neigia, jog pažangiosios JAV lietuvių spaudos kontaktuose su Lietuva 
prieš 60 ar 50 metų nepasitaikydavo klaidų, kairuolFkumo ar sek
tantiškumo įtakų, pagaliau ir kvalifikacijos ar profesionalumo stokos, 
bet pažangiečiai niekada neužsimerkė prieš tai, kas ateina iš gimtojo 
krašto. Pavyzdžiui, „Laisvė" ir „Vilnis" spausdindavo sąrašus draminės 
literatūros, kuri buvo gaunama iš Lietuvos ir siūloma laikraščių skai
tytojams. Panašus buvo ir požiūris į kalbos reikalus: laikraščiai popu
liarino Lietuvoje išleistas šios rūšies knygas, platino jas.

O štai 1936 m. sausio 4 d. „Laisvėje" per visą puslapį buvo iš
spausdintas laiškas iš Lietuvos—„Daugiau dėmesio žodžiui", kur buvo 
aštriai ir reikliai kritikuojama proletarinės spaudos ir literatūros kal
ba, patariant jos mokytis iš Lietuvoje kuriančių rašytojų („Savickio, 
Putino, Vienuolio, iš dalies keturvėjininkų „žodis" musų proletrašy- 
toj.ims ilgai dar liks nenugalima tvirtovė"; „Kai kas emigracijoj net

'Tarybų Lietuvos žurnalistas Vilius Kavaliauskas “Laisvės” jubiliejaus 
minėjimo New Yorke įdomesnius vaizdus įamžino videojuostoje.

Po minėjimo įvyko koncertas, 
kurio programą atliko Lietuvos 
dailės muziejaus kanklių trio, M. 
Glinkos konkurso laureatė S. 
Trimakaitė, sąjunginių konkursų 
laureatas birbynininkaSvA. Smols- 
kis, pianistė A. Kisieliūtė ir 
aktorius V. Širka.

Minėjime dalyvavo Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja Vanda 
Klikūnienė, buvusi pirmininko pa
vaduotoja Leokadija Diržinskaitė, 
Lietuvos Komunistų Partijos Cent
ro Komiteto užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas M. Sadovskis, Lietuvos 
draugystės ir kultūrinių ryšių su 
užsienio šalimis draugijos pirminin
kas Ramojus Petrauskas, daug kitų 
garbingų svečių, tarp jų — ir iš 
JAV atvykusios “Laisvės” ekskur
sijos nariai.

Gegužės 22 d. “Laisvės” direkto
rių tarybos narės Nelė Ventienė ir 
Nastė Buknienė dalyvavo susitiki
me su Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto pirmuoju sekreto
rium P. Griškevičium. Pokalbyje 
dar dalyvavo LKP CK sekretorius 
L. Šepetys, LKP CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas M. Sadovskis,

(Nukeltai 5 p. ir 6 p.)

nenastebėjo, kad prie naujai išaugusios jaunosios kartos nebeprieisi 
1905 m. žodinių tradicijų pagalba"; „Reikia bent perimti" Žemaitę, 

.Biliūną, Jovarą, jei nesugebama dar mokytis iš buržuazinių rašytojų 
ka'bos ir 1.1.). Nors kai kurie užsigave ir nesutiko su tais priekaištais, 
bet larko išspausdinimas „Laisvėje" liudijo, kad redakcija supranta 
jai draugiško ir drauge reiklaus autoriaus rūpestį.

Tačiau pat«= svarbiausias, savarankiškas „Laisvės" ir „Vilnies" dar
bas kurio niekas kitas negalėjo atlikti, buvo reiviškos kultūros ug
dymas. Minėtame lai’ke tokie dideli reikalavimai keliami todėl, jog, 
pas k autoriaus, po J. Janonio revoliucinė lietuvių literatūra esanti 
enrgracinė. ’š tikrųjų, savarankrkoie seno’oje išeivių literatūroje 
reik'mingiausia ir istoriškai novaton:kiausia buvo proletarinė, kurios 
ugdymu rūpinosi pažangi užsienio lietuvių spauda — „Kova", „Naujoji 
gadynė", „Laisvė", „Vilnis", „Liaudies balsas", „Šviesa" ir kt. Tai ji 
da-ė spaurdindama savo bendradarbių kūrybą, ją vertindama ir, be 
to, leisdama knygomis.

Pažangioji JAV lietuvių spauda, ypač „Laisvė". gana gausiai in- 
fo’mavo rkaitvto’ą apie Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių literatūrinę 
ir meninę veikla. P „Laisvės" skilčių gali sužinoti ap;e ne viena tiek 
serr'''iof', tiek ir nau’o^ios išeivijos kultūros veikėjo mirtį, apie jų 
kranas, pagodas. koncertus. Vri’kai kitaip pažangur’u JAV lietuvių 
atžvilgiu elgiasi „pliuralistinė" visuomenė: jie daugelio dešimtmečių 
kultūrinę veiklą, kuri tam tikrais laikotarpiais buvo vyraujanti išei
vijoje, ignoruoja ir, kaip rodo pavyzdžiai, nuolat niekina.

Literatūrą ir jos istoriją sudaro ne vien kūrybos viršūnės, vardan 
kurių būtų galima atsisakyti viso kito, kas- neprilygsta joms. Taip 
niekur nedaroma, taip nėra ir lietuvių kultūriniame gyvenime. Pro
letarinė, revoliucinė kultūra mūsų kūryboje yra pastovi vertybė, ne
priklausanti nuo skonio ar abstrakčių estetinių kriterijų. O joje ypač 
svarbi vieta tenka geriausioms užsienio lietuvių knygoms. Be R. Mi- 
žaros kūrybos mūsų suvokimas apie tos dalies tautos likimą būtų žymiai 
skurdesnis. „Laisvės" nuopelnas, kad ji padėjo gyvuoti ir plėtotis lite
ratūrai, kuriai neturime analogo ir kuri mums reikalinga'. „Laisvės" 
redakciniame kreipimesi (1985, spalio 25) į skaitytojus garbingai su
tikti jubiliejų pagrįstai pabrėžiama: „Mes didžiuojamės, kad mes da
lyvavome Amerikos lietuvių nacionalinės kultūros puoselėjime ir iš
saugojime".

„Laisvės" ir „Vilnies" didelis nuopelnas, kad jos padėjo ugdyti 
įžymiausius pažangiosios emigracijos visuomenės ir kultūros veikė
jus — ryškias, savitas asmenybes. Pažangių laikraščių redakcijos buvo 
ir yra proletarinės veiklos centras, apie kurį sukasi ir organizacinis 
išeivių gyvenimas. Todėl su redakcijomis ir yra susiję beveik visi 
žymiausi pažangiečių veikėjai, per spaudą įgiję autoritetą, ugdę savo 
sugebėjimus. Dauguma jų buvo savamoksliai, o pajėgė tapti plataus 
masto Amerikos veikėjais.

Septyniasdešimt penkeri „Laisvės" metai — tai pažangiosios emi
gracinės spaudos viršūnė. Žėrinti viršūnė. Ir jeigu aukščiau nepavyk
tų kopti, niekas negali priekaištauti, kad to jau nesiekiama. Net 
jeigu ir būtų sustota kažkur dar pakeliui į pačią viršūnę, tik su pa
galba minėtume „Laisvę": savo kilnią istorinę misiją lietuvių emi
grantų judėjimui ji atliko su kaupu. „Laisvė", kaip rašoma jos pus
lapiuose, dabar leidžiama „pačiomis sunkiausiomis sąlygomis viso laik- 
ra'čio egzistavimo bėgyje". Svarbiausia ne tai, kas bus rytoj, o tai, 
jog sutikome jos 75-metį. Pažangios JAV lietuvių spaudos likimas — 
ne lokalinis reiškinys, jis glaudžiai susijęs su visos etninės proletari
nės spaudos JAV likimu. Ketvirtajame šio amžiaus dešimtmetyje ta 
spauda klestėte klestėjo, dienraščius leido daugelis tautų. Pažangioji 
lietuvių spauda iš visų etninių grupių išsilaikė ilgiausiai, ir tuo taip 
pat turime didžiuotis, minėdami „Laisvės" 75-metį. Tad galime tik 
pritarti kupiniems pagrįsto istorinio optimizmo žodžiams, kuriuos su
kakties progcf parašė leidėjai: „Nors mes ir sunkiausiose sąlygose, 
švęsime 75-erių metų jubiliejų kaip mūsų laimėjimą ir triumfą".
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Iš “Laisvės” 75-mečio minėjimo New Yorke ir Vilniuje
Į Atkelta iš 4 p.)

“Tiesos” vyr. red. A. Laurinčiukas 
ir “Tėviškės” draugijos pirm. gen. 
P. Petronis.

Gegužės 24 d. “Laisvės” atstovus 
priėmė Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pirminin
kas R. Songaila. Dalyvavo direkto
rių tarybos narės Nelė Ventienė ir 
Nastė Buknienė ir redaktorius 
Rudolfas Baranikas. Svečius atlydė- 
dėjo “Tėviškės” draugijos pirminin
kas gen. P. Petronis.

Konsulas 
“Laisvei” 
metus.

Vilniuje apie “Laisvės” sukaktį 
kalba Albertas Laurinčiukas.

Grupė Lietuvos menininkų, koncertavusių laisviečiams, su newyorkiečiais. 
Iš k. į d.: baleto artistas J. Katakinas, solistė Nijolė Ambrazaitytė, “Aido” 
choro dirigentė Mildred Stensler, solistas Virgilijus Noreika, baleto artistė 
L. Bartusevičiūtė. Kiti — Almus Šalčius, V. Kavaliauskas, A. Laurinčiukas 
ir A. Rekašius.

Lietuvos operos ąžuolas Virgilijus 
Noreika laisviečiams pakalbėjo ir 
padainavo.

Jensen Beach, 
Fla.

This past week a very touching 
letter was received in our office. 
The letter was written in response 
to a notice regarding a “Laisvė’s” 
subscription date.
The letter follows:

“Received your notice regarding 
my “Laisvė’s” subscription. It is in 
my father’s name. He passed away 
4 years ago. However, I would like 
to continue the subscription for at 
least 3 years or more. To help 
“Laisvė”, I am enclosing a check for 
$25 in memory of my loving pa
rents, Vincas and Kastė Karlonas.

Continue the good work and as 
always send “Laisvė” in my father’s 
name.”

My very best to all of you,
Julia Callahan.

P.S., “During World War II, I and 
many Laisvė’s readers and friends 
joined together in collecting and 
packing clothes for the suffering 
people in Lithuania and Russia. 
Packages were sent every week to 
help our people devastated by the 
horrors of war.

Today, I am 76 years old. Most of 
the people I knew and worked with 
have passed on. They were wonder
ful people. I shall always cherish 
the memory of those days when we 
all worked so harmoniously toget
her to help our fellow man.

I would also like to mention that 
my father for many years was a 
member of Aido Chorus. He also 
helped at all Laisvė’s social affairs.”

Julia Callahan per S.S.

DETROIT, MICHIGAN

CARLS PLACE, L.I

Lietuvos baleto artistai Loreta Bartusevičiūtė ir Jonas Katakinas atiiel 
šokį “Palangos Juzė”.

trio koncertuoja “Laisvės” jubiliejausLietuvos dailės muziejaus kanklių 
minėjime Vilniuje.

Laisvės” redaktorius Rudolfas Baranikas
• direktorių tarybos narė Nastė Buknienė

Gegužės 6 d. Judy Rye užbaigė 
Wayne State University, Detroite 
ir jai suteiktas “business adminis
tration ir Fashion Design” laipsnis. 
Jos tėveliai, Emma ir Alfons Rye 
labai patenkinti.

Vilniuje minėjimo prezidiume: iš k^ į d.: Nastė Buknienė, Nelė Ventienė, 
Vanda Klikūnienė, gen. Pranas Petronis, Leokadija Diržinskaitė, Elena 
Jeskevičiūtė.

Birželio 24 d. mirė Ona Kazlaus
kienė (Kazei), sulaukusi 88 m. Mirė 
ligoninėje Long Island.

Velionė priklausė Moterų klubui, 
LLD ir Aido Chorui. Per ilgus me
tus kartu su vyru ji dainavo Aido 

chore. Draugai Kazlauskai lankyda
vo mūsų visus parengimus.

Dideliame nuliūdime paliko sūnų 
su šeima ir daug kitų giminių.

Nellie Ventienė mh

“Laisvės” administratorė Sofija Stasiukaitienė su “Vilnies” redaktorium 
Stasiu Jonu Jokubka dalijasi įspūdžiais, vartydami sukaktuvinę “Laisvės” 
laidą, išėjusią minint 75-ąsias metines. i

Aktorius V. Sirka pristato menininkus, koncertavusius “Lietuvos’ 
viešbučio konferencijų salėje. Publikoje: iš k. į d.: L. Diržinskaitė, gen. Pr 
Petronis, N. Buknienė, V. Klikūnienė, M. Sadovskis.

Po bowleriu susipažinimo vaka
ro, reikėjo išvalyt Detroito Lietuvių 
Klubo svetainę. Tą darbą gegužes 
19 d. nemokamai atliko klubieČiai 
per keturias valandas. Antonette ir 
Kęstutis Garelis, Alice ir Al Stacey; 
Emma ir Alfons Rye bei Chuck 
Tvaska. Dabar Klubo svetainė ne
paprastai gražiai blizga.

Vaclovas Sakalauskas 
linkėjo gyvuoti ilgus

Didelė padėka
Per devynis mėnesius daug bow

leriu prisidėjo visokiais darbais ir 
aukomis sukelt bowleriu iždą 35 
LDS turnyrui. Visiems padėkota už 
jų pagalbą. Per visą bowling sezoną 
Emma ir Alfons Rye vežė laikraš- 
čius-popierius į Lyben Computer 
Systems įstaigą, 1250 East Rankin 
Dr., Troy, Michigan. Tuos laikraŠ- 
čius-popierius privežė bowleriai į 
Detroito Lietuvių Klubo patalpas; 
Emma Alfons Rye juos kraudavo j 
savo mašiną ir veždavo parduot į 
Lybeno įstaigą. Sis jų uždarbis 
daug padėjo bowleriu iždui. Visi 
bowleriai turėtų už darba jiems 
gražiai padėkot. , Stefanija

“Laisvės” atstovai! susitikime Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos 
prezidiume. Iš k. į d.: gen. P. Petronis, prezidiumo pirm. R. Songaila, N. 
Ventienė, J. Barkauskas, N. Buknienė, R. Baranikas.

Turnyras
Po ilgų pamokų ir daug išlaidų 

per devynius mėnesius, LDS 
35-asis bowleriu turnyras įvyko De
troite gegužės 16, 17 ir 18 dienomis. 
Iš Chicagos atskrido didelis būrys, 
juos pasitiko detroitiečiai lėktuvų 
stotyje. Per dvi dienas visi “sušilę 
dirbo” ir pagaliau mūsų ekspertas 
inžinierius Kęstutis Garelis su savo 
kompiuteriu surado laimėtoją.

Šeštadienį, gegužės 17 d. pabaigę 
lošimą, visi dalyviai susirinko į Det
roito Lietuvių Klubą, kur įvyko su
sipažinimo vakaras. Svečiai buvo 
vaišinami. Buvo didelis banketas. 
Vėliau buvo muzika. Detroitiečiai 
su svečiais baliavojo iki vidurnak
čio. Turnyro užbaigimui įvyko kitas 
banketas Holiday Inn valgykloje, 
Dearborn, Michigan. Po pietų buvo 
pranešti laimėtojai. Tarpe moterų 
komandų, pirmą ir antrą vietąs lai
mėjo Detroito moterys, ir, žinoma, 
laimėjo Detroito sorority trofėją. 
Tarpe vyrų komandų pirmą ir antrą 
vietas laimėjo Detroito vyrai ir 
Sacal trofėjų. Dabar abu trofėjai 
bus Detroite iki kito turnyro.

Išvalė svetainę

Užbaigė Mokslą
Prasidedant vasarai, daug jau

nuolių baigia mokslus. Jaunuolis 
John Brazas užbaigė savo vidurinę 
mokyklą ir šį rudenį lankys kolegi-

Detroitietis David Rye jau keletą 
metų lanko University of Chicago, 
ir birželio mėn. pabaigs daktaro 
mokslą. Bet jis dar ten nori ilgiau 
mokytis, kol gaus specialisto 
daktaro laipsnį. Jo tėveliai, Bertha 
ir Tony Rye irgi yra labai patenkinti 
jų sunaus gabumu ir mokslu.

Padarė Operaciją
Viena iš bowleriu, Josephine Li- 

minskiūtė Milus, sunegalavo ir jos 
keliui buvo padaryta sėkminga ope
racija. Tą proga ją aplankė jos trys 
sesutės; Aida Liminsky gyvenanti 
Detroite; Jean Liminsky, gyv. Kali
fornijoj ir Ruth Liminsky gyv. 
Indiana valstijoje.

Mirė Lietuviai
Gegužės 14 d. Annapolis ligoninė

je mirė Anna Kudžius, 87 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Charles 
Step (Stepanausko) laidotuvių na
muose, 18425 Beech Daly, Detroite. 
Palaidota gegužės 19 d. su bažnyti
nėmis apeigomis Grandlawn kapi
nėse. Paliko nuliūdime anūkus Jo
seph Wentz, Arnold Kudžius ir Vir
ginia Maceiskis. Atsisveikinimo 
pietūs įvyko Danish klube.

Abbey Convalescent namuose, 
Warren, Michigan, gegužės 14 d. 
mirė Sophie Ludvikėnas, 88 metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Wujek lai
dotuvių namuose, Sterling Heights, 
Michigan. Palaidota gegužės 16 d. 
Woodlawn kapinių įsienyje. Paliko 
nuliūdime sūnų Edmund, gyv. War
ren, Michigan ir dukrą Veroniką, 
gyv. Ft. Lauderdale, Floridoj. Pie
tūs buvo Farm House valgykloje, 
Hazel Park, Michigan.

Gegužės 26 d. nuo vėžio ligos 
Harper ligoninėje mirė Antanas Mi- 
kulkėnas, 67 metų amžiaus. Buvo 
pašarvotas Vai Bauža laidotuvių na
muose, 1930 - 25th Street, Detroite. 
Palaidotas gegužės 30 d. Šv. Anta
no bažnytinėmis apeigomis Holy 
Sepulchre kapinėse. Laidotuves 
tvarkė jo geras draugas Vladas Jo
mantas. Atsisveikinimo kalbą kop
lyčioje pasakė laidotuvių direktorė 
Yolanda Zaparackas.

Velionis priklausė prie Stasio 
Butkaus Šaulių kuopos; Dariaus ir 
Girėno klubo bei Lietuvių Namų 
Draugystės. Buvo geras draugas 
Detroito Lietuvių Klubo, kurį daž
nai lankė.

Dirba Užsienyje
Balandžio mėn. George OI in 

(Ulinskas) turėjo progą dirbt Japo
nijoj vieną savaitę. Jis yra Fordo 
įstaigos inžinierius. Jo darbdavys 
George pasiuntė į Japoniją darbo 
reikalais.

Kitas Fordo įstaigos inžinierius 
Tony Rye dirba Meksikoj, bet 
ilgiau; tris savaites, o vieną savaitę 
būna namie Detroite. Tas vyksta 
jau keli mėnesiai. Šuo juo yra ir jo 
žmona Bertha Rye, kuri Meksikoj 
atostogauja.

■X:..
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KANADOS ŽINIOS

TORONTIEČIŲ KRONIKA
Klubiečiai turėjo puikią išvyką

Birželio 11, dar prieš 8 valandą 
ryto, pradėjo visi rinktis j salę, 
moterys ir vyrai, visi pasipuošę 
šventiškai. Susėdę šnekučiavosi 
laukdami autobuso. Jonas ir Ada 
Morkiai išvirė kavos ir paruošė 
užkandžių, kad nenusibostų laukti, 
nes dar visa valanda buvo iki 
autobuso atvykimo.

A. Guobienė, kuri rūpinosi 
išvykimo reikalais ir keliautojais, 
pranešė, kad jau laikas rikiuotis ir 
sėsti į autobusą. Jonas Morkis ir 
Juozas Mileris ruošėsi filmuoti. 
Pradedant filmuoti, J. Mileris tarė 
šiuos žodžius: “Mieli draugai ir 
draugės. Šiais 1986 metais Sūnų ir 
Dukterų klubo pensijonieriai turi 
jau 6-tąją metinę išvyką j skirtingas 
vietas. Buvo malonu kartu paben
drauti ir linksmai laiką praleisti. 
Apgailėtina, kad jau keletas mūsų 
draugų ir draugių negali dalyvauti 
su mumis. Vieni yra atsiskyrę nuo 
gyvųjų tarpo, keletas negali su 
mumis dalyvauti dėl blogos svei
katos. Ypatingai tenka apgailes
tauti Sūnų ir Dukterų Klubo 
pirmininką Joną Ylą, kurio sveikata 
paskutiniu laiku sušlubavo. Mes visi 
giliai užjaučiame tave, Jonai, ir 
visus, kurie negalėjo su mumis 
dalyvauti.’’

Pabaigus filmuoti, visi skubino- 
mės i autobusą ir kelionę. Oras 
buvo palankus, buvo smagu pasidai
ryti į šonus. Matyti vynuogių 
laukai. Kaip prisimenu, anksčiau 
šios apylinkės buvo garsios vaisme
džiais. Bet buvo surasta, kad 
Niagara Peninsula tinkama vynuo
gėms auginti. Besigrožėjant ta 
pūiki'd gamta pasiekėm “The 
Greatest Miniatiure Park in the 
World’’. Šiame parke yra žymiausių 
pastatų įvairiose pasaulio šalyse 
miniatiūros. Pavyzdžiui: CN bokš
tas Toronte, Cabot Tower New- 
foundlande, Tower of London, The 
Tower of Bridges, Edinburgh

Castle, Britanijos Parlamentas, 
Kremliaus Maskvoj, Cogne Cathe
dral Vokietijoj, Eiffel Tower 
Paryžiuje. The Colosseum Romoj, 
piramidės Egypte. Vienu žodžiu, 
beveik visos šalys atstovaujamos. 
Yra į ką pasižiūrėti, yra kur 
pasivaikščioti.

Užbaigus kelionę po "mažąjį 
pasaulį”, buvome gerokai ištroškę, 
išalkę. Sėdom atgal į autobusą ir 
vykome pietų “Beacon Motor Inn”, 
Jordon Harbour. Čia gerai pasistip
rinę, vykome į Niagara Falls. Po 
didelių pietų buvo labai gerai 
pasivaikščioti, pasižiūrėti į garsųjį 
vandenpuolį. Niagara Falls yra 
išgarsėjęs kaip jaunavedžių “me
daus rnėnesio” miestas.

Pasivaikščioję, sėdome į autobusą 
ir važiavome su pakvietimu į 
Jordan ir St. Michelle vyno 
gamyklą. Ten mus pasitiko jauna 
moteris, kuri buvo mūsų vadove. Ji 
mums paaiškino, kad ši gamykla 
įsikūrė 1921 metais. Tai moderniška 
gamykla. Apžiūrėjus viską buvome 
pakviesti paragauti vyno. Keliauto
jams vynas patiko, tai užėjom 
nusipirkti vyno lauktuvėms.

Užsibaigus vaišėms, susėdome į 
autobusą. J. Morkis paprašė visų 
gražiai padainuoti' apie gimtinę 
Lietuvą. Mes tą ir padarėm. Dainas 
pravedė J. Mileris ir R. Kuktarie- 
nė, o J. Morkis užbaigė filmavimą. 
Sako padarė 50 pėdų filmą.

Visi geroj nuotaikoj grįžome į 
Torontą. Tik nemalonu buvo, kad 
mus pasitiko gana smarkus lietus.

Turėjo operaciją
Joan Talbot, Ados Morkienės 

dukrelė, pergyveno Toronte sunkią 
operaciją. Negana to, prisidėjo 
plaučių uždegimas. Ligonė daug 
prisikentėjo. Dabar jau sveiksta, 
išvyko į namus pas savo vyrą ir 
sūnelį Brockvillyje.

Linkiu greitai visai pasveikti.
A. Y.

WATERBURY, CT.

Mirus

Jonas Uloza
Reiškiame gilią, nuoširdžią užuojautą jo žmonai Mary 

(Vaitanaitei) Ulozienei, sūnums Edward Uloza ir Alfred Uloza, 
anūkams jr anūkėms, taip pat kitiems giminėms, artimiesiems ir 
draugams.

O Tu Jonai, ilsėkis ramiai Lietuvių kapinėse.

L.L.D.28 KP.
VALDYBA IR NARIAI 

PER
M. SVINKŪNIENŲ

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Liūdnas Prisiminimas
Mano mylimo gyvenimo draugo

Jurgio Bernoto
Gamta atskyrė Jį nuo manęs. Aš likau giliame liūdesyje, iš kurio 

niekada neišeisiu.
Ilsėkis ramiai, mano mylimas. Aš Tavęs niekada nepamiršiu.

Žmona - Ona Bernotienė

ELKAPARK,N. Y
This morning we received a very 

lovely letter from Arthur Petrick, a 
former Laisvė’s director and a dedi
cated reader.

His letter follows:
“Yesterday I took my wife and 

mother to visit Adele Rainienė. 
Adele, many of Laisve’s readers 
will recall, was a very active parti
cipant in all of Laisve’s affairs. She 
was a director, correspondent, LLD 
member, and a member of the Wo
men’s Club. Adele never missed a 
single Laisve’s social gathering.

At present, Adele is in the Laco
nia Nursing Home, which is located 
in the Bronx, directly in back of the 
local police station.

We found Adele in a wheel chair. 
She was still half asleep .when we 
got there. We left my mother to vi
sit with her while we went to visit 
other areas of the home. When we

returned to Adele’s room we found 
her quite alert and in full control of 
her faculties. We had a very inspi
ring conversation. Evidently, Adele 
is receiving excellent care. The Ho
me is kept spotless and the food is 
very good. A nurse fixed a lovely 
tray for my mother, so that the two 
women had an enjoyable time, ea
ting and reminiscing.

It would be very nice if some of 
Adele’s old co-workers at Laisve 
would drop in for a visit with her. I 
am sure she would greatly enjoy 
seeing some of her old pals and 
friends of Laisve.”
Her address is:

Adele Raines 
c/o Lanconia Nursing Home 

1050 East 230th Street 
Bronx, N.Y. 10466

Arthur Petrick per S.S.

Aplankykite Lietuvą
Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 

net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų ir, galimas daiktas, kurie norės galės po parą 
ar dvi nuvykti į savo gimtąsias vietas.

Pirma grupė išskrido gegužės 12 d.
Antra grupė išskris rugpjūčio 18 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 

Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš 
rugsėjo 1 d.

♦ ♦ ♦

Trečia grupė išskris spalio 13 d. Maskvoje nakvos 2 naktis, 
Vilniuje 10 naktų. Grįžtant Maskvoje nakvos 1 naktį. Sugrįš spalio 
27 d.

Norintys kuria nors grupe vykti, paskubėkite registruotis, nes 
grupėse vietų skaičius ribotas.

Daugiau informacijų ir registracijai kreipkitės:

Laisvės Administracija 
102-02 Liberty Avė. 
Ozone Park, N>y. 11417

P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

Laisvės Administracija

BRIEFS
Sveikinam

/ i

Toronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų Klubas sveikiname Laisve su 
.. 75 metų sukaktuvėmis. “Laisvė” lankė mus ir lanko Kanadoje per 
daugelį metų. Su pagarba sveikiname jos leidėjus, darbuotojus ir 
rėmėjus. Ir mūsų klubas prisideda su parama, aukodamas $500.00 
amerikoniškais (kanadiškais — 703.25). Linkime geros sėkmės lei
dėjams, redaktoriui ir bendradarbiams. Lai lanko mus Laisvė ir 

i toliau.

Klubo Valdyba

Vilniuje, po “Laisvės” jubiliejaus minėjimo, ncwyorkietė solistė Amelia 
Jeskevičiūtė-Young susitinka su Robertu ir Onute Žiugždom, kurie dažnai 
apsilankydavo “Laisvės” pastogėje, kai Robertas dirbo korespondentu prie 
Jungtinių Tautų. Žiugždos prašė perduoti sveikinimus visiems laisviečiams.

Ilgametis skaitytojas ir rėmėjas dr. Henry Juška “Laisvės” redaktoriui 
Rudolfui Baranikui rodo jauniausiąjį žurnalistų Kavaliauskų prieauglį, 
motinos Ramunės rankose.

Tillsonburg, Ont. Canada
Gerbemieji:
Prisiunčiu 65 dol. vertės pašto perlaidą. Tai bus 14 dol. už 

prenumeratą, o likę 50 dol. -auką mūsų mylimai “Laisvei . Mes 
visi linkim, kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų ir lankytų mūsų namus 
per ilgus metus.

Viso gero visiem darbuotojam.
P. M. Gavin

Širdingai dėkojame draugui Gavin.
Administracija.

WEST HARTFORD, CONN.

Pataisymas

Mes giliai atsiprašome, kad aukotojų sąraše, 5/30/86 buvo 
praleista pavardė, Jonas Vasil, kuris aukojo $38, ir prisiuntė $12 
už prenumeratą. Jonui Vasil širdingai dėkojame.

Administracija.

ATITAISYMAS

Atsiprašome, kad sąraše 5/30/86 irgi per klaidą, nebuvo padėta 
aukos suma, kurią draugė Olga Skelley mums prisiuntė. Ji aukojo 
$100. Širdingai ačių Tau, drauge Olgą Skelley. ,

Administracija

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas 

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJMAS 

[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 iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 doerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 doerių per metus 
penkiems moksleiviams, kurie išpildo mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu:

Association of Lithuanian Workers Middletown, N.Y. 10940 
26 North Street, room 42 telefonas [914] 343-3774

Weather reports leave out one thing: We live these days in a climate of 
fear.

Something can be done about it if we have the courage to rethink our 
social policies. This is the theme of a thought-provoking new study by 
sociologist Elliott Currie. As “Confronting Crime” points out, our. situation 
today is probably worse than we imagine.

Our crime rate, when compared with the rest of the world is distressingly 
high. Americans have faced roughly seven to ten times the risk of death by 
homicide as the residents of European countries.

♦ ♦ ♦

These days the average New Yorker is getting a rare look at the real 
workings of the Koch administration and discovering that ‘hizzoner’s’ 
administration and some of his closest political Cronies are far less than 
honorable. Like the Watergate break-in in 1972, the suicide of Queens Boro 
President Donald Manes, has opened a cesspool of official corruption, 
bribery and wrong-doing.

Almost every day there’s some new scandal revealed in the media. So far, 
and it is only the beginning, about ten key officials have left the Koch 
administration since the Manes event. Well over twenty officials have been 
forced out or resigned since Koch was re-elected. These days, a certain 
level of cockiness is gone from the Mayor’s public image because this 
scandal could be the beginning of the end of his reign as mayor. What ever 
happened to ‘how’m I doin?’.

Everybody knows he’s doing lousey.
♦ ♦ *

Twelve University of Maryland students were arrested for building a 
shanty to replace one of three shanties the administration had torn down.

The shanties were built to protest university investments in companies 
doing business in South Africa.

♦ ♦ ♦

Sarasvati Walker, an 8-year old student visited the Soviet Union as a 
goodwill ambassador May 4 to 18.

She took letters from her classmates to Soviet children in an effort to 
strike up pen-pal relationships as part of a program called Children As 
Teachers For Peace.

The goal of the program is for American children to meet with Soviets of 
similar ages to share goals for peace. ILSE
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PEOPLE’S DAILY WORLD
ANNUAL PICNIC

SUNDAY, AUGUST 10th,FROM NOON TO DUSK 
THREE ACRE PARK

ON BEAUTIFUL LAKE QUINSIGAMOND 
IN SHREWSBURY, MASS.

From Boston, take Route 9 west to Shrewsbury. When you see 
White City on your left, take a right on Quinsigamond Rd., watch 
for the 3 Acre Park sign on your left.

Also, a bus will leave from 550 Mass. Ave., Central Square, 
Cambridge at 11 a.m.

Round trip fare and entrance to picnic $6.00. Children free.
Guest speaker — Tim Wheeler, Journalist, PDW.

Swimming, sports, entertainment, good food, good friends - old 
and new. A good day in the country for the whole family.




