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KRISLAI
Veidu į Lietuvą — 
Veidu į pasaulį...

Kuomet lozungo pobūdžio trum
pas posakis “Veidu į Lietuvą” pra
dėjo mirgėti Amerikos lietuvių libe
ralinėje spaudoje, jį galima buvo 
suprasti kaip iš paties gyvenimo 
reikalo išplaukiantį teigiamą reiški
nį. Šviesiečiai, akiratininkai, “Met
menų” inteligentai ir kai kurie jauni 
katalikai pradėjo suprasti pagrindi
nę tiesą: negalima branginti ir ug
dyti lietuvišką kultūrą ir lietuvybę 
čia pas mus, Vakaruose, ignoruo
jant žydinčią ir būjojančią kultūrą 
pačioje Lietuvoje. Kad padaryti tą 
posūkį, betgi, reikėjo ir bent kiek 
politiniai persiorientuoti, palikti 
nuošalyje aklą neapykantą, pasilikti 
kritiškiems, bet tuo pačiu laiku ban
dyti žiūrėti blaiviomis akimis... Iš 
karto jie bandė taip orientuotis, bet 
dabar iš to užmojo tik likučiai mato
si- akla neapykanta socializmui vis
ką nustelbia. Bet - kodėl? Bandysi
me pagvildenti.

♦ ♦ ♦
Atsinešimas į dabartinę Lietuvą 

negali būti izoliuotas nuo likusio 
plataus pasaulio supratimo. Emoci
nis lygiai kaip logiškas atsinešimas į 
tarybinę Lietuvą tam tikra prasme 
yra glaudžiai surištas su atsinešimu 
į pasaulinę padėtį. Kitaip sakant, 
negalima įgyvendinti sloganą “Vei
du į Lietuva”, ignoruojant arba ne
suprantant likusio pasaulio. Kitas 
obalsis, kitas devizas, kitas lozun
gas labai pravertėtų mūsų libera- 

. v lams: "Veidu į pasaulį.”

♦ ♦ ♦
Tuo atžvilgiu jie galėtų pasimo

kinti iš Europos socialdemokratų. 
Paimkime socialistinio internacio
nalo nusistatymą: Švedijos, Graiki
jos, Vakarų Vokietijos ir kitų 
kraštų socialdemokratai griežtai 
kritiškai atsineša į vidujinę Tarybų 
Sąjungos santvarką, kritikuoja, ką 
jie mato esant laisvo išireiškimo 
stoka, ir visą eilę visiems gerai 
žinomų dalykų. Bet tuo pačiu laiku 
socialistinis internacionalas remia 
Nikaragvos ir Centralinės Ameri
kos bendrai' žmonių kovas, stoja 
prieš Amerikos remiamą interven
ciją. Vakarų ir Pietų Europos 
socialdemokratai taipgi supranta, 
kad taikos apsaugos rei
kale, branduolinio karo išvengimo 
reikale, Tarybų Sąjunga lošia tei
giamą rolę. Kitaip sakant, kritiškas 
atsinešimas į komunistus daugumo
je socialistinio internacionalo parti
jų nenustelbia supratimo, kad viso
je eilėje kovų už žmonijos gerbūvį 
Tarybų Sąjunga vaidina teigiamą 
rolę. Tą gerai supranta ne tik minė
tieji Europos socialdemokratai, bet 
ir visa eilė Amerikos socialdemok
ratinių ir liberalinių grupuočių, pa
vyzdžiui, aukštai gerbiamas žurna
las “The Nation”, Chicagoje išei
nantis socialdemokratų krypties sa-

1 ..*■ vaitraštis “In These Times” ir eilė
kitų. ♦ ♦ ♦

Kitaip, deja, mūsų visuomenėje. 
Gyvenama izoliacijoje ir platusis 
pasaulis aplink mus matomas lyg 
per miglas. Mes, pavyzdžiui, žino
me, ką tokie kaip Tomas Venclova 
galvoja apie katalikybės padėtį ta
rybinėje Lietuvoje, bet ką jie galvo
ja apie tuos kunigus Centralinėje ir 
Pietų Amerikoje, kurie veikia ran- 

I kon su marksistais, kurie save vadi
na Liaudies bažnyčios (Iglcsia del 
Pueblo) tarnais, apie tas amerikie
tes vienuoles, kurios nuvyksios į 
Salvadorą arba Gvatemalą greit 
įsitraukia į liaudies judėjimą? Mes 
gerai žinome, ką jie galvoja apie li
teratūrą ir cenzūrą, bet mes niekad 
neišgirstame iš jų, ką jie galvoja 
apie geriausiuosius Nikaragvos 
poetus (dargi kunigus) kurie įeina į 
sandinistinį frontą kartu su komu
nistais ir darbuojasi valdžioje.
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Vaizdas iš keturias dienas vykusių iškilmių, minint Laisvės statulos šimto 
metų jubiliejų, kai ji pastatyta New Yorke prie įplaukimo į uostą, Liberty 
saloje. Nors tikroji sukaktis bus tik šį rudenį, jubiliejaus minėjimas buvo 
sujungtas su JAV nepriklausomybės — Liepos ketvirtosios švente. Laisvės 
statula su iškeltu švyturiu rankoje per šimtą metų viltingai pasitikdavo lai
vus su naujais emigrantais. Tarp tų milijonų ateivių buvo ir daug lietuvių, 
nuo skurdo ir politinės priespaudos bėgusių į naująjį pasaulį ieškoti laimės. 1

LIEPOS KETVIRTOJI IR LAISVES STATULOS 
ŠIMTAMETINIS JUBILIEJUS

New York. — Keturias dienas čia 
buvo nertasi iš kailio,minint pirma 
laiko Laisvės statulos šimto metų 
jubiliejų ir tą minėjimą sujungiant 
su Amerikbs nepriklausomybės — 
Liepos Ketvirtosios švente.

Uždegti deglo, kurį savo rankoje 
laiko Laisvės statula, buvo atvykęs 
prez. Reagan, o prie jo prisidėjo ir 
Prancūzijos prezidentas Francois 
Mitterrand, čia buvęs garbės sve
čiu, nes ši statula yra Prancūzijos 
dovana. Ją sukūrė italų kilmės 
prancūzas skulptorius Frederic Au
guste BartholdiJškilmėse dalyvavo 
keli milijonai žmonių, paskui buvo 
daugiau kaip 50,000 laivų paradas, 
fejerverkai ir kitokios įdomybės.

Statula nuo 1984 m. gegužės 29 d. 
buvo remontuojama ir nebuvo leid
žiama ją lankyti. Dabar ji vėl priei
nama publikai, o atidarymo iškilmė
se prezidentienė Nancy Reagan 
perkirpo kaspiną. Tuo metu 50 
tūkst. balandžių paleista į padangę. 
Pirmąją dieną — liepos 5-ąją — Li- 
berty-Ellis saloje apsilankė arti de
šimties tūkstančių turistų, kurių 
pirmasis buvo fabriko darbininkas 
iš Derbyshire, D. Britanijos.

Tikrasis šimto metų jubiliejaus 
minėjimas įvyks šį rudenį, bet jau 
pasibaigė Liberty-Ellis Island fun
dacijos vajus, per ketverius metus 
surinkus $277 milijonus, iš kurių

statulos kapitaliniam remontui 
išleista $66 milijonai ir įvairiom 
programom — $30 miljonų. Liku
sieji pinigai skiriami pačios salos 
pertvarkymui, kuris bus užbaigtas 
ligi 1992. Vajui vadovavo Chrysler 
korporacijos prezidentas Lee A. la- 
cocca. $69 milijonus Fundacija su
rinko iš įvairių korporacijų, ku
rioms buvo oficialiai leista naudoti 
Statulos emblemą jų gaminių rekla
mavime.

Ryšium su šimtmetinio jubilie
jaus švente, kaip ir visada jubiliejų 
progomis, buvo daug komercinės 
reklamos, net ir specialiai pagamin
tų prekių, kaip pavyzdžiui, statulos 
replikų, marškinių su statulos 
vaizdu, įvairių kitų, net riestainių.

Pasigirdo nemaža balsų, smer
kiančių šventės sukomercinimą. Jų 
tarpe buvo ir JAV Komunistų
tijos gen. sekretorius Gus Hali. Jis 
tas iškilmes pavadino grynai holy- 
woodiško pobūdžio renginiu ir pab
rėžė, kad Amerika nūdien reikalin
ga daugiau nei laisvės simbolio — ji 
reikalinga_tikrosios laisvės. Esą šis 
buržuazinis renginys nieko bendra 
neturi su istorija ir su realybe. Da
bartinę padėtį pavaizduodamas, 
Hali priminė, jog dar šį minėjimų 
savaitgalį FBI spaudą informavo, 
kad New Yorke, Trade Centre, pra
dėjęs veikti elektroninis centras,

Daug kas, jų tarpe ir New Yorko 
valstijos gubernatorius Cuomo, 
protestavo iškilmių vadovybei dėl 
leidimo parade dalyvauti Čilės lai
vui “Esmeralda”. Tai laivas, kuris 
tuo metu, kai buvo nuversta Čilės 
demokratiškai išrinktoji Allende 
valdžia, buvo kalinami ir kankinami 
nuverstosios valdžios šalininkai. 
Tačiau į protestus nebuvo atsiž
velgta.

Kritikos susilaukė ir pagrindiniai 
šventės renginių kalbėtojai. Jie la
biau kėlė privačios nuosavybės lai
mėjimus, pamiršdami, kad skurdo 
ir vargo esama nemažai visoje 
Amerikoje, o ypač New Yorke, ku
riame įsikūrė milijonai imigrantų. 
Jų palikonys, kurie dabar sudaro 
arti pusės Amerikos gyventojų, yra 
darbo žmonės ir sunkiai galą su galu 
suvedantys. Daugelis newyrokiečių

par-
protestavo ir dėl bilietų brangumo į 
įvairius šventinius renginius. Esą

Geros valios žaidynės sutraukė 
daugiau kaip 60-ies šalių atstovus

Maskva. — Liepos 5 d., Lenino 
centriniame stadione, Tarybų Są
jungos Komunistų partijos Centro 
Komiteto gen. sekretorius Michail 
Gorbačiov atidarė Geros valios žai
dynes. Jų tikslas, kaip jis pabrėžė, 
taikos noro pademonstravimas.

Žaidynėse dalyvauja daugiau 
kaip šešiasdešimties kraštų sporti
ninkai. Jos užtruks ligi liepos 20 d. 
Atidarymo metu pavaizduotas mo
mentas iš TSRS-JAV bendradar
biavimo erdvės tyrinėjime. Publikai 
pasirodė susikibę rankomis keturi 
buvusieji Apollo-Sojuz erdvėlaivių 
susijungimo dalyviai veteranai — 
du amerikiečiai: Thomas Stafford ir 
Deke Slayton ir du tarybiniai kos
monautai veteranai: Aleksėj Leo
nov ir Valerij Kubasov.

TV komentatoriai, o taip pat ir 
daugiau kaip 100 tūkstančių žiūro
vių buvo sujaudinti, kai Samanthos 
Smith motinai buvo įteikta gėlių 
puokštė. Ji ten buvo nuvykusi su 
keliom buvusiom Samanthos drau
gėm iš Manchester, Maine. Jos 
aplankys tas pačias vietoves ir susi
tiks su jaunimu, su kuriuo buvo su
sitikusi Samantha, kai ji Tarybų Są
jungoje lankėsi kaip taikos ambasa
dorė.

Šių žaidynių iniciatorium yra 
amerikiečių Turner Broadcasting 
System, iš Atlanta, kuri žaidynių 
metu siunčia savo laidas į Ameriką 
ir kitus kraštus, bendradarbiauda
ma su 62 nepriklausomom TV sto
tim.

Žaidynių sumanymą stipriai pa
rėmė sporto institucijos Tarybų Są
jungoje. Tai pirmas sykis pastarųjų 
dešimties meų laikotarpyje, kai 
JAV ir TSRS sportininkai susitinka 
tokio masto varžybose. Būdinga ir 
tai, kad vėliau pareiškė norą daly
vauti ir daugiau šalių sportininkai. 
Kai varžybos prasidėjo, jau buvo

apie 70 šalių atstovų, o Barcelonoje, 
Ispanijoje, vykstantis krepšinio 
čempionatas taip pat įjungtas į šias 
Geros valios varžybas.

Prieš prasidedant varžyboms, 
dalyviai pasirašė deklaraciją, pa- 
reikšdami, kad jie jungiasi į drau
giškas rungtynes ir tuo pačiu kvie
čia visą pasaulį pasekti jų pavyz
džiu,-varžybomis ir kooperavimu 
išspręsti žmonijos aktualiuosius 
klausimus.

Sekančios Geros valios varžybos 
įvyks Amerikoje. Tai bus 1990 m 
rugpjūčio mėnesį Seattle, Washing
ton. Ten jau susidaręs organizacinis

komitetas. Laukiama, kad Turner 
TV padės pastatyt, atitinkamus sta
dionus ir pritar.kyti aplinką.

Šiose varžybose Maskvoje dabar, 
tarp daugelio tarybinių sportininkų, 
dalyvauja ir lietuviai. Spauda jau 
rašė apie Arvidą Sabonį, kuris pa
dėjo TSRS krepšininkams laimėti 
pergalę prieš Izraelio kamandą. Lai
mėta 114:77 santykiu. Minima, kad 
Sabonis norintis išbandyti jėgas su 
amerikiečiais Amerikoje, bet, sako, 
ši svajonė paliekama tolesnei atei
čiai, nes šiuo metu svarbu laimėti 
aukso medalius tose varžybose, ku
rios vyksta.

PASAULINIS TEISMAS PASMERKĖ JAV 
INTERVENCIJĄ NIKARAGVOJE

Raginant juos atsigręžti veidu į 
pasaulį, mes neturime omenyje, 
kad jie turi palikti nuošalyje savo 
kritiškumą link komunizmo. Likti 
kritiškiems, jeigu jie taip jaučia iš 
savo įsitikinimo, yra jų privilegija - 
buk jie teisūs ar ne. Bet geriau sup
rantant didįjį pasaulį, kurios dalimi 
Lietuva po viso ko yra, jie turėtų 
blaivesnę perespektyvą ir labiau 
balansuotą logiką. ’

R. B.

Hague. — Pasaulinis Teismas, 
vos dviem dienom praslinkus nuo 
to, kai JAV Kongreso Atstovų Rū
mai patvirtino prez. Reagano pra
šytuosius $100 milijonų paremti 
kontrams, paskelbė, kad JAV veik
la pažeidžia tarptautinius įstaty
mus.

Teismo nariai dvylika balsų prieš 
tris paskelbė, kad JAV pastangos 
jėga nuversti Nikaragvos vyriausy
bę yra “nelegalus jėgos naudoji
mas” ir Nikaragvos suverenumo pa
žeidimas. Tik JAV, D. Britanijos ir 
Japonijos teisėjai pabalsavo prieš.

Pagal teismo nutarimą JAV tu
rinčios tokią savo veiklą nutraukti 
bei atlyginti už materialinius nuos
tolius. Teismo pirmininkas Nagend- 
ra Singh pareiškė, kad kontrų fi
nansavimas jau savaime sudaro 
intervenciją. JAV privalančios tuo
jau pat šią savo veiklą sustabdyti.

Teismas savo sprendimą remia 
Jungtinių Tautų Chartoje, Ameri
kos valstybių organizacijos chartose 
bei keliuose kituose tarptautiniuose 
dokumentuose esančiais susitari
mais.

Nors JAV ir skelbia, kad ji to 
Teismo jurisdikcijos nepripažįsta, 
bet šio teismo autoritetas yra visuo
tinis. Daugelyje šalių pasisakoma 
už Teismo sprendimą. Australijos 
užsienio reikalų ministras William 
Hayden parėmė Teismo nuosprendį 
ir kritikavo JAV už pagalbą kont-

rąms. Jis taip pat pabrėžė, kad 
Australija remia Kontadoros gru
pės taikingo klausimų s^repdimo 
planą; ir pripažįsta, jog Nikaragvos 
vyriausybė yra teisėta tos šalies 
valdžia.

Tarptautinis forumas 
smerkia Libijos 
bombardavimo

Athens. — Graikijos sostinėje 
birželio mėnesį įvykusi tarptautinė 
konferencija, kurioje dalyvavo 
moterų ir taikos veikėjų organiza
cijos,pasmerkė JAV karo veiksmus 
prieš Libiją ir pareikalavo, kad Vi
duržemio jūros regionas būtų pas
kelbtas “Taikos zona”.

Konferencijoje dalyvavo 150 mo
terų iš Viduržemio jūros regiono, 
NATO ir socialistinių šalių. Delega
tės priėmė nutarimus, kad Jungti
nių Tautų rėmuose būtų sušaukta 
tarptautinė konferencija aptarti tai
kos reikalams Artimuosiuose Ry
tuose ir kad toje konferencijoje da
lyvautų visos suinteresuotosios ša
lys, jų tarpe ir Palestinos Vadavimo 
Organizacija. Visuotinai paremtas 
TSRS planas ligi 2000-ųjų metų 
išlaisvinti pasaulį nuo branduolinių 
ginklų.

kuriame kompiuterių pagalba bus 
renkamos sekimo žinios. Panašaus 
pobūdžio sekimo centrai būsią 
įrengti ir kituose Amerikos mies
tuose. “Argi gali būti kas nors pa
našaus kur nors kitur pasaulyje? 
Tai reiškia, kad kiekvieno žmogaus 
judesiai bus sekami?, kalbėjo susi
rūpinęs Gus Hali socialistinių šalių 
korespondentams.

Suteikė prieglobstį 
pabėgėliui nuo 

apartheido
Oakland, California. — Šio mies

to Taryba vienbalsiai priėmė nuta
rimą suteikti prieglobstį nuo Preto- 
rijos režimo rasinės diskriminacinės 
bėgantiems asmenims. Tokiu būdu 
čia neseniai nuo norvegų laivo nušo
kęs jūrininkas Patrick Mtoto, pirma 
patekęs į vietos policijos nuovadą, 
buvo sutiktas išskėstomis ranko
mis. Jis pats turėjo progos susitikti 
su miesto Tarybos nariais ir jiems 
padėkoti.

Tarybos nutarimas taikomas ir 
pabėgėliams iš Haiti, Salvadoro ir 
Guatemalos. Oakland yra šešiolik
tasis iš JAV miestų, pasis/kelbęs 
suteikiančiu prieglobstį pabėgė
liams iš priespaudos kraštų.

Miesto Taryba ir jos rezoliuciją 
parėmusios vietos organizacijos 
pareiškė, kad “yra pilnai supranta
ma baimė tokių pabėgėlių sugrįžti į 
savo kilmės kraštą, kur jiems gresia 
mirtis”.

Imigracijos studijų centro advo
katas Mark Silverman ta proga pa
reiškė, kad esą pakankamai prece

jie tebuvo prieinami tik turtuo
liams. Pavyzdžiui, Governor saloje, 
kur buvo abudu prezidentai, sėdima 
vieta kaštavo net $5,000.

New Yorko meras Edward Koch 
reiškė nepasitenikinimą, kad vos tik 
keli asmenys buvo parinkti iš etni
nių grupių tarp dvylikos kandidatų, 
kuriems įteiktas Laisvės medalis. 
Jis tad pats parengė 86 medalius ir 
juos išdalinio asmenims daugiau 
kaip iš penkiasdešimt kraštų.

Tarybų Sąjungos spauda ir TV
laidos, ryšium su tom šventėm New 
Yorke, pabrėžė, kad laisvė Ameri
koje prieš šimtą metų ir ypač dabar 
reiškia reiškia laisvę parduoti ir bū
ti parduotam, reiškia dolerio galią ir 
pinigines machinacijas. Bu
vo pabrėžta, kad Amerikoje esama 
34 milijonų vargšų, kurių tarpe 20 
milijonų alkanų ir 2-3 milijonai be
namių.

dentų, įrodžiusių, jog vietos savi
valdybių organai nebutiniai turi lai
kytis Imigracijos ir Natūralizacijos 
įstatymų. Oaklande jau veikia 
Miesto Pabėgėlių Reikalų Komite
tas, kurio atstovė Joan Lohman 
pabrėžė, kad tokia Tarybos rezoliu
cija buvo reikalinga, nes asmenims 
iš minėtų kraštų neduodama politi
nio pabėgėlio teisių, kai tuo tarpu 
suteikiamas panašus statusas pabė
gėliams iš kitur.

Prancūzai remia 
Nikaragvą

Paris. — Generalinė Darbo Kon
federacija, atstovaujanti du trečda
lius Prancūzijos darbo unijų, krei
pėsi į Prancūzijos visuomenę ir dar
bininkus solidarizuoti su Nikarag
vos žmonėmis. Ši komunistų vado
vaujama organizacija pasmerkė 
Amerikos Kongreso $100 milijonų 
paramos paskyrimą kontrams ir 
pabrėžė, kad tokie žygiai veda prie 
tolimesnio kraujo praliejimo regio
ne bei rodo tiesioginį JAV kišimąsi į 
suvereninės šalies reikalus.

Jūreivis Patrick Mtoto, nušokęs nuo norvegų laivo Martinez, Kalifornijoje 
[viduryje], sveikinamas Oakland miesto tarybos susirinkime, kuriame buvo 
priimta rezoliucija suteikti politinį prieglobstį pabėgėliams, nepaisant Imi
gracijos ir Natūralizacijos Įstaigos įstatymų.
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Kariniai nusikaltėliai
Karo nusikaltėliai turi būti nubausti už jų neteisėtus karo meto veiks

mus... Visos etninės grupės turi kooperuoti su Teisingumo departamentu 
ieškant tikrųjų karo nuskaltėlių ir perduodant juos į teisingumo įstaigų ran
kas...

Teisingi žodžiai, Po jais pasirašytų kiekvienas doras, sąžiningas žmogus. 
Daugelio pasaulio valstybių įstatymai nepripažįsta senaties karo nusikalti
mams, ir nusikaltėliai traukiami atsakomybėn, nepaisant, kiek laiko praėjo.

Apie tai irgi ne kartą rašėme, žinome, kad tokiam teisėtumui pritaria 
daugelis čia gyvenančių lietuvių...

Grįžtant prie pradžioje paminėtų minčių - jos nė nekeltų abejonių, jei... 
nebūtų paskelbtos Pabaltijo kilmės reakcionierių pareiškime. Taip, taip, tų 
pačių reakcionierių, kurie visomis išgalėmis gina karo nusikaltėlius, negai
lėdami nei jėgų, nei lėšų, nei laiko. Tai tie patys reakcionieriai, kurie 
mėgina diskredituoti Teisingumo departamento Office of Special 
Investigations darbą ir visaip jam kliudo . . ,.

Skaitytojas gali paklausti: o gal netgi reakcionieriai pagaliau po tiekos 
metų suprato, jog nekaltų žmonių žudikai turi būti nubausti?!

Deja, stebuklai būna tik pasakose, nacių kolaborantų gynėjai nepasikeitė. 
Dar daugiau - jie pasidarė kiek rafinuotesni. Mat, mūsų dienomis šaukte 
šaukti - “ginkime karo nusikaltėlius" - nemadinga netgi šioje padangėje, 
perdaug jau baisūs buvo tie nusikaltimai. Ir taip jau nacių kolaborantų gy
nėjai “didžiojoje” amerikietiškoje spaudoje ne kartą buvo pavadinti tikrai
siais vardais, ir tai sukėlė nemažą sąmyšį jų gretose. Štai tada ir buvo 
griebtasi demagogijos: paskelba, kad ir nacių gynėjai - už “teisybę”, už tai, 
kad “nusikaltėliai turi būti nubausti"... O tai jau skamba netgi kilniai! Būtų 
juokinga, jei už viso to neslypėtų milijonų žmonių tragedija.

... O nacių gynėjai, kaip sakoma, tame pat pareiškime išsiduoda su ragais 
ir nagais. Po gražių žodžių apie teisingumą čia pat rašoma: “Turint prieš 
akis, kad praėjo keturiasdešimt ar daugiau metų nuo to. laiko, kai tie tariami 
nusikaltimai buvo padaryti, reikėtų ypatingo atsargumo...”

2odį "tariami” pabraukiau neatsitiktinai: nacių gynėjai jį naudoja itin daž
nai, norėdami pasėti abejonę - ar apskritai tie nusikaltimai buvo padaryti, 
ar tebėra Valstijose karo nusikaltėlių. Juk tada, kai OSI kelia bylas visiškai 
konkretiems karo nusikaltėliams dėl jų deportacijos, nacių gynėjai vienu 
balsu šaukia apie šių “nekaltumą"!

Bent mums nepavyko niekur pastebėti, kad reakcionieriai imtų ir pripa
žintų: taip, šis darė nusikaltimus, jis privalo atsakyti... O juk būtų logiška, 
jeigu Pabaltijo kilmės reakcionieriai, parašę atsišaukimą dėl OSI veiklos, 
imtų ir paskelbtų: štai tie visiškai respektabelūs “ramieji kaimynai” iš es
mės yra karo nusikaltėliai, atiduokime juos į teisingumo rankas, padaryki
me taip, kad jie nebūtų maišomi su visa ateivių iš Pabaltijo minia!Reakcio- 
nieriai to nepadarė ir nepadarys. Priešingai - jie kaip tik ir nori suplakti na
cių kolaborantus su visa ateivija, nori, kad šie tarsi ištirptų minioje, kad 
kaltinimai konkretiems asmenims būtų tapatinami su kaltinimais visai išei
vijai.

Si taktika labai nenauja. Kaip ir tai, kad nacių gynėjai nekalba ir nerašo 
faktais - jie šaukia apie “nekaltai persekiojamus”, apie “vargšus senus žmo
nes". faktų pašėlusiai bijomasi - ypač nenuginčijamų, dokumentuotų, liudi
ninkų įrodomų. O kaip tik tokie faktai ateina iš Rytų Europos, kur naciai 
įvykdė siaubingiausius nusikaltimus.

Kaip pabrėžia patys mūsų šalies juristai - tai labai patikimi dokumentai. 
Štai ką ta tema rašė žinomas lakraštis “The Christian Science Monitor”:

“Iki šiol negavome nė vieno dokumento iš Tarybų Sąjungos, kuris nebūtų 
autentiškas, pareiškė Michael Walt, OSI direktoriaus pavaduotojas, pridė
jęs: - “Mes analizuojame viską, ką jie mums duoda”. Taigi, mėginimai pasėti 
abejones tarybinių dokumentų autentiškumu yra visiškai tušti. Tačiau tos 
pastangos dar kartą labai iškalbiai rodo, ko sieką reakcionieriai. Ne, jie ne
nori tiesos ir teisingumo, kaip skelbiama veidmainiškoje spaudoje. Jie - 
prieš tai, kad į teisingumo rankas būtų perduoti kariniai nusikaltėliai. Gra
žūs žodžiai apie tai - tik paprasčiausia širma, slepianti negražią veiklą.
.. ...... "" ' --------- — " --------- ! ■"«. ....... ......

Kas ką rašo ir sako
BEVILTIŠKOS “VADUOTOJŲ” 

PASTANGOS
Dar 1945 metų pabaigoje, kai tik 

buvo suformuluota/JA V pirmojo 
branduolinio smūgi/doktrina, men- 
ševikinės "Naujien/s” reiškė įsitiki
nimą, kad netrukus Lietuvos “išva
davimas” taps reaSis. Lietuvių bur
žuaziniai nacionalistai sveikino 
kiekvieną karingą Jv\V vyriausybės 
pareiškimą ir pergyveno dvasinės 
euforijos būseną... Tarptautinio kli
mato pagerėjimo laikai neišsekino 
lietuvių reakcinėje emigracijoje ir 
racionalios patologinio keršto maiti
namos srovės, dabar vis dažniau pa
tys veiksniai stoja karo kurstytojų 
rolėje. Girdėti net lengvabūdiški 
samprotavimai apie tai, esą, nieko 
baisaus, jei “viena - kita atominė 
bomba busimajame konflikte nukris 
ir ant Lietuvos”.

Tokios forsuotos laikysenos prie
žasčių ne viena. O svarbiausia ta, 
kad išeiviškoji visuomenė paseno ir 
nebetiki veiksnių plepalais... Nebe
likus veiksniams tvirtesnio ekono
minio pagrindo, dar labiau išsigimė 
jų idėjų pasaulis (rašoma, pavyz
džiui, apie “rusų, amerikonų ir kinų 
globalinį suokalbį”), persekioja ne
pilnavertiškumo kompleksas, kuris, 
gimdo agresyvumą ir vaizduotės 
chimeras. “Vaduotojai” karštiligiš- 
kai ieško rėmėjų.

Pavyzdžiui, “Akiračiuose” toks 
K. Daugėla apie tai rašo: “Ameri
kos baltų laisvės lyga” sujaudinusi 
“mielu tautiečiu” pabrėžia, kad 
“reikalas skubus”. Šito visiškai nek
ritikuoju, bet kai toliau perskaitau, 
kad Amerikoje mažai yra šeimų, 
kurioms 1000 dolerių labai sunki 
našta, pradedu abejoti, ar čia kalba
ma apie lietuvius. O jei taip, tai ar 
pensininkai priklauso tai laimingųjų 
klasei” Pagaliau, pasitaręs su žmo
na, jis aukoja tik penkis dolerius. 
Metų inercija suveikia, bet kartu 
tas pavyzdys rodo, kaip nupįgo pa
čia tiesiogine prasme “vaduotojų” 
veikla.

Nusivylimas tikrove natūraliai 
pastūmėja sąmonėjimo keliu, sklai
do antitarybines nuostatas, suarti
na su tėvų žeme. Per du dešimtme 
čius, kada prasidėjo organizuotas 
tautiečių turizmas į Tarybų Lietu
vą, jau tūkstančiai įsitikino savo 
akimis socializmo pranašumais, ne 
vienas, sugrįžęs atgal, ėmė pasto
viai domėtis mūsų gyveniniu - skai
to Tarybų Lietuvos spaudą, tampa 
Tarybų Lietuvos radijo korespon
dentais. “Mane ypač domina naujie
nos iš Lietuvos” - rašo Lietuvos ra

KAIRIEJI LAIMĖJO ISPANIJOS RINKIMUOSE

Ispanijos Komunistų partijos lyderė Doloresa Ibarruri balsuoja vienoje 
Madrido rinkiminių būstinių. Ispanijos visuotiniuose rinkimuose pereito 
birželio pabaigoje Komunistų partija laimėjo tris naujas vietas. Tuo būdu 
komunistų parlamente dabar esama septynių. Buvęs Komuistų partijos ly
deris Santiago Carillo, iš partijos pašalintas anksčiau už taip vadinamo Eu
rokomunizmo propagavimą, parlamente savo vietą prarado.

dijui E. Mileris iš Hajetsvilio, JAV. 
- “Aš planuoju aplankyti Lietuvą 
ateinančiais metais. Mane visada la
bai nudžiugina žinios apie Lietuvos 
pažangą, kurią ji padarė po II 
pasaulinio karo”.

“Priimkite mano sveikinimą Ta
rybų Lietuvos 45-ųjų metinių pro
ga” — rašo tautietis E. Šmitas iš 
Bremeno. Tokius sveikinimus taip 
pat atsiuntė J. Samočiūnas ir R. 
Jospaitis iš Argentinos, P. Galins- 
kas iš Brazilijos M. Bikėla iš Pran
cūzijos, J. Alaunė iš Belgijos, K. H. 
Lukošius ir A. Palavinskas iš Vaka
rų Vokietijos, daugelis kitų mūsų 
tautiečių. Laiškų Lietuvos radijui 
srautas dar padidėjo, Tarybų Lietu
vos radijui paskelbus viktoriną “Ta
rybų Lietuvai - 45-eri”. Žmonės ra
šo nuoširdžiai ir su dalyko išmany
mu. Apskritai, minėtą viktoriną ga-. 
Įima pavadinti savotišku mūsų 
emigracijos sociologiniu tyrimu, ku
ris parodė akivaizdžiai išaugusį do
mėjimąsi Tarybų Lietuva. Vadina
si, išeivijos veiksnių “drausminimo” 
priemonės, atkalbinėjimai nuo ben
dravimo su Tarybų Lietuva ir net 
bauginimai (kurie ypač garsiai 
skambėjo dešiniojoje emigracijos 
spaudoje, jubiliejinės dainų šventės 
išvakarėse) jau nieko, ar beveik 
nieko nereiškia. Vien tiktai pernai 
su turistinėmis grupėmis Tarybų 
Lietuvą aplankė per 1700 tautiečių, 
beveik pusė tūkstančio stebėjo 
įspūdingą Dainų šventę. Palygini
mui paminėsime, kad 1933-1938 me-' 
tais Lietuvą aplankė vos 2000 tau
tiečių. Smetoninė Lietuva netraukė 
žvilgsnių. Kaip .ir mūsų dienomis - 
jos palikuonys užatlantėje bergžd
žiai dar bandantys išsilaikyti ant sli
daus “vadavimo” kelio.

“AMERIKOS BALSO” 
“ATRADIMAS”

Vienoje “Amerikos balso” lietu
viškųjų laidų redaktoriai padarė 
stulbinantį atradimą; pasirodo, Lie
tuva nesunyko tarybų valdžios me
tais, o atvirkščiai - išvystė pramo
nę, energetiką, net ilgą laką buvusi 
lietuviškiems veiksniams “antilietu

viška” ir “antiekologinė” Ignalinos 
atominė jėgainė - tinka! Lietuvos 
energetikos pagrindas! Pakanka
mai aukšto lygio, anot “Amerikos 
balso” ir Lietuvos žemės ūkis. Visa 
toji pažanga prašyte prašosi dabar 
tikro šeimininko, ne kokio eilinio 
Lietuvos kolūkiečio ar darbininko... 
Todėl jau visiškos ūkinės gerovės 
sąlygomis drąsiai galima krauti če
modanus. “Ne baugintis, o ruoštis 
nepriklausomam gyvenimui” - ragi
na paskutinius abejojančius “Ame
rikos balso” komentatorius A. Da- 
vilonis. Ir priduria: “Ateities Lietu
va kelsis ne iš totalinių griuvėsių.” 
Kokių ten - “griuvėsių”... Jeigu tik
rai malonūs mūsų “vaduotojai” ne
persistengs bevaduodami nuo svei
ko proto - kartu su panšiais į save - 
Amerikos vanagus, kurie irgi myli 
ateitį ir vardan tos šviesios ateities 
seniai nori paversti pasaulį į dul
kes...

Kaip ten bebūtų, o mūsų “vaduo
tojams” atsirado nesutepta svajonė 
- klestinti Lietuva (tikrai mažokai 
cukrinių perdirbama į spiritą, anot 
to paties balso...) Jau nėra ko bai
mintis įmoklinit pavyzdžiui, Laisvės 
alėjoje Kaune į srutas, kaip anuo
met. Tokių nepaprastai drąsių vyrų 
Lietuvai visuomet kaip oro stigo, 
todėl šiandien belieka laukti, ką dar 
paskelbs “Amerikos balsas”. Jeigu 
redakcijos reikalai klostysis ir to
liau taip palankiai Lietuvai, tai, ma
tyt, neužilgo sužinosime ir daugiau 
naujienų: pavyzdžiui, tokią, kad 
Lietuvos niekada po karo ir nerei
kėjo vaduoti ir jau nereikės dėl to 
vargti niekada. Ar žinote, kodėl? 
Todėl, kad Lietuva laisva jau 45-eri 
metai ir tvirtai žengia savo pasi
rinktu keliu.
“DRAUGUI” - NE DRAUGĖ 

TIKTAI. . . MOTERIS
Norint sužinoti, koks menkas ir 

niekingas padaras yra moteris, ne
būtina raustis knygų lentynose, ieš
koti F. Nyčės ar kito dailiosios ly
ties mokslingo niekintojo; pakanka 
atsiversti “Draugo” tematinį pusla
pį, kuris vadinasi “Moterų gyveni
mas”. Taigi, koks tas moterų gyve
nimas?

Pasirodo, moterys yra mėgėjos 
dailiai rengtis. Kažkieno netgi “pas
tebėta, kad amerikietės respubliko
nės moterys, besireškiančios politi
koje, savo plaukų šukuosenoj turi 
aukštesnį stilių, negu jų oponentės 
demokratės”. Toks pastebėjimas - 
tik tarp kitko, idant “Draugo” skai
tytojas nepamanytų, kad laikraštis 
yra ne Amerikos prezidento, tiks
liau - prezidentienės respublikonės - 
pusėįe. “Draugas” labai afišuojasi 
dabartinio prezidento draugu, tiktai ‘ 
iš tos draugystės, kaip visi žinome, 
vieni nuostoliai: kaip tik šis Ameri
kos prezidentas apkarpė federalines 
subsidijas etniniams laikraščiams.

Pasirodo, moterims negalima 
daug skaityti - gresia silpnaprotys
tė! Geriausia - telktis į banketų | 
ruošimo komisijas, būti virėjomis ir 
skalbėjomis - nuo to silpnaprotystė 
negresia. Dar sužinome iš “Moterų 
gyvenimo”, kad moteris - tai graži 
patelė, kuri paslepia ne viską po rū
bais, o “Draugo” fotokoresponden
tas tuojau nuspaudžia aparatą - te- 
sigroži “Moterų gyvenimu” ne vie
nos moterys, bet ir vyrai! Pagaliau, 
tai logiška; juk vyrai tokį puslpį 
“Drauge” ir sugalvojo, vyrai jį pri
rašo, tegu vyrai ir skaitinėja, žiūri
nėja...

Kyla klausimas: kam demonst
ruoti ir aprašinėti tas pačias ameri
koniškas madas, kurios šimtus kar
tų ir daug geriau aprašytos bei pa
rodytos didžiuosiuose Amerikos 
žurnaluose? Kam sprausti mūsų 
motinas ir seseris į virtuvines nuot
raukas, jeigu ir taip yra aišku: išei
vijos moterys nė iš tolo neprileid- 
žiamos prie rimtesnio ir solidesnio 
visuomeninio darbo? Sprendžiant iš( 
“Moterų gyvenimo”, tas gyvenimas 
tkrovėje neišeina iš miegamojo, sa
lono ir virtuvės. Matote, net skaity
ti moteriai yra kenksminga... Jeigu 
viskas klotųsi pagal “Draugo” re
daktorių norus, tai šiandien neturė
tume moterų - rašytojų, moterų - 
mokslininkių, moterų - kosmonau- 
čių. Laimei, tikrasis gyvenimas toli 
pranoko “Draugo” redaktorių men
talitetą...

Lietuviškoje spaudoje

MENKA GARBĖ
Liętuvos “vaduotojai” mėgsta 

pasvarstyti, kaip jie dabar tvarky
tus! Lietuvoje, ko, jų manymu, sti
go Lietuvos gyvenime prieš karą: 
kiti prisimena ne tokius senus lai

Kaunietis krvidas Sabonis, gražiai pasireiškęs Geros valios varžybose 

Maskvoje. Apie jį palankiai rašė pasaulinė spauda. Šį nuotrauka daryta
anksčiau kita proga.

kus, jau emigracinį gyvenimą ir vėl 
svarsto, kaip reikėję tvarkytis, kad 
dabar štai, senatvėje, gyventi leng
viau būtų... Šiandieninis moralinis 
“vaduotojų” būvis nėra tvirtas, 
ateitis - be perspektyvos, ar ne dėl 
to pasireškia vėlyva kai kurių "va
duotojų” meilė, pavyzdžiui, demok
ratijai, arba - konkrečiau - vieti
nėms profesinėms sąjungoms... De
ja, šaukštai po pietų.

Niekada nestovėjo nuosekliose 
išeivijos daugumos pozicijose, nie
kada negynė eilinių lietuvių emi
grantų reikalų ir kanadiškiai “Tė
viškės žiburiai”, bet jo puslapiuose 
irgi atsiranda mėgėjų pasvarstyti, 
“kas būtų, jei . . .” Iliuzinis tonas 
primena dar sykį ir iliuzinę tokių 
laikraščių, kaip “Tėviškės žiburiai”, 
paskirtį mūsų dienomis, kada vis 
daugiau skaitytojų nuo jo nusisuka, 
laikraštis praranda ir elementarias 
informacines funkcijas, — didelę 
ploto dalį užima Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos plepalai, o 
pastaraisiais mėnesiais ne mažiau 
garbingas pozicijas užėmė ir nacių 
kolaborantų užtarėjai. . .

Vadinamasis tautiškumas ir pa
maldumas “Tėviškės žiburių” atve
ju išsigimė į religinį ir politinį 
ekstremizmą: ir viename ir kitame 
pastarųjų mėnesių numeriuose yra 
pakankamai pavyzdžių. Pirmuoju 
atveju yra įžeidžiami Tarybų Lietu
vos patriotų jausmai, antruoju - kė
sinamasi į Kanados piliečių orumą, 
užmetinėjama net Kanados vyriau
sybei už teisėtus veiksmus, ieškant 
karinių nusikaltėlių... Ilgametė be
dantę Kanados lietuvių laikraščio 
pozicija, kaip matome, gan mikliai 
pasinaudojo grupė nesąžiningų 
asmenų, kurie dabar Kanadoje blo
kuojasi su platesniais nacių kolabo
rantų užtarėjų sluoksniais, o “Tė
viškės žiburiai” nesigėdija net 
spausdinti tų f asistuojančių elemen
tų nuotraukas...

Jei lietuvių išeivijoje ir ko trūko, 
tai dabar aišku, ko būtent: juk po 
karo į užjūrį sugužėjo partijų ir par- 
tijėlių atstovai, kurie mikliai biznia
vo visus pokario metus savo vaka
rykštėmis idėjomis. Nebuvo nuo 
karo laikų, nuo “Naujienų” kolabo
ravimo tiktai ryškiai fašistuojančio 
elemento, dabar turime ir tokį - Ka
nados “Tėviškės žiburius”. Norint 
nenorint tenka pripažinti - tai labai 
menka garbė!

LIETUVIŠKIEJI TERORISTAI
Svečiai iš Lietuvos yra užburtoji 

išeivijos kultūrinio gyvenimo vieta: 
atrodo, tų svečių niekas ir nelaukia 
(bent sprendžiant iš dešiniųjų spau
dos), bet kai tokie svečiai atvyksta 
ir prasideda burtai - skersom, sker
som ir žiūrėk - artipilnė salė susirin
ko!

Prieš ketvertą metų Amerkoje 
svečiavosi Lietuvos atlikėjai - solis
tė A. Stasiūnaitė, smuikininkas R. 
Katilius, pianistas P. Stravin
skas . . . Koncertas patiko, susirin

ko nemažai žmonių. Koncerto re
cenzijoje “Akiračiai” rašė: “Iš mūsų 
pusės reikėtų daryti viską, kad pro
gų Lietuvos menininkams koncer
tuoti Amerikoje būtų kuo daugiau. 
O tokiai pasitaikius, nesivaržyti 
koncertus skelbti ir stengtis jiems 
sudaryti palankiausias sąlygas.” 
Žurnalas toliau pažymėjo, kad 
“visuomenės nebuvo paveikusi 
kokia nors politinės kilmės baimė ar 
nemalonumų nujautimas”.

Praėjo keleri metai. Pasaulis pa
žengė dar toliau kosmoso užkariavi
mo sirtyje, bet mūsų išeivijos gyve
nime - jokios pažangos. Greičiau - 
atvirkščiai - žengtas žingsnis ata
tupstom. Pailiustruosime mūsų 
mintį pavyzdžiui iš tų pačių “Akira
čių”, kuriame pasisako Čikagos 
Jaunimo centro, prieš kurį laiko pe
rimto iš tėvų jėzuitų globos, 
adminstratorė J. Kriaučeliūnienė: 
“Gaila, kad paėmę šį darbą naujieji 
Jaunimo centro administratoriai 
pradėjo užtrenkti duris svečiams iš 
Lietuvos...”

Kaip čia išeina? Skaitėme, klau
sėme apie tai, kad išeiviškosios vi
suomenės jau seniai nebeveikia 
antitarybiniai baubai, kad nebeliko 
“politinės kilmės baimės”, o dabar, 
praėjus geram laiko tarpui, vėl gir
dime senas giesmes... Toliau admi
nistratorė skundžiasi: “Bendruome
nės dauguma kultūrinių ryšių nebe
laiko nusikaltimu. Tik saujelė reor- 
gų...” Ar gali būti, kad išeivijos kul
tūrinį gyvenimą vairuotų kažkokia 
“saujelė reorgų?”. Visi ar beveik vi
si - už ryšius su Lietuva, tik “sauje
lė” - prieš. Ir vistiek pastarųjų vir
šus. Keista? Nelabai. Paaiškino ta 
pati administratorė J. Kriaučeliū
nienė: "Šių triukšmadarių parama 
Jaunimo centrui pasireiškia tik ply
tomis...” O plytos gauti nenori nie
kas. “Akiračiai” - taip pat. Todėl ir 
skaitosi visi su saujele chuliganų, 
todėl šventos ramybės dėlei ir už
sitrenkė jų Čikagos Jaunimo centro 
durys Lietuvos svečiams... Belieka 
prisiminti “Akiračių” gražų kvieti
mą - “darykit viską”... Ir patikslin
ti: darykit viską — reiškia nedaryti 
nieko! Kitaip argi leistų savo “lietu
viška vienybe” besigirianti išeivijos 
visuomenė saujelei chuliganų ir 
fanatikų terorizuoti visus?

KANADA NORI GERESNIŲ 
SANTYKIŲ SU TSRS

Maskva. — Kanados ambasado
rius Tarybų Sąjungoje Vernon 
George Turner per vietos TV inter
view pareiškė, kad Kanada norinti 
geresnių santykių tarp Rytų ir Va
karų. Jis kalbėjo liepos 1 d., Kana
dos nepriklausomybės šventės pro
ga. "Nepaisant to, kad Kanadą ir 
Tarybų Sąjungą daug kas skiria — 
bet tai nereiškia, jog negalima su
rasti būdų bendradarbiavimui, pre
kybai ar asmeniniam ryšium”, — 
pareiškė ambasadorius.
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PO VILOS VENTOS SUGRĮŽIMAS GIMTINĖN
“Mūsų gausi šeima - tėvai ir sep

tynetas vaikų - grįžo į Lietuvą 1920 
metais ir apsigyveno netoli gimto
sios Papilės, pro kurią teka Venta. 
Buvau toks pat varganas piemenu
kas, kaip ir tūkstančiai kitų kaimo 
vaikų: pavasarius, vasaras ir rude- 
nius praleidau, ganydamas gyvu
lius pas turtingus ūkininkus. Moky
tis tegalėjau tik porą žiemų Papilės 
mokykloje. Tai ir buvo visi mano 
mokslai. Tai0 rašė 1979 m. išleistoje 
knygoje “Diena stipresnė už naktį” 
Povilas Venta, “gyvenimo universi
tetuose" tapęs žinomu JAV pažan
giųjų lietuvių veikėju.

Gražųjį šių metų Lietuvos pava
sario metą Povilas ^Venta vėl grįžo 
Papilėn. Grįžo pelenų urna, kad 
amžiams liktų su gimtinės žeme. Jo 
palaikus į Lietuvą atvežė žmona 
Nelė Ventienė.

Gegužės 17-oji.
Papilės kultūros namuose, ant 

paaukštinimo gėlėse skęsta urna. 
Nuo sienos, iš portreto žvelgia 
nepamirštamos, žmogiško gerumo 
pilnos Povilo Ventos akys.

Skaitmenys 1910-1985. Liejasi 
gedulo muzika. Nuo pat ryto eina ir 
eina žmonės. Ne tik iš Papilės - iš 
Akmenės, Viekšnių, Naujosios 
Akmenės, kitų aplinkinių Žemaiti
jos vietovių. Žemdirbiai ir tarnau
tojai, moksleiviai ir darbininkai. 
Ateina atiduoti paskutinę pagarbą 
tauriam šios žemės sūnui, kovotojui 
prieš reakciją, už socialinę pažangą. 
Atvyksta Vilniaus visuomenės 
stovų - tarp jų matome Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo sekretorių J. Gurecką, Lie
tuvos TSR užsienio reikalų ministrą 
V. Zenkevičų, Lietuvos KP CK už
sienio ryšių skyriaus vedėjo pava
duotoją J. Paleckį, Lietuvos drau
gystės ir kultūrinių ryšių su užsie
nio šalimis draugijos pirmininką R. 
Petrauską. Galvas lenkia P. Ventos 
revoliucinės kovos draugai, būrelis 
pažangiųjų JAV lietuvių.

Vainikai, vainikai... “Brangiam 
gyvenimo ir kovos draugui - -žmona 
J^Jelė Ventienė”, “Povilui Ventai - 
“Laisvės” laikraščio kolektyvas”,- 
“Žymiam mūsų tautiečiui Povilui 
Ventai - “Tėviškės” draugija, “Gim
tojo krašto” redakcija”, “Povilui 
Ventai - nuo Papilės apylinkės tar
nautojų"... Nuo Akmenės rajono 
valdžios, nuo S. Daukanto vidurinės 
mokyklos, nuo statybinių medžiagų 
kombinato...

14 vai. Tautiniais drabužiais apsi
rengę jaunuoliai išneša P. Ventos 
urną iš kultūros namų. Ir nuvingu- 
riuoja gedulu eisena - šimtų šimtai 
žmonių - saules nušviestu miesteliu 
link jį juosiančios Ventos, kur pilka
pyje glaudžiasi kapinės. Čia gedulo 
mitingą pradeda “Tėviškės” draugi
jos prezidiumo pirmininkas Pranas 
Petronis:

“Mūsų pažangioji išeivija per il
gus dešimtmečius moraliai ir mate
rialiai rėmė lietuvių tautos kovą už 
laisvę, sveikino naujos darbo 
Lietuvos gimimą^džiaugiasi jos 
šiandieniniu klestėjimu. Nenutrau
kiama pažangiečių ir jų socialistinės 
tėviškės ryšį rodo ir tas faktas, 
kada ne vienam jų amžinojo poilsio 
vieta tapo gimtoji žemė. Nuo šiol šis 
Papilės žemės kauburėlis ir granito 
akmuo taps Povilo Ventos šviesaus 
atminimo ir pagarbos vieta. Čia pat, 
greta, ilsisi Juzefą Šukienė, JAV 
darbininkų judėjimo dalyvė, pažan
gių JAV lietuvių moterų organizaci
jų ir spaudos veikėja. Šis Papilės 
pilkapis, švytįs garsiojo Simono 
Daukanto atminimu, bus ir JAV 
pažangių lietuvių veiklos pagerbimo 
vieta.

Povilas gimė 1910 m. sausio 25 d. 
neturtingų darbininkų Stulpinų šei
moje šiame gražiame žemaičių Pa

pilės miestelyje, čia prabėgo jo sun
ki vaikystė. Gražiosios Ventos

Jaunieji garbės sargyboje.

Ventienė, Buknienė, Petronis kapinėse.

skardžiai ir vandenys visą gyveni
mą net ir už jūrų marių šviesiu pa
veikslu liko Povilo širdyje, upės 
vardas tapo jo pseudonimu, antrąja 
pavarde. Povilas Venta dar jaunuo
liu įsijungė į revoliucinį judėjimą 
gimtojoje Žemaitijoje, dalyvavo 
Lietuvos Raudonosios pagalbos 
organizacijos veikloje, kairiųjų dar
bininkų buvo išrinktas Klaipėdos 
krašto seimelio atstovu, Klaipėdos 
uosto darbininkų partinės kuopelės 
sekretoriumi. Už politinę veiklą bu
vo kalinamas.

Teisybės troškimas, socialinio 
teisingumo jausmas vedė Povilą 

entą ten, kur virė klasiniai mūšiai, 
kur liepsnojo internacionalinė darbo 
žmonių kova prieš reakciją.

1937 m. Povilas Venta su bendra
minčiais išvyko į Ispaniją, kovojo 
prieš fašizmą internacionalinėse 
brigadose. Antrą kartą stoti į kovą 
su fašizmu Povilui Venbtai teko liki
mo nublokštam į Jungtines Ameri
kos Valstijas - jis dalyvavo Antraja
me pasauliniame kare, kaip JAV 
armijos karys kovojo prieš japoniš
kuosius militaristus Indokinijoje.

Keturis dešimtmečius su viršum 
Povilas Venta pragyveno Juntinėse 
Amerikos Valstijose ir visus tuos 
metus, negailėdamas jėgų, atidavė 
pažangiam išeivijos judėjimui. Nuo 
1952 m. Povilas Venta dirbo Niujor
ke “Laisvės” laikraščio redakcijoje, 
1960 m. buvo išrinktas “Laisvės” 
bendrovės Direktorių tarybos pir
mininku ir šias pareigas atsidavu
siai ėjo iki mirties 1985 metų rude
nį. Dalyvavo Lietuvių meno sąjun
gos, Amerikos lietuvių darbininkų 
literatūros draugijos veikloje. Ir 
greta jo visada buvo žmona Nelė 
Ventienė, dabar “LaiSVės” redkole
gijos narė. Ir visada Ventų širdyje 
buvo Lietuva - ją aplankę jie 
džiaugdavosi lietuvių tautos gyve
nimu, čia matė savo svajonių ir i- 
dealų įsikūnijimą.

Povilui Ventai buvo suteikti Lie
tuvos TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo, Lietuvos TSR žurnalistų 
sąjungos garbės nario vardai. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo įsaku Povilas Venta drauge su 
grupe amerkiečių - Antrojo pasauli
nio karo veteranų - buvo apdovano
tas jubiliejiniu medaliu, pažymint 
Pergalės 40-metį.

Gerbiamas mielas Povilai! Lietu
vių tauta prisimins Tave kaip kovo
toją už šviesią ateitį, visada, Povilai 
Venta, liksi mūsų atmintyje, mūsų 
darbuose. Lenkdami galvą prieš 
Tavo palaikus, mes reiškiame gilią 
užuojautą žmonai Nelei, visiems 
artimiesiems, bendražygiams, ku
rie Tavo kilnų darbą tęsia “Laisvės” 
laikraščio redakcijoje, pažangioje 
veikloje”.

Kalba “Laisvės” direktorių tary
bos sekretorė Nastė Buknienė:

“Mes labai pasigesime Povilo. Jis 
buvo draugiškas žmogus, mokėjo 
paskatinti, kad mes dirbtume. Ypač 
rūpinosi “Laisvės” laikraščiu. Jis 

troško sulaukti laikraščio 75-erių 
metų sukaktį. Atsitiko taip, kad ne
sulaukė. Visi mylėjo jį, su kuriais 
ėjo ranka ranjcon, širdis širdin, ku
rie ir šiandieną jo darbą tęsia. Did
žiuojamės, kad tėviškė taip gražiai 
priėmė Povilą Ventą, savo sū
nų . . .”

Žodis suteikiamas Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos primininkui, 
“Tiesos” laikraščio redaktoriui Al
bertui Laurinčiukui. Jis sako:

“Žmogus, eidamas per gyvenimą, 
visada palieka pėdsakus. Kartais jie 
būna nežymūs, o kartais giliai įsirė
žę. Povilo Ventos kelias buvo labai 
vingiuotas ir išklotas aštriais akme
nimis. Pėdsaką jis paliko labai gilų 
gyvenime ir visų jį pažinojusių žmo
nių atimintyje. Jau ankstyvoje jau
nystėje, pamatęs ir supratęs netei
sybės priežastis, Povilas Venta įsi
jungė į komunistinį judėjimą, veikė 
labai energingai.

Povilas Venta buvo revoliucionie
rius. Jis ne tik mąstydavo, bet no
rėjo pasaulį pertvarkyti, kad būtų 
gražesnis. Jis nesitaikstė su tuomet 
egzistavusia priespauda ir todėl bu
vo nuteistas ir sėdėjo kalėjime. Jis 
visur laikėsi labai vyriškai.

Povilas Venta buvo interanciona- 
listas. Sužinojęs, kad Ispanijoje 
žmonės kovoja prieš fašistinį

Gedulingas kortežas...
režimą, jis išvyko ten ir kovojo 
internacionalinėse brigadose.

O paskui likimo keliai nubloškė jį 
į JAV. Ten jis energingai ėmėsi 
darbo pažangiųjų lietuvių tarpe. Ir 
kaip simboliška, kad šiandien lai
dotuvėse dalyvauja ir “Laisvės” 
laikraščio direktorių tarybos sekre
torė Nastė Buknienė, pažangaus 
lietuvių išeivių judėjimo įžymios 
veikėjos Elena ir .Emilija Jeskevi- 
čiūtės, kiti laisviečiai.

Povilas Venta mylėjo Lietuvą ir 
tą mes visi žinome. Pernai “Vilnis” 
minėjo savo 65-tį. P. Venta buvo 
nuvykęs į šio laikraščio jubiliejinį 
minėjimą, ir mes su juo vaikščioda
mi Čikagos gatvėmis, kalbėjome, 
kad jis kitais metais, maždaug tuo 
pačiu metu atvyks į Lietuvą, ir mes 
čia paminėsime paties seniausio pa
saulyje leidžiamo pažangaus laik
raščio “Laisvė” jubiliejų. Nebeatvy- 
ko. Jo pelenus atvežė žmona — ben
dražygė ir kovotoja Nelė Ventienė. 
Mes reiškiame pagarbą jai ir tiems 
JAV gyvenantiems pažangiems lie
tuviams, kurie iš visų jėgų remia 
Tarybų Lietuvą, kurie kovoja už 
taiką ir žmogaus laimę.

Kalba Povilo Ventos jaunystės ir 
revoliucinės kovos draugas Jonas 
Jurgaitis:

“Su dideliu liūdesiu į amžino poil
sio vietą palydėjome mūsų mielą 
draugą Povilą Ventą. Jo gyvenimo 
kelias kupinas darbų ir kasdieninės 
kovos, pašvęstos žmonijos labui.

Su Povilu susipažinau daugiau 
' kaip prieš 50 metų Bajorų sunkiųjų 
darbų kalėime, kur jis irgi pateko 

už revoliucinę veiklą Lietuvoje. Po
vilas tarpe savo draugų - politkali
nių buvo nuoširdžiai mylimas už tą 
didžiausį savo kuklumą, dėmesį 
draugams. Kalėjime kiekvieną sa
vo, nuo darbų atliekamą laisvalaikio 
valandėlę kruopščiai išnaudodavo 
savišvietos reikalams, nes laisvėje 
jo gyvenimas buržuazinės santvar
kos aplinkoje mokslui buvo labai 
šykštus.

Kadangi Lietuvos buržuazinė vy
riausybė nė karto nepajėgė sudary
ti Povilui teisminės bylos, todėl pri
sieidavo po kelių kalinimo mėnesių 
vėl paleisti į laisvę, tikintis nors ši
tokiu terorizavimu palaužti jo re- 
voiucinę dvasią. Nepajėgdami to 
padaryti, Povilą Stulpiną-Ventą vi
sam karo stovio laikotarpiui ištrėmė 
į jo gimtinę Papilę, čia jis turėjo 
kasdien registruotis valsčiaus poli
cijoje, nuolatos buvo sekamas įvai
rių policijos agentų. Išvykti kur 
nors už miestelio ribų neturėjo tei
sės. Susirasti kokio nors darbo Pa
pilėje nebuvo galimybių. Po pusme
čio Povilas, iškankintas šių žiaurių 
persekiojimų, ryžosi slaptai pabėgti 
iš Papilės. Klaipėdoje, negalėdamas 
dienos šviesoje rodytis, nutarė 
išvykti į Ispaniją, su draugais sura
do plaukiantį į Prancūziją laivą ir 
jame pasislėpė. Taip trys draugai - 
Povilas Venta, Antanas Slapšys ir 
Pranas Zubas po įvairiausių nuoty
kių ir ilgos kelionės atsidūrė Pran
cūzijoje, o iš ten - Ispanijoje.

Dalyvavo įvairiose internaciona
linių brigadų kautynėse, ginant 
Ispanijos Respubliką, fronte buvo 
sunkiai sužeistas, po pasigydymo 
vėl grįžo į kautynes. Žlugus Madri- 
dui, Liaudies frontas iširo, tarptau
tinių brigadų dalyviai buvo inter
nuoti Prancūzijos koncentracijos 
stovyklose. Ten gyvenimo sąlygos 
buvo labai žiauros. Po pusmečio Po
vilas, rizikuodamas savo gyvybę, 
pabėgo; po įvairių klajonių atsidūrė 
Bordo mieste, kuriame pasisekė 
nustatyti ryšius ir gauti naujus 
asmens dokumentus. Tais sunkiais 
1940 metais, pasirenkant naują pa
vardę, Povilas vėl prisiminė savo 
gimtinę, vaikystės upę Ventą. Ir jis 
tapo Povilu Venta.

Po to, - kiek visokių pergyveni
mų, antrasis pasaulinis karas, ku
riame Povilas Venta dalyvavo, 
triuškindamas japoniškuosius mili
taristus.

Pokario metų jo gyvenimas buvo 
susietas su pažangiųjų Amerikos 
lietuvių gyvenimu. Povilas daug 
prisidėjo, kad “Laisvės” laikraštis 
būtų revoliuciniai idėjiškas, nuosek
lus ir nepalaužiamai tvirtas.

Atsisveikindami su tavim, mielas 
Povilai, didžiuojamės Tavo nueitu 
gyvenimo keliu. Visada prisiminsi
me Tave, Tavo atliktus kilnius dar
bus žmonijos labui.

Tebūna Tau lengva tėviškės že
melė. Povilo draugų vardu reiškiu 
nuoširdžią užuojautą jo mielai žmo
nai Nelei, sūnums Konradui, Povi- 
liukui, jų šeimoms, giminėms ir jo 
draugams.”

Žodis suteikiamas Lietuvos Ko
munistų Partijos Akmenės rajono 
komiteto pirmajam sekretoriui Jo
nui Budrevičiui:

“Povilo Ventos taurus gyvenimo 
kelias prasidėjo čia, senojoje Papi
lėje. Turtingas nuo seno šis kraštas 
kovų už tiesą, už šviesų gyvenimą 
tradicijomis. Kovų prieš išnaudoji
mą, kovų už darbo žmonių laimę ke
liai ir anksčiau ne kartą nuvesdavo 
papilėniškius toli nuo gimtųjų vietų. 
Už jauną Tarybų Rusiją 1918 metais 
Rytų fronte su Kolčako gaujomis 
grūmėsi ir žuvo papilėniškis Jonas 
Liaugminas. Didžiojo proletariato 
vado Lenino užduotis vyktė revoliu-1 
cijos karys, 1919 metais Maskvos 
tarybos deputatas Domininkas

COME TO:
27TH LDS CONVENTION 

BANQUET
SATURDAY, AUGUST 23,1986

SHERATON INN, FULTON ST., MIDDLETOWN, N. Y.

Cocktail Hour 6:00 P.M. 
Dinner at 7:00 P.M.

(Sole Florentine or Cornish Hen, state preference) 
Dancing at 9:00 P.M.

COST $18.00 PER PERSON

Make check payable to:

Association of Lithuanian Workers — Lodge 13

or send credit card number and expiration date to:

Convention Committee 
c/o Association of Lithuanian Workers 

26 North St.
Middletown, N. Y. 10940

Europos darbininkų 
unijos pasiryžta 

kovai prieš aparteidų
London. — Spauda plačiai rašo 

apie D. Britanijos, Airijos ir Pran
cūzijos darbo unijų solidarumo pasi
žadėjimus vieningai kovoti prieš 
aparteidą Pietų Afrikoje.

Airijos darbo unijų metiniame su
važiavime dalyvavo Pietų Afrikos 
darbo unijų atstovai ir papasakojo 
apie sunkias gyvenimo sąlygas 
aparteido režime. Vėliau spauda 
kvietė Airijos darbininkus pasekti 
Airijos moterimis, kurios jau dau
giau kaip metai paskelbusios boiko
tą daržovėms iš Pietų Afrikos. Tai 
privertė ir Airijos vyriausybę 
uždrausti daržovių iš Pietų Afrikos 
įvežimą ir paskui reikalauti Bendro
joje Europos Rinkoje sankcijų prieš 
Pretorijos režimą.

Pietų Afrikos darbo unijų atsto

Andrijaitis. Buržuazijos valdymo 
metais čia veikė pogrindinė komu
nistų kuopelė, miestelyje ir jo apy
linkėse neretai suplevėsuodavo rau
donosios vėliavos, pranašaudamos 
šviesią pergalės aušrą.

Gal todėl ir neatsitiktina, kad 
Ventos upės apglėbtoje Papilėje 
prasidėjęs darbininko Povilo Ven
tos gyvenimas pasuko būtent tokia 
vaga.

Tėvynė ilgai nebuvo dosni savo 
vaikams. Tūkstančiai jų nuo Ventos 
ir Šešupės, nuo Dubysos ir Nemuno 
buvo priversti išvykti anapus marių 
duonos kąsnio, geresnės dalios ieš
koti. Toks likimas teko ir Papilės 
darbininkų sūnui Povilui Stulpinui, 
vėliau savo pavardę pasirinkusiam 
gražiosios žemaičių upės vardą. Ta
čiau Povilas Venta išvyko ne pasa
kiškų lobių ieškoti, o kovoti už en
giamųjų ir išnaudojamųjų reikalą, 
kovoti už vienintelę tiesą - darbo 
liaudies tiesą.

Šviesus jo gyvenimo tikslas, jo 
svajonės įsikūnijo mūsų gyvenime, 
Tarybų Lietuvoje. Įsikūnijo ir Ak
menės rajone.

Kadaise gūdus buržuazijos valdo
mos Lietuvos užkampis, Akmenės 
rajonas dabar-pramonės, gerai 
mechanizuoto ūkio, visuotino raš
tingumo kraštas. Šiandien Akme
nės rajonas tiekia daugiau kaip 
trečdalį visų respublikoje pagami
namų statybinių medžiagų, žymią 
jų dalį eksportuoja užsieniui.

Nuo šio kalnelio toli matyti neat
pažįstamai pasikeitę Papilės tarybi
nio ūkio laukai. Jie subrandina did
žiausią rajone derlių. Visa tai pa
siekta, sukurta pačios mūsų liau
dies, vadovaujant Komunistų Parti
jai, padedant broliškoms tarybi
nėms tautoms. Tai - didžiausia mū
sų jėga ir įkvėpimo šaltinis kurti 
šviesų gyvenimą, ryžtingai kovoti 
už taiką Žemėje. O juk tai - šventi 
Povilo Ventos siekiai ir tikslai.

Lietuvos komunistų Partijos 
Akmenės rajono komiteto, rajono 
Liaudies deputatų, tarybos vykdo
mojo komiteto vardu reiškiu nuo
širdžią užuojautą velionio žmonai, 
artimiesiems, bendražygiams, vi
siems tiems, kas juto jo asmenybės 
šilumą. Akmenės rajono partinės 
organizacijos, visų akmeniškių var
du noriu išreikšti įsitikinimą, kad 
Povilo Ventos atminimą gimtasis 
rajonas saugos ir gerbs, savo dar
bus ir dienas skirs tam, kad žydėtų 
ir puoštųsi Tarybų Lietuva - mūsų 
gimtoji žemė.

Skambant gedulo melodijai, urna 
su Povilo Ventos palaikais įdedama 
į Žemaitijos laukų granito riedulį.

vai lankėsi ir D. Britanijoje bei 
Prancūzijoje, susitikdami su tų ša
lių darbo unijų vadais ir gaudami jų 
pasižadėjimą, kad jie per savo vy
riausybes parems sankcijų Pietų 
Afrikai klausimą.

Washington. — Naujuoju amba- 
sadoriuzčia išvykus Anatolijui Dob- 
ryninui, Tarybų Sąjunga paskyrė 
savo buvusį ambasadorių Jungtinė
se Tautose Jurijų Dobryniną. 
Pastarasis yra buvęs TSRS am
basadorium Ispanijoje, ir JT 
pabuvo tik trumpą laiką.

Varšuva. — Lenkijos vidaus rei
kalų ministro pavaduotojas gen. 
Wladyslaw Pozoga spaudos pasikal
bėjime pareiškė, kad Vakarų šalys 
treniruoja lenkus įvairiems sabota
žo ir teroristiniams veiksmams. 
Viena tokių apmokymo bazių nuro
dyta JAV, New Jersey valstijoje.

Nišą pridengia metalo plokštė su 
įrašu:

Pažangus 
JAV lietuvių veikėjas 

Povilas Venta 
1910-1985

“Retkarčiais atsisuku į tuos išgy
ventus metus, - rašė P. Venta savo 
atsiminimų knygoje. - Nesigailiu jų, 
jeigu jie ir buvo man negeri, jeigu 
jie nedovanojo man tos dalios, kuri 
teko Lietuvoje likusių mano draugų 
vaikams, anūkams ir proanūkiams. 
Jeigu reikėtų iš naujo gyventi - pa
sirinkčiau tokį pat kelią. Visada bu
vau ištikimas darbo žmonių kovai, 
pažangos, socialinės lygybės ir so
cializmo idealams. Nors retėja mū
sų, JAV pažangiečių, agretos, bet 
visi iki galo liekame su Amerikos 
darbo žmonėmis, su socializmo pa
sauliu, išsaugome šviesiuosius tei
singesnės socialinės santvarkos • 
idealus. Ir todėl tikime, kad kova, 
kuriai atidavėme savo jėgas, visur 
bus laimėta, tikime, kaip ta diena, 
kurios šviesa visada nugali nakties 
tamsą”.

Povilo Ventos atminimas lieka 
mumyse. Jo darbai lieka su mumis. 
Mes juos tęsiame.

N. Ventienė prie kapo...

Kanados darbo unijos 
nori platesnių ryšių

Ottawa. — Neseniai čia pasibai
gusi Kanados didžiausios darbo uni
jos federacijos (Canadian Labor 
Congress) konvencija patvirtino sa
vo narių pageidavimą išplėsti ryšius 
su socialistinių šalių ir kitų šalių 
darbo unijomis. Ši Kanados darbo 
unijų federacija atstovauja daugiau 
kaip dviem milijonam narių.



4-TAS PUSLAPIS

PAMINĖTA “LAISVĖS” 
SUKAKTIS VILNIUJE

Vilniuje, “Lietuvos” viešbučio 
konferencijų salėje, įvyko seniausio 
lietuvių darbininkiško ' laikraščio 
“Laisvė”, leidžiamo New Yorke, 
75-ųjų metinių minėjimas.

Minėjimų pradėjo “Tėviškės” 
draugijos pirmininkas P. Petronis.

Žodis pranešimui suteikiamas 
Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko 
universiteto Spaudos žurnalistikos 
katedros vedėjui B. Raguočiui.

- Žvelgiant į “Laisvės" 75-erių me
tų kelių, - pasakė pranešėjas, - pir
miausia iškyla esminis klausimas: 
kur slypi šio laikraščio, visos užsie
nio lietuvių pažangiosios spaudos ir 
judėjimo ilgaamžiškumo ir gyvybin
gumo šaknys? Kas užtikrino, kad 
šis laikraštis gyvuoja taip ilgai ir 
garbingai, kad dabar sulaukė tokios 
sukakties, kokios dar nėra sulaukęs 
joks kitas revoliucinis mūsų nacio
nalinės žurnalistikos leidinys? 
“Laisvė” tarp jų - vyriausioji!

Pasiremdami “Laisvės” laikraščio 
mintimis ir savo žvilgsniu į jo istori
jų, trumpai galėtume atsakyti: tos 
stiprybės ir gyvybės šaknys - “Lais
vės” lakraščio idėjos ir žmonės, ry
šiai su gimtuoju kraštu ir tautos ka
mienu. Štai tie gaivinantys šaltiniai 
ir tos giliosios versmės, iš kurių per 
savo amžių “Laisvė” sėmėsi dvasi
nės energijos, idėjinio ir nacionali
nio gyvastingumo.

Laikraštis diegė savo skaityto
jams tokias idėjas ir mintis, kurios 
jiems padėjo orientuotis darbo kla
sės reikaluose, skatino ir žadino 
praktinius veiksmus kovoje už savo 
interesus. Laikraščio redaktorių ir 
publicistų Kazimiero Vidiko-Tauro, 
Leono Prūseikos, Rojaus Mizaros, 
Antano Bimbos ir kitų darbai mark
sizmo-leninizmo teorijos ir prakti
kos kalusimais tebėra aktualūs ir 
panaudotini šiuolaikinėje dviejų pa
saulių ideologinėje kovoje.

“Laisvę” ugdė ir puoselėjo ne tik 
jos redaktoriai, administracijos 
darbuotojai ir spaustuvės darbinin
kai, bet ir tūkstančiai kitų pažan
giųjų užsienio lietuvių, visada jų rė
musių, ypač ištikus sunkmečiui, ne
laimei, persekiojimui ar kitai bėdai. 
Laikraščio redakcija paramos ir tal
kos visada ieškojo tarp pažangiojo 
judėjimo dalyvių ir organizacijų, 
tarp savo skaitytojų. Ir jie nuošir
džiai atsiliepdavo į kiekvienų jos 
akcijų ir skubėdavo kuo išgalėdami 
padėti.

Mums malonu šiame minėjime 
matyti būrelį tokių “Laisvei” pasi
šventusių jos bičiulių, skaitytojų ir 
korespondentų, lakraščio bendro
vės direktorato atstovų. Leiskite 
jiems padėkoti už jų ištikimybę 
laikraščiui ir pažangiajam judėjimui 
ir per juos pagerbti tuos tūkstan
čius jau mirusių ir gyvenančių lais- 
viečių, kurie ir doleriu, ir raštu, 
žodžiu ir kitokia parama prisidėjo 
prie to, kad “Laisvė” galėtų gyvuo
ti, išdidžiai ir drųsiai žygiuoti ilgų ir 
sunkų kelių. Be tokių pasišventėlių 
nei “Laisvė”, nei “Vilnis” nebūtų 
galėjusios ištverti!

Bendravimo ir ryšio su gimtuoju 
kraštu idėjų ir praktikų “Laisvė” 
grindė klasiniu principu: ji aštriai 
kritikavo ir smerkė carizmo politi
kų, vėliau - lietuviškos buržuazijos 
valdymų, palaikė revoliucinį judėji
mų Lietuvoje. Buržuazijai valdant, 
“Laisvė” pasiekdavo gimtųjį kraštų 
daugiausiai nelegaliai, bet su ja bu
vo pažįstami pažangieji Lietuvos 
žmonės. Jos žodį skaitė Tarybų Są
jungoje gyvenę lietuviai, joje ben
dradarbiavo ir jai patarė Lietuvos 
Komunistų partijos vadovai V. 
Kapsukas, Z. Angarietis ir kiti vei
kėjai.

Pirmųjį kartų viešai “Laisvės” su
kaktis - jos trisdešimtmetis - buvo 
pažymėta “Tiesoje” 1941 metais, 
jau atkūrus Tarybų valdžių Lietu
voje. Nuo tada “Laisvės” kontaktai 
su gimtuoju kraštu, pasukusiu so
cializmo keliu, vis tvirtėjo, darėsi 
įvairesni ir abipusiai. Laikraštis, 
ypač Didžiojo Tėvynės karo metais 
ir pokariu, buvo svarbių humanisti
nių akcijų gimtajam krąštui remti 
organizatorius, parodęs daug inicia
tyvos, pastangų ir darbo materialiai 
ir morališkai padėti lietuvių tautai.

“Laisvė” sugebėjo derinti ir sieti 
meilę gimtajam kraštui su ištikimy
be Amerikos darbo žmonių intere
sams, Tarybų Sųjungai, socializmo 
sandraugai.

"Laisvės” nuopelnai užsienio lie
tuvių išeivijai, visai mūsų tautai, 
jos nacionalinei kultūrai ir žurnalis
tikai, - pasakė baigdamas B. Raguo- 
tiš7-~vlsada bus gyvi, aktualūs ir 
veiksmingi, jos sukurtos vertybės, 
palikimas ir tradicijos toliau bus 
nagrinėjami, puoselėjami ir tęsia

mi. Tai mūsų pareiga ir mūsų įsipa
reigojimas.

• • •
— Jaudinantis buvo “Laisvės” 

75-erių metų sukakties minėjimas 
New Yorke, - kalbėjo Lietuvos TSR 
žurnalistų sąjungos primininkas, 
“Tiesos” laikraščio redaktorius A. 
Laurinčiukas. Salėje, šalia laikraš
čio leidėjų, platintojų, skaitytojų ir 
rėmėjų, matėme daug garbingų 
svečių, į iškilmes buvo atvykę 
mums visiems gerai pažįstami Ksa
vera Karosienė, Stasys Jokubka, ir 
kiti pažangiečiai, svečiai iš Tarybų 
Lietuvos.

Deja, laikas negailestingai retina 
“Laisvės” leidėjų gretas ir ypač per 
minėjimų visi skaudžiai pajuto Po
vilo Ventos netekimų. 0 juk jis tikė
josi surengti “Laisvės” minėjimus 
New Yorke ir Lietuvoje. Tačiau jo 
planams nebuvo lemta išsipildyti. 
Gimtoji Papilės žemė šiomis dieno
mis priglaudė jo palaikus, kuriuos į 
gimtinę atvežė jo žmona Nelė.

“Laisvės” direktorių tarybos var
du nuoširdžius linkėjimus minėjimo 
dalyviams perdavė jos narė N. Ven- 
tienė. Ji širdingai padėkojo visiems, 
kurie gražiai pagerbė Povilo Ventos 
atminimų, palydėjo jį į paskutinę 
kelionę.

Apie “Gimtojo krašto” laikraščio 
•ryšius su pažangiųja užsienio lietu
vių spauda papasakojo jo vyriausia
sis redaktorius V. Reimeris. Jis 
ypač pabrėžė didžiulį “Laisvės” 
nuopelnų lietuvių literatūrai. V. 
Reimeris palinkėjo "Laisvės” ir 
“Vilnies” darbuotojams didelės 
ištvermės leidžiant laikraščius, ku
rie įrašė ir teberašo į istorijų ne
blėstančius puslapius.

Su dideliu dėmesiu susirinkusieji 
klausėsi pažangiųjų JAV lietuvių 
veikėjos E. Jaskevičiūtės pasakoji
mo apie “Laisvės” nueitų kelių, apie 
tai, kad šis laikraštis išėjo tik tūks
tančių žmonių pastangų, jų didžiu
lio noro turėti savo spaudų dėka. 
Atsidūrusiems už Atlanto tautie
čiams “Laisvė” buvo žinių tiekėja, 
mokytoja ir organizatorė. Ji telkė 
juos ir kvietė į kovų už geresnį 
gyvenimų.

“Šiandien visų mūsų bendras tiks
las, pasakė kalbėtoja, — remti kovų 
už taikų, visomis išgalėmis siekti, 
kad būtų panaikintas branduolinis 
ginklas.”

- Kiekvienas naujas “Lasivės”, 
kaip ir “Vilnies”, numeris, - kalbėjo 
žurnalistas V. Kazakevičius, yra 
tikras jų leidėjų žygdarbis. Ir mus 
nepaprastai džiugina tai, kad 
75-mečio proga išėjo didelis ir gra
žus “Laisvės” numeris. “Laisvė” ei
na mūsų garbei, mūsų džiaugsmui. 
Ir tas jubiliejinio numerio pasirody
mas yra didelis smūgis tiems, kurie 
skleidžia pikčiausius gandus.

Minėdami “Laisvės” ir “Vilnies” 
sukaktis, vis daugiau ir daugiau su
žinome apie jų leidėjus. Mūsų parei
ga - surinkti kuo daugiau žinių pa
žangiosios emigracinės spaudos 
istorijai, išleisti rimtų mokslinį vei
kalų.

“Laisvės” direktorių tarybos narė 
N. Buknienė dėkojo už gražias 
viešnagės dienas Tarybų Lietuvoje 
ir pasakė, kad laikraščio jubiliejaus 
minėjimas Lietuvoje paskatins jo 
leidėjus ir toliau darbuotis negailint 
jėgų, kad “Laisvė” kuo ilgiau galėtų 
lankyti savo skaitytojus.

• • •
Minėjime dalyvavo Lietuvos TSR 

Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo pirmininko pavaduotoja V. Kli- 
kūnienė, LKP CK užsienio ryšių 
skyriaus vedėjas M. Sado’Jfekis, 
Lietuvos draugystės ir kultūrinių 
ryšių su užsienio šalimis draugijos 
primininkas R. Petrauskas, L. Dir- 
žinskaitė, į Lietuvų atvykusių JAV 
lietuvių turistinės grupės nariai.

Po minėjimo respublikos meni
ninkai - Lietuvos TSR dailės muzie
jaus kanklių trio, M. Glinkos kon
kurso laureatė solistė S. Trimakai
tė, sųjunginių konkursų laureatas, 
birbynininkas A. Smolskus, pianis
tė A. Kisieliūtė ir aktorius V. Širka 
surengė koncertų.

Washington, -r Spaudos konfe
rencijoje trys studentai iš Fed. Vo
kietijos, kartu su kitais devyniais, 
25 dienas išlaikyti džiunglėse Nika
ragvoje, kaltino kontrų vadovybę 
dėl jų pagrobimo ir nežmoniškų sų- 
lygų. Jie buvo atvykę į Nikaragva ir 
dirbo prie statybos, kai juos pagro
bė JAV remiami sukilėliai, vadina
mi kontrais, norintys nuversti Ni
karagvos vyriausybę.

“LAISVĖ”

"Laisvės” 75-erių metų sukakties minėjimo prezidiumas.

Kalba "Laisvės” direktorių tarybos narė Nelė Ventienė.
Vlado Gulevičiaus nuotraukos

Kaip veikia Lietuvos ateistai
Vilniaus mokslinės materialistinės 
pasaulėžiūros klubas “Ave, vita!’ 
atšventė savo veklos 15 metų jubi
liejų. Klubo veiklos pradžia 1971 
metais buvo sunki. Jos nariai - keli 
mokytojai, Ateizmo muziejaus dar
buotojai, buvę laisvamaniai ir eks- 
kunigaį. Dirbdamas Respubliki
niuose mokytojų namuose, kur irgi 
buvau įsteigęs Ateistų klubų, buvau 
išrinktas ir šio klubo prezidentu. 
Pamažu klubo narių daugėjo, plėtė
si veikla. Renginius pagyvindavo 
mokytojų manų berniukų choras 
“Ąžuoliukas”, atlikdamas J. S. Bac
ho “Magnificat”, Dž. Rosinio “Sta- 
bAt Mater”, L. van Bethoveno “Ma
žąsias mišias”. Klubui pavadinimų 
“Ave, vita!’ išrinkome ne atsititinai. 
Tai eilutė iš proletarino poeto J. 
Janonio eilėrščio, kurame poetas 
skelbė tikėjimų ne dievu, o darbo 
žmonių sųmoninga pergale prieš mi
tus ir išnaudotojus.

Pirmieji klubo tarybos nariai bu- 
vo žinomi lektoriai ateistai - Vii-j 
niaus universiteto prof. K. Dauk
šas, Ateizmo muziejaus direktorius 
S. Markonis, skyriaus vedėja S. 
Šliaupienė, vyr. dėstytojas P. Pe- 
čiūra. Klubo narių susirinkimuose 
aktyviai dalyvavo laisvamaniai: bu
vęs “Laisvosios minties” sekreto
rius K. Valašinas, doc. N. Indra- 
šius, mokytojas J. Makuška, buvę 
vienuoliai J. Stankaitis, D. Besčas- 
tanas, St. Bataitis, V. Vizgirda, R. 
Gedgaudas, K. Urbonas, buvęs 
Ekvardoro misionierius A. Girskis, 
o paskui ir ekskunigai A. Pagaręc- 
kas, A. Žilinskas, V. Starkus ir kt.

Kartus su Ateizmo muziejumi bu
vo surengti žymių ateistų sukakčių 
minėjimai: astronomo M. Kopernin- 
ko 500 m. gimimo sukaktis, botani
ko J. Pabrėžos 125-osios metinės, 
mokytojo ateisto M. Mozūraičio 
60-metis, žymaus ateisto, rašytojo 
J. Ragausko 75-metis ir kiti.

1977 m. klubas buvo reorganizuo
tas. Klubo mokslinė taryba išplėsta, 
jų papildė prof. dr. I. Zaksas (prezi
dentas), nariai ist. m. dr. J. Jerma- 
lavičius, docentai J. Stankaitis, R. 
Tidikis, R. Skaisgiris, Klubo Gar
bės nariais tapo žymūs mokslinin
kai, valstybės veikėjai J. Žiugžda, 
M. Gedvilas, V. Niunka, P. Slavė
nas, J. Aničas, J. Jurginis. Klubo 
veikla žymiai sustiprėjo, išsiplėtė.

Klubo nariai nuolat kelia savo 
kvalifikacijų. Jie aptarė marksistinį 
požiūrį į religijų, žmogaus gyveni
mo prasmę ir laimę, religinę etikų ir 
komunistinę dorovę. Įsimintinas 
paskaitas prpf. J. Barzdaičio 
“Krikščionybės įvedimo Lietuvoje 

mito - “Kristaus istoriškumo prob
lema”, bei doc. B. Kuzmickio - 
“Šiuolaikinė Vatikano etinė orienta
cija”.

Per pastaruosius metus ypač 
suaktyvėjo klubo narių išvykos į 
respublikos miestus ir rajonus. Po 
kelis kartus lankėsi Zarasų, Širvin
tų, Tauragės rajonuose. Praėjusiais 
metais buvo surenta Virš 30 išvykų. 
Aktyviausiai lektoriai publicistai J. 
Sakalauskas, V. Balkevičius, rašy
tojai J. Būtėnas, G. Astrauskas, 
mokslininkai A. Gaidys, F. Mačens- 
kas, M. Šubas, P. Dičius. Nemažų 
pasisekimų turi rengiami ateistinių 
aforizmų vakarai, kuriuose dalyva
vo klubo aforistininkai J. Sakalaus
kas, V. Kutorga, svečiai A. Cimbo- 
laitis, A. Tendzegolskis, P. Žem- 
kauskas, J. Laurinavičius, S. Batai
tis ir kiti. Išleisti aforizmų rinkiniai 
“Ateistiniai aforizmai” (1983) ir 
“Dievai juokų nemėgsta” (1984).

Šventės metu apie klubo veiklų 
kalbėjo “Žinijos” draugijos referen
tė L. Daktaraitytė, prof. dr. J. Ani
čas, Ateizmo muziejaus direktorius 
E. Maziliauskas. Klubo narius “Ži
nijos” draugija apdovanojo Garbės 
raštais ir piniginėmis premijomis. 
Surengta klubo narių išleistų ateis
tinių mokslo, beletritstikos ir poezi
jos knygų paroda, išleistas jubiliejui 
paminėti bukletas “Ave, vita!’ Be
lieka tik pasidžiaugti, kad klubo 
veikla darosi ženklesnė, įdomesnė, 
kad narių darbas susilaukia vis di
desnio įvertinimo ir pripažinimo.

Br. Jauniškis
Klubo tarybos metraštininkas

Minint rašytojo-ateisto 75 m. jubi
liejų: [iš kairės publicistas Br. 
Jauniškis, rašytojo vaikai M. 
Ragauskaitė, S. Ragauskas ir 
"Bibliotekų darbas” redaktorius J.

KAS PAMIRŠO
Išeivijos dešinioji spauda nuo se

no serga didybės manija, vis taikosi 
į politinius patarėjus. Patarinėjama 
Amerikos prezidentams, Kanados 
premjerams, nepamirštami Rytų 
Europos kraštai ir, žinoma, Tarybų 
Lietuva. Iki šiol neteko skaityti pa
tarimų tiktai Čilės diktatoriui, ma
tyt, laikoma, kad čia tvarkomasi 
kuo puikiausiai, viskas - 0, Key! 
Nenuostabu!

Neseniai “Europos lietuvis" nu
sprendė patarti ir vilniškiam dien
raščiui “Tiesa”, kuriame buvo at
spausdintas buvusio Palangos baž
nyčios žak rasti jono Kazimiero Kry
ževičiaus laiškas. Šiame laiške jis 
aprašė, kaip negražiai su juo, 73 
metų amžiaus žmogumi, pasielgė 
bažnytinis komitetas ir vyskupija, 
palikę senatvėje be pragyvenimo 
lėšų. Ne paslaptis, kad Lietuvoje 
bažnyčia atskirta nuo valstybės ir 
valstybė nemoka pensijų kulto tar
nautojams. Jų darbo sutartys nere
gistruojamos profesinėse sųjungose 
ir visi darbo, socialinio aprūpinimo 
klausimai sprendžiami vyskupijų 
valdytojų. Kaip sprendžiami tie 
klausimai - valstybei nerūpi, ji nesi
kiša į bažnyčios reikalus, kaip ir 
bažnyčia - į valstybės kompetencijų. 
Tai natūralu. Juk kiekvienas Tary
bų Lietuvos pilietis turi teisę laisvai 
pasirinkti profesijų. Nori būti kuni
gu, ar zakristijonu — būk, tačiau ži
nok apie savo būsimas pareigas ir 
teises. Kazimieras Kryževičius, dir
bęs daugelį metų kulto tarnautoju, 
aišku, žinojo apie savo teises ir pa
reigas, apie socialinio aprūpinimo 
senatvėje galimybes — taip pat. Si
tai dabar apsimeta nežinųs tiktai 
“Europos lietuvis”, kuriam, matote, 
atrodo, kad valstybė “privalo” Lie
tuvos kunigams mokėti pensijas. Ir. 
apskritai - “tikintieji tarybinėje 
santvarkoje yra antros rūšies pilie
čiai” - teigia laikraštis. Kas kaltas 
dėl liūdno senojo zakristijono liki
mo? Tarybinė vyriausybė, "Tiesos” 
dienraštis, o gal vis dėlto - pati Lie
tuvos katalikų bažnyčia? Nereikia 
čia painioti visų tikinčiųjų su bažny
tine hierarchija, kuri dažnai veikia 
uždaro klano principu - “niekas ne
kontroliuoja, todėl darom, kaip 
išmanom”. Pinigų nestinga bran

Ošia Dzūkijos miškai
Iš kur bevažiuotum į Varėną, 

Druskininkus ar šiose apylinkėse 
nuo neatmenų laikų įsikūrusius 
Dzūkijos kaimus, neaplenksi nuolat 
žaliuojančių, linksmai ošiančių pu
šynų, papuoštų nedidelėmis beržy
nėlių giraitėmis, būrelin suėjusiais 
ir pavieniais galiūnais ąžuolais. Nė
ra Lietuvoje kito tokio miškingo ra
jono kaip Varėna. Miškai čia užima 
beveik du trečdalius teritorijos. Va- 
rėniškiai sako, kad jų miškai patys 
gražiausi, kad juose grybų ir uogų 
daugiausia. Ir niekas to neneigia. 
Priešingai - sunku rasti suvalkietį, 
aukštaitį ir net žemaitį, kuris nebū
tų grybavęs, uogavęs ar bent šiaip 
čia pasižvalgyti atvykęs.

Bet pakeliui sutikdamas pakrau
tas rustais mašinas ne vienas sune
rimsta: "iškirs, išretins miškus, ne
liks jų ankstesnės didybės ir gro
žio”. Toks nerimas suprantamas. 
Visi savo gimtinę nori matyti kles
tinčių ir gražių.

Nejaugi iš tikrųjų mažėja miškin- 
giausio Lietuvos rajono girios?

— Ne, Dzūkijos miškai nemažėja, - 
sako Varėnos miškų ūkio susivieni
jimo direktorius V. Važpevičius. - 
Jų kasmet plynai iške/tama apie 
600 hektarų,^.p pasooinama visu 
trečdaliu daugiau,

Per du dešimtmečius čionykščiai 
miškai padidėjo nei penkiais pro
centais. Dabar iš kiekvieno hektaro 
miško per metus paruošiama tik 
šiek tiek daugiau kaip vienas kubi
nis metras medienos, o jos priauga 
tris kartus tiek. Vietoje kiekvienos 
nukirstos Varėnos rajono giriose 
pušies kasmet pasodinama po kelio
lika jaunų medelių.

Didįjį darbymetį miškininkai pra
deda gerokai anksčiau už žemdir
bius, vos nutirpus sniegui. Ir šiemet 
žmonių balsais ir technikos gaudimu 
miškai suskambo dar balandžio 
pradžioje. Į iškirsto miško, netinka
mų naudoti žemių plotelius išsi
skirstė šimtai medelių sodintojų. 
Pagalbon pasitelkę mašinas, žmo
nės per nepilnas tris savaites 
pasodino aštuonius milijonus pušai
čių, eglaičių, berželių ir kitų rūšių 
medžio daigų. Miško plotai padidėjo 
dar beveik pusseptinto šimto hekta
rų. Čia po keletos metų pušaitės, 
kurių sodinama daugiausia, sudarys
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KULTO TARNĄ?
giems automobiliams, ekstremistų 
ir fanatikų veiklai, paskalų ir šmeiž
tų platinimui, tačiau neatsirado jų 
pašalpai doram kulto tarnautojui, 
kuris dabar, senatvėje, priverstas 
užsidirbti duonai staliaus amatu. 
Manytume, kad jo likimas yra ne
bloga pamoka besirengiantiems 
rinktis kulto tarnautojo kelių. Juk 
kiekvienas nuovokus žmogus galvo- 
ir apie neišvengiamų senatvę, apie 
pensijinį aprūpinimų. Visiškai aiš
ku, kad tokį aprūpinimų garantuoja 
tik tarybinė valstybė. Suprantama, 
garantuoja tiems, kurie dirba vi
suomenei naudingų darbų. Būtina 
dar pridurti, kad valstybės sociali
niais fondais nesinaudoja tik siaura 
kategorija asmenų, tarnaujančių 
bažnyčiai, kurie įvardinti, kaip “tu
rintys tiesioginių ryšių su kulto atli
kimu”. Įvairūs darbininkai, statybi
ninkai, žmonės, tvarkantys bažny
tinį ūkį, sudarę sutartį su bažnyti
niu komitetu, turi teisę tų sutartį 
įregistruoti rajono komunalinio ūkio 
darbininkų ir tarnautojų profesinė
je sąjungoje. Tie žmonės — daž
niausiai tikintieji — naudojasi viso
mis socialinės pagalbos formomis, 
todėl ir jų darbas bažnytinėje para
pijoje įskaitomas į stažų, būtinų 
senatvės pensijai. Tai eilinį sykį 
parodo humaniškų tarybų valstybės 
ir jos darbo įstatymų prigimtį, 
įstatymų, kurie gina darbo žmogų 
nepriklausomai nuo jo religinių 
įsitikinimų ir darbo vietos. Tai kur 
Lietuvoje “antrarūšiai” piliečiai, 
kaip teigia “Europos lietuvis”? 
Tokių paprasčiausiai nėra.

Istorijų su buvusiu Palangos baž
nyčios zakristijonu dešiniosios emi
gracijos propaganda pabandė eilinį 
sykį išpūsti kaip tikinčiųjų teisių 
“pažeidimo” atvejį. Tik nieko neišė
jo. Atvirkščiai: jo laiškas Lietuvos 
spaudoje dar kartų patvirtino žino
mų tiesų - Lietuvos katalikų bažny
čioje esama nesųžiningų žmonių, 
kuriems nerūpi eilinių tikinčiųjų, 
kulto tarnautojų reikalai. Tokių 
žmonių auka ir tapo Kazimieras 
Kryževičius. Pagaliau, tai buvo pri
verstas pripažinti ir “Europos lietu
vis”.

V. Kostkaitis

| pavėsį, pradės dygti grybai . . . 
Ateinančioms kartoms išaugs gra
žus miškas. Ir taip kasmet. . .

Miško sodinimas nuo seno Dzūki
joje laikomas labai garbingu darbu. 
Ir dabar miško plotus su pasididžia
vimu gausina ir senas, ir jaunas. 
Stropiai miškus sodina ir prižiūri 
Varėnos, Druskininkų ir kitų mo
kyklų moksleiviai.

Mėgsta dzūkai sekmadienio po
pietę praleisti ošiančios pušies ar 
beržo svyruoklio pavėsyje. O kas 
jiems patinka, to ir kitiems linki. 
Todėl girininkai, eiguliai pasirūpi
no, kad kiekvienam svečiui būtų 
miške jauku. Kokiais miško keliais 
bekeliautum, kas keletas kilometrų 
privažiuosi tvarkingas poilsio vie
tas. Čia ir stogą nuo lietaus, ir stalą, 
ir patogų suolą iš kreivuolio padary
tą rasi. Prie skambių upelių, skaid
rių ežerėlių miškininkai yra įrengę 
kelias dešimtis poilsiaviečių, kur 
galima statyti palapines, kūrenti 
laužus, naudotis kitais patogumais.

Tad nerimauti dėl Dzūkijos miškų 
nėra ko. Jie ne retėja ir mažėja, o 
plečiasi ir gražėja.

K. Ivanauskas

Pakvietė Kijevo 
darbininkus

London. — D. Britanijos anglia
kasiai iš Kent srities pakvietė angli- 
kasius iš Kijevo regiono praleisti 
pas juos atostogas. Šis nutarimas 
priimtas apsvarčius sunkią tarybi
nių angliakasių padėtį po avarijos 
atominėje Cernobilio elektrinėje. 
Britai ypač prisiminė tarybinių 
angliakasių užuojautą ir paramą, 
kai jie patys streikavo.

Perrinko Jaruzelskj
Varšuva. — Birželio pabaigoje 

įvykęs dešimtasis Jungtinės Darbi
ninkų partijos suvažiavimas, kuria
me dalyvavo per 18 tūkstančių dele
gatų, perrinko gen. Wojciech Jaru- 
zelskį partijos vadu. Politbiure yra 
15 narių, iš kurių, be Jaruzelskio, 
trys yra kariškiai. Savo pranešime 
gen. Jaruzelski apžvelgė praeities 
įvykius ir kalbėjo apie reformas, 
kurių ketinama imtis.
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KANADOS ŽINIOS

TORONTIECIŲ KRONIKA

CLEARWATER, FLA.

Birželio 17, po bingo, vaišių, J. 
Merkis parodė filmą, padarytą iš 
klubiečių išvykos, apie kurią jau bu
vo rašyta anksčiau. Po to, Klubo di
rektorių Taryba turėjo posėdį, ku
riame T. Zidneris pranešė, kad jis 
gavo gerą pirkėją. Direktorių Tary
ba pasiūlymą priėmė. Toliau T. Zid
neris aiškino apie pardavimo proce
dūrą. Pranešimas buvo priimtas ir 
nutarta šaukti susirinkimą, visus 
narius laiškais, liepos (July) 6. Visi 
klubo nariai būtinai dalyvaukit, ku
rie negalėsite, tai laišku praneškite, 
ar užgiriate Direktorių planą par
duoti salę.

Toliau sekė diskusijos apie To
ronto Lietuvių Sūnų ir Dukterų 
klubo palikimą. J. Morkis pranešė, 
kad yra vieta dėl klubiečių veiklos 
labai geroje vietoje, su patogia 
transportacija. Bus galima tęsti 
veiklą taip, kaip 160 Claremont, tu
rėti susirinkimus, palošti bingo, ro
dyti filmus, atžymėti gimtadienius. 
Mūsų sueigos neturi būti nutrauk
tos, nes mūsų klubas per daug metų 
draugiškai sugyveno, todėl turi būti 
taip ir toliau.

Dėkoja už knygas
- Kadangi Kanados Lietuvių Lite
ratūros Draugijos Centro Komite
tas jau neveikia ir knygų skaitytojų 
mažai beliko, o jo knygynas buvo

MONTREAL, QUE., CANADA
Ligoniai

J. Taruška buvo išvežtas į 
Montreal General ligoninę.

S. Spaičienė, greitąją pagelba, 
buvo išvežta į R. Victorijos 
ligoninę.

L. Kisielius turėjo operaciją 
Reddy Memorial ligoninėj.

A. Snaideris, netikėtai puolė ir 
rankos kaulas trūko. Lanko ligoni
nę.

J. Stukas randasi St. Elizabeth 
ligoninėj.

J. Filerienė sunkiai serga M. 
General ligoninėj.

Šių žodžių rašytoja, su greitąją 
pagelba, buvo išvežta į Lavai 
ligoninę.

Visiems ligoniams linkiu greit 
pasveikti.

Susilaukė sūnelio
A. M. Paragiai susilaukė vąl 

anūkėlio. Jų dukrelė Dana pagimdė 
gražų ir sveiką sūnelį. Tėveliai ir 
tėvukai labai džiaugiasi.

Linkiu gražiai augti.

Kupiškio rajono Antašavos kolūkio Viktariškių kaime atidaryta iš čia ki
lusios dailininkės Veronikos Šlevytės dovanotų paveikslų galerija. Apie 130 
paveikslų,eksponuojama aukštaičio name ir svirne. Lankytojai gali susipa
žinti siS peizažais, natiurmortais, grafikos darbais.

i
V. Brajo nuotraukoje: Dailininkė Veronika Šlevytė supažindina moksleivius 
su galerijos eksponatais.

ST. PETERSBURG, FLA.

ŽINIOS
Klubo sekretorė Mary Brennan, 

mums pranešė, kad Klubo atstaty
mas vykdomas labai gerai. Draugai 
iš visur, prisiuntė piniginės pagal
bos, turėdami vilties, kad Klubas 
vėl bus atidarytas dar spalio mėn.

Linkim nariams gero pasisekimo 
jų milžiniškam projektui.

ADMINISTRACIJA 

gana gausus, tai buvo nutarta atsi
klausti Toronto Public Library, ar 
jie pageidautų lietuvių kalba knygų. 
Bibliotieka mielu noru sutiko paimti 
jas.

Sūnų ir Dukterų Klube buvo pra
nešta, kad, jei kas nori, tai gali pa
sirinkti knygų veltui ir kiek tik nori, 
nes knygos bus atiduotos į knygy
ną.

Žemiau telpa knygyno laiškas:
“Dear Mr. J. Morkis:
“On behalf of the Toronto Public 

Library Board I wish to acknowled
ge and thank you for the gift of 40 
boxes of books.

“The collections of the toronto 
Public Library have been enriched 
by many gifts over the years. Your 
interest in the collections, as e- 
xemplified by this gift, is greatly 
appreciated.”

Dar Vienas
Birželio 17 mirė senas torontietis 

S. Ilakis. Velionis buvo vedęs kita
tautę, tai retai pasirodydavo lietu
vių parengimuose. Paskutiniu metu 
jis visai nesilankė. Seniau rodos 
priklausė prie pašalpinės draugijos, 
skaitė Liaudies Balsą, kol šis 
laikraštis išeidavo.

Gili užuojauta jo šeimai, o jam lai 
būna lengva Kanados žemelė.

A.Y.

Mirė
Birželio 9 d. mirė Elena Kaulakie

nė, (Augustauskaitė), 78 m. Liko 
nuliūdime dukra Ona, 6 anūkai ir 3 
proanūkai, taip pat sesuo Anelė.

Artimiesiems gili užuojauta. Lai- 
būna velionei lengva žemelė.

Ekskursija j Lietuvą
Gegužės 29 d. išvyko Montrealo 

tautiečiai į Lietuvą 10 d., vadovau- 
jaunt Jonui Vilkeliui. Iš viso buvo 
20 tautiečių, bet pabaigoje liko 18, 
nes 2 nusigando ir paskutinėmis 
dienomis susilaikė. Dėkui “Tėviš
kės” draugijai ir Komitetui, Pranui 
Petroniui, kurie suteikė labai gražią 
viešnagę.

Grįžo visi labai patenkinti kelione 
ir džiaugėsi aplankę savo gimtinę 
arba tėvų žemę. Jau kai kurie yra 
užsiprašę ant kitų metų gegužės 
10 d. ekskursijos. Sugrįžę laimin
gai, visi kalba, kokia yra graži T. 
Lietuva ir visi nori, kad būtu taika 
pasaulyje. J. Na

Buvo susirgusi sunkiai Martha 
Gruginskienė. Ligoninėje operuota. 
Operacija pavyko. Dabar sveiksta 
poilsio namuose..Tikisi greit grįžti į 
namus.

Nors pati pergyvendama sveika
tos nemalonumus, rūpinasi pažan
giąja spauda, ypač “Laisve”. Ji ją 
dažnai paremia, taip ir šį kartą 
įteikė paramos $50.

Ačiū jai. Linkiu mielai draugei1 
stiprios sveikatos. Aldona

DETROIT, MICHIGAN 
MIRUS

Bessie [Barbora] Klimas
1986 m. birželio 22 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės sūnėnams: Albin 
Waleyko gyv. Bedford, Massachusetts ir Dr. Karl Yoshoniui, bei 
jo žmonai Jan, jo vaikučiams Peter ir Elaine, gyv. Okemos, Michi
gan; svainiui Frank Yoshoniui, gyv. Holt, Michigan; visiems gimi
nėms gyv. JAV ir Tar. Lietuvoj, bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime'netekę mylimos drauges.
Detroito Moterų Pažangos Klubas

DETROIT, MICHIGAN
MIRĖ

Anna [Demskis] Dočkus

Liepos 3 d., staiga mirė vi
siems gerai žinoma pažngietė Anna 
[Demskienė] Dočkus, sulaukus 93 
metų. Liepos 24 d. a.m. būtų buvus 
94 metų amžiaus. Pailsusi širdelė 
sustojo vežant ją į ligoninę.

Velionė gimė Kybartuose, 1892 
m. liepos 24 d. Jos tėveliai buvo 
Marytė ir Vincas Šulinskai; turėjo 
vieną brolį ir tris sesutes. Būdama 
18 metų amžiaus, atvyko į JAV 
1910 metais į Wilkes-Barre, Pensil
vanija; 1918 metais atvažiavo į Det
roitą ir čia išgyveno iki mirties. Bu
vo du kartus ištekėjusi: pirmą kartą 
su Antanu Demskiu; antrą su Alex 
Dočkum; abu vyrai mirė.

Per pastaruosius kelerius metus 
gyveno su draugais Mary ir Frank 
Nienus.

Nuo pat atvykimo iš Lietuvos, 
velionė buvo nepaprastai energinga 
ir aktyvi tarpe pažangiųjų lietuvių. 
Ji buvo pirmutinė kovot už moterų 
teises; priklausė prie Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, • Detroito 
Lietuvių Klubo, A.L.D.L.D., Det
roito Moterų Pažangos Klubo cho
re. Mažai buvo operečių ir veikalų, 
kuriose velionė nevaidino; buvo ge
ra aktorė. Visi jaunuoliai (kurie da
bar jau irgi paseno) buvo jos “vai
kai”. Su jos pagelba, Detroite gy
vuoja pirmosios kartos lietuviai.

Velionė buvo pašarvota Vai Bau
ža laidotuvių namuose 1930 - 25th 
Street, Detroite ir sukremuota lie
pos 7 d. Woodmere kapinėse. Jos 
pelenai buvo palaidoti liepos 11 d. 
Woodmere kapinėse tarpe jos dvie
jų mirusiųjų vyrų. Laidotuves tvar
kė velionės šeimininkai Mary ir 
Frank Nienus bei jos artimi drau
gai, Antonette ir Kęstutis Gareliai.

Laidotuvių namuose ir kapinių 
koplyčioje atsisveikinimo kalbą pa
sakė Servit Gugas. Kaip ir visuo
met, laidotuvių direktorė, Yolanda 
Bauža-Zaparackienė visiems daly
viams gražiai padėkojo.

karsto nešėjai buvo velionės arti
mi draugai - kaip ji sakydavo “mano 
vaikai” - Albert Litvinas, Albert 
Stacey, Alfons Rye, Eddie Balčiū
nas, Chuck Tvaska ir Kęstutis Ga
relis. Visi dalyviai buvo pakviesti 
pietums į Detroito Lietuvių Klubą.

Velionė, Anna (Demskienė) Doč
kus buvo aktyvi pažangietė; aukojo 
organizacijoms pinigiškai ir darbu; 
stambiai aukodavo laikraščiams 
“Lasivei” ir “Vilniai” ir apie dvylika 
lietuvių Tar. Lietuvoj gaudavo tuos 
du laikraščius, kuriuos velionė 
užprenumeruodavo. Prieš mirtį ji 
prašė savo šeimininkų pasiųst auką 
“Laisvei” ir Vilniai” po šimtą dole
rių. Taip ir buvo padaryta. Mes visi 
liūdime jos netekę!

Serga du broliai
Klubo narys Petras Stasikaitis, 

pradėjo daugiau sirginėt ir dabar 
gyvena Ferguson Convalescent Ho
me, 239 South Main Street, Lapeer, 
Michigan.

Jo brolis Mike Stunskas, taipgi 
sunegalavo; birželio 30 d. Fordo li
goninėje buvo padaryta širdies ope
racija. Dabar sveiksta ir gal greitu 
laiku vėl matysime klube. Jis yra 

klubo valdyboje. Jo žmona ir klubo 
nuolatinė šeimininkė, Pat Stunskas, 
dabar turi daug darbo prižiūrėdama 
abu brolius.

Serga klubiečiai
Savo naumuose sugriuvo klubietė 

Petrė Stakvilienė (Stackwell) ir per 
savaitę laiko niekam nesakė. Birže
lio 22 d. jos sūnus Eddie ją nuvežė į 
Ford ligoninę kur surado, kad su
laužė klubą. Nereikėjo operacijos, 
nes moderniškom mašinom pataisė 
ir dabar Stakvilienė sveiksta savo 
namuose vakščiodama su “walke-• M nu .

Kitas klubo narys Clem Patocki, 
pergyveno sunkią operaciją birželio 
20 d. Oakwood ligoninėje. Operacija 
pasisekė. Dabar sveiksta savo na
muose. Jo žmona Helen taipgi ligo
nė. Gaila gerų žmonių.

Dar dvi mirtys
Dorvin Convalescent namuose, 

Farmington Hills, Michigan mirė 
gegužės 24 d. gerai žinoma pažan
gietė Sophie Nakas o globoja
ma vėžio ligos ištekta. Harry Will 
laidotuvių direktoriaus pagalbą, ve
lionė tą pačią dieną buvo palaidota 
Grandlawn kapinėse prie savo mi
rusio vyro Frank Nakas.

Velionė nuliūdime paliko dukrą 
Violet Nakas Brownell ir tris anū
kus: Tim, Ray ir Sarah. Velionė su 
vyru Frank priklausė prie visų pa
žangiųjų organizacijų ir skaitydavo 
laikraščius “Vilnis” ir “Laisvė”.

Kita pažangietė Bessie [Barbora] 
Klimas, Greenbriair Convalescent 
Center, Howell, Michigan, mirė bir
želio 22 d. sulaukus 89-erių metų 
amžiaus. Buvo pašarvota Harris lai
dotuvių namuose Ford road, Gar
den City, Michigan, bet laidotuves 
tvarkė laidotuvių direktorė Yolanda 
Bauža-Zaparackienė. Laidotuvės1 
įvyko birželio 25 d., palaidota 
Grandlawn kapinėse. Atsisveikini
mo kalbą laidotuvių namuose pasa
kė Kunigas Koss ir laidotuvių di
rektorė Yolanda Bauža-Zaparackie
nė.

Velionė paliko nuliūdime sūnė
nus: Alvin Waleyko gyv. Bedford, 
Massachusetts ir dr. Karl Yoshonį, 
jo žmoną Jan ir jų vaikučius Pe
ter bei Elaine, gyv. Okemos, Michi
gan; svainį Frank Yoshonį ir daug 
draugų. Velionė priklausė prie Det
roito Lietuvių Klubo, Moterų Pa
žangos Klubo, ALDLD ir LDS; 
kuomet buvo sveika skaitydavo 
laikraščius “Laisvę” ir “Vilnis”.

Gražios vestuvės
Birželio 20 d. 6 vai. po pietų, St. 

Hugo of the Hills bažnyčioje, 
Bloomfield Hills,’ Michigan įvyko 
gražios vestuvės. Susituokė laido
tuvių direktorės Yolanda Bau- 
žos-Zaparackienes dukrelė Audra 
Ismena Baužaitė su James Brian 
O’Brien.

Po vestuvių bažnyčioje, įvyko 
vestuvių vaišės Kingsley Inn, 
Bloomfield Hills, Michigan. Dalyva
vo virš du šimtai svečių, didžiuma 
lietuviai. Mišios bažnyčioje, vaišės 
Kingsley Inn ir dalyvių pasipuoši
mas buvo nepaprastai gražus. Baž
nyčioje prie altoriaus Audrą Bau
žaitę palydėjo jos mamytė YoUnda 
ir patėvis Algis Zaparackas, lietu
vių radio direktorius. Buvo šešios 
poros palydovų; dvi merginos buvo 
jaunosios sesutės: Nicole kuri jau 
antrai metai baigė Albion kolegiją ir 
Liana kuri pabaigė vidurinę mokyk
lą North Farmington ir ateinanti 
rudenį pradės, mokslą Western Uni
versity, Kalamazoo, Michigan.

Jaunoji yra pabaigus mokslą 
Wayne State University, Detroite 
ir dabar toliau mokysis Texas Wo
men’s University, Dallas, Texas, 
kur gyvena jos naujasis vyras Jim 
O’Brien. Po vestuvių jaunavedžiai 
praleido medaus mėnesį Hawaii 
Islands. Stefanija

Birželio 30 d. mirė Joseph 
White-Vinikaitis, Smithtown, N. 
Y., anksčiau per 19 m. gyvenęs 
Clearwater, Fla.

Buvo atvežtas į Clearwater, 
pašarvotas Moss Fenster Koplyčio
je. Karstas skendo gėlese.

Juozas Vinikaitis gimė 1892 m. 
kovo 14 d., Lietuvoje. Imigravo į 
JAV 1902 m. Pirmiausia apsigyve
no Pennsylvanijos Valstijoje. Gavo 
darbą anglių kasykloje. Dirbo 
vienerius metus. Juozas greit 
suprato darbininko imigranto dalią. 
Patyręs sunkias darbo sąlygas, ilgai 
nelaukęs, išvyko į Akron, Ohio. Ten 
pagyveno ilgesnį laiką. Vėliau į 
Fayette, Pa. Ten ir susituokė su 
Stephanie Vaideliūte.

Persikėle į New Yorką. Čia dirbo 
mašinistu geležies industrijoje. 
Dalyvavo pažangiojoje veikloje. 
Skaitė ir parėmė pažangiąją spaudą 
“Laisvę”. Jam buvo mylimas 
laikraštis.

Floridoje Juozas ir Stephanie 
apsigyveno 1967 m. gražioje 
Clearwater apylinkėje. Įsirašė į tuo

DETROIT, MICHIGAN 
MIRUS

o

Anna[Demskienė] Dočkus
1986 m. liepos 3 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės šeimos nariams, 
Mary ir Frank Nienus; jų anūkams Jessica ir Zachary Nienus; jos 
draugams, Antonette ir Kęstutis Gareliams; visiems giminėms 
gyv. JAV ir Tar. Lietuvoj, bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę mylimos drauges.

Estelle ir John Smith 
Minnie ir Chuck Tvaska 
Ruby Jeske 
Josephine Morkun 
Mary Norush
Albert ir Alice Stacey 
George Janonis
Ruth ir Servit Gugas 
Ann ir Eddie Balčiūnas 
Emma ir Alfons Rye 
Anna Daukus
Albena ir Albert Litvin 
Stephanie Masis 

DETROIT, MICHIGAN 
MIRUS

Anna[Demskienė] Dočkus
1986 m. liepos 3 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės šeimininkams, 
Mary ir Frank Nienus; jos draugams, Antonette ir Kęstutis Gare
liai; visiems giminėms gyv. JAV ir Tar. Lietuvoj, bei įdėjos drau
gams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę mylimos drauges.
Detroito Moterų Pažangos Klubas

DETROIT, MICHIGAN 
MIRUS

Sophie Nakas
1986 m. gegužės 24 d.

Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą velionės dukrai, Violet 
Brownell ir anūkams Tim, Ray bei Sarah; visiems giminėms gyv. 
JAV ir Tar. Lietuvoj, bei įdėjos draugams.

Žinokite, kad ir mes kartu liūdime netekę mylimos drauges.
Detroito Moterų Pažangos Klubas

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirę Klubo nariai

Nuo 1986 m. kovo mėn. iki 1986 m. birželio mėn. mirė Klubo 
nariai: Antoinette Buivydas, Frances Pfeifer, Anna Loick, Anna 
Dočkus ir Joseph White.

Jų šeimoms, visiems artimiesiems, giminėms ir draugams, JAV 
ir Tarybų Lietuvoje reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Netekę gerų draugų mes visi liūdime.
Su meile ir pagarba mes juos visados prisiminsime.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN 
SENIOR CITIZENS CLUB

VALDYBA IR NARIAI

metu veiklią LLD 45 kp., dar vėliau 
į susiorganizavusi Piliečių klubą.

Mirus mylimai gyvenimo draugei 
liko vienas, labai liūdėjo. 1983 m. 
dukrelė Gladys jį pasiėmė į savo 
namus ir gražiai iki mirties 
prižiūrėjo.

Jo kūnas iš New Yorko buvo 
parvežtas ir palaidotas Sylvan 
Abbey Memorial Park, Clearwater, 
Fla. kapinėse.

Laidotuvėse Aldona Aleknienė 
pasakė atsisveikinimo žodžius.

Dideliam nuliūdime liko dukrelė 
Gladys, jos vyras Robert Tate, 
anūkė Stephanie, anūkas William 
Tate. Visi gyvena Smithtown, N. Y. 
Antras anūkas Lt.Robert Tate, US 
laivyne Tarnyboje, Okinawa, Japo
nijoje. Su žmona ir dukrele vos trijų 
mėnesių amžiaus atvyko į laidotu
ves. Gaila, proanūkės Margaret- 
Kathleen Tate velionis nebuvo 
matęs.

Dukrelė Gladys įteikė $40
Prisiminimui tėvelio dukrelė 

Gladys įteikė $40 “Laisvei” para
mos. A. A.

Ann ir Stanley Tvaska 
Ann Maezes 
Julius Rudys 
Josephine Paroske 
Matilda Rudzevičienė 
Angela ir Stewart Riddell 
Millię ir Tony Vasaris 
Albena ir Ray Lyben 
Aldona ir Vytout Petrui 
Lillian Gugas 
Frances Clark 
Alice Sharka
Keturi Geri Draugai



“LAISVĖ’’6-TAS PUSLAPIS

Strfi vaizdelis iš Vilniaus kuris rodo, kaip visame pasaulyje papročiai 
keičiasi. Pagal seną madą motinos neštų vaikus, bet čia, kaip moterų 
išsilaisvinimo judėjimo vaisius, vaizdas atbulas: du jauni tėvai ant savo 
pečių nešasi savo vaikučius, o jaunos motinos, užpakalyje, lyg 
kontroliuodamos padėtį, ramiai šnekučiuojasi. . .

(Algimanto Žižiūno nuotrauka).

SMITHTOWN, N. Y.

MIRUS

Juozas Vinikaitis [White)
Reiškiame giliausią užuojautą jo dukrelei Gladys, žentui Robert 

Tate, anūkams Robert Tate ir William Tate, anūkei Stephanie 
Tate, taipgi visiems giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems 
Amerikoje ir Tarybų Lietuvoje.
Jr mes netekę mylimo draugo kartu liūdime.

Nastė Buknienė
Ona Čepulienė
Helen Esker
Beni ir Nellie Skublickas
Sophia Stasiukaitis

Nellie Ventienė 
Anne Yakštis 
Amelia Young 
Amelia Yuskovic 
Walter Yuskovic

SMITHTOWN, N. Y.

MIRUS

Joseph Vinikaitis [White]
Reiškiame gilią užuojautą jo dukrai Gladys, jos vyrui Robert 

Tate, anūkams Robert ir William Tate, ir anūkei Stephanie Tate, 
taipgi visiems giminėms, draugams ir artimiesiems čia Amerikoje 
ir Tarybų Lietuvoje.!

Netekę gero draugo mes visi liūdime,
•I

FRANCES MAZILIENĖ 
FRANCES BALTRUS

» Brooklyn, N. Y.

PENKTADIENIS, LIEPOS [JULY] 18, 1986

Aplankykite Lietuvą
Šiemet Laisvės administracija organizuoja laikraščio skaitytojų 

net tris turistines grupes. Kaip paprastai, grupės Lietuvoje 
pabuvos po 10 dienų išgalimas 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:
P.S. Šią žinią praneškite savo giminėms, draugams bei 
pažįstamiems.

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

SO. BOSTON, MASS.

Sveikinu “Laisve”

Nuoširdžiai sveikinu “Laisvę” jos 75 metų garbingo jubiliejaus 
proga. Linkiu kad “Laisvė” dar ilgai gyvuotų ir kovotų už taiką.

Laisvės” paramai siunčiu $20.
Helen Žekonis

“LAISVĖS” REIKALAI
Aukos gautos nuo 1986 m. gegužės 10 d., iki 1986 m. liepos 10 d.

Sops and Daughters Club, Toronto, Ont., Canada, per A. Ylienę . . $ 500.00 
A. S. Bulbas, Sands Point, N. Y., per N. Ventienę ..............................88.00
Joseph Žukas, Toronto, Ont., Canada.......................................................85.00
Elizabeth Freimont. Cambridge, Mass......................................................76.00
Olga Y. Abeles, Seminole, Fla., prisiminimui mirusios motinos,

.Agnes Yurevičienes  60.00
Julia Družienė. Norwood, Mass......................... 50.00
P. M. Gavin. Tillsonburg, Ont., Canada................................................  .50.00
E. Stanley, Santee, So. C............................................................................50.00
Leonas ir Margaret Jakščiai, Lake Ronkonkoma, N. Y.,

prisiminimui draugo, Povilo Ventos ..................................................... 50.00
Chester Kent, Downey, Cal................................................  26.00
J. ir A. Yla, Willowdale, Ont., Canada..................................................... 25.00
Julia Callahan, Jensen Beach, Fla., prisiminimui mirusiij tėvelių, Vinco ir 
Kastes Karlonju .....................................................................  .25.00
M. Pikcilingis, Auburn, 111., perM. Barley........... .  . ............ .  .>............ 25.00
A. Waznys, Richmond Hill, N. Y., prisiminimui mirusio vyro |............ 20.00
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass., prisiminimui mirusio vyro

Vincento Kralikausko ..................................................   20.00
Helen Žekonis, So. Boston, Mass..............................................................20.00
V. Kudinskas, LaSalle, Que., Canada.......................................................20.00
V. Bareisis, Neu Westminster, B. C., Canada......................................... 20.00
Julia Šimkus, Lakehurst, N.J.................................................................... 15.00
George Aleliunas, London, Ont., Canada................................................. 15.00.
Romualdas Maslaveskas, Sarasota, Fla...............................’..................... 13.00T
Frances Sakai. West Covina, Cal.............................................................. 13.00
Emelia Liepus. Westerly, R. L, per A. Yakstis................... 13.00
N. Dudonis, Aston, Pa...................................  13.00
Aldona Grigaitienė, Wilkes-Barre, Pa............................11.00
A. Byrąs, London, Ont., Canada.......................  10.00
Robertas Sherelis, Webster, N. Y..............................................................10.00
Bronė K irsis, Cambridge, Mass., per J. Družienę ..................................10.00
M. Senkevičienė, per A. Ylienę, Willowdale, Ont., Canada .................. 10.00
Alex Lukosa, Bedford, Que., Canada......... *............................................ 10.00
Use Bimba, Glen Burnie, Md......................................................................10.00
B. Kvietinskas, Montreal, Que., Canada ......... 10.00
Elena Brazauskas, Hartford, Conn.............................................................10.00
Bronė Kubilienė, Sunnyvale, Cal................................................................10.00
E. V. Repshis, Dorchester, Mass................................................................10.00
J. Kuktoras, Toronto, Ont., Canada......................................................... 10.00
Arthur Petrick, Elka Park, N. Y................................................................ 10.00
I. F. Baches, So. Orange, N. J. per G. Wallace......................................... 8.00
August Gerbut, Bloomfield, Conn................................................................ 8.00
Henry Yuska, Richmond Hill, N. Y. ...........................................................8.00
(’. Tamošiūnas, Miami, Fla........................................................................... 8.00
J. Kalinis, N F ort Myers, Fla. . .....................>....................................... 8.00
Petrone Malinauskas, Chicago, III................................................................8.00
Frank Ramanauskas, Dorchester, Mass. ................................. 6.00
A. O. Anderson, Waterford, N. Y................................................................ 6.00
Blanche Sued, Erie, Pa................................................................................. 6.00
A. Ūselis, Ridgewood, N. Y....................................................  6.00
L. Svirplys, Mississauga, Ont., Canada..................................................... 5.00
O. Boiallienė, Maspeth, N. Y., per N. Ventienę...................  5.00
Bronise Bart ash, Sterling Jet., Mass........................................................... 5.00
M. Niaurienė, Verdun, Que., Canada...............  5.00
Janina Vilkelis, Laval, Que., Canada...........................................................5.00
M. Šimkūnas, Brampton, Ont., Canada............................. 5.00
Adele Kirkus, LaSalle, Que., Canada......................................................... 5.00
/Albina Balsys. St. Petersburg, Fla................................................ 3.00
A. Muzikevicz, Easton, Pa. ........................................................................ 3.00
A. J. Azukas, Hoboken, N.J........................................................................ 3.00
A. Staskus, Palo Alto, Cal., per C. Claras.................................  3.00
Mary Dobinis, Cambria Heights, N.Y......................................................... 1.00

Išviso .........................    $1543.00
Širdingai dėkojame. ADMINISTRACIJA>

RICHMOND HILL. N.Y.
Musų senas skaitytojas ir geras 

rėmėjas Beni Skublickas pergyveno 
akies operaciją Eye, Ear and Nose 
Ligoninėje, 2nd Ave., New York 
City. Operacija pavyko. Draugas

Skublickas džiaugiasi, kad jis dabar 
jau gali daug geriau matyt.

Linkim draugui Skublickui viso 
gero.

S. S.

SMITHTOWN, N.Y.
30 d. birželio, ligoninėje mirė Juozas Vinikaitis. Jis gyveno pas 

dukterį Gladys Tates, Smithtown, N. Y.
Bus palaidotas Floridoj kur jo žmona palaidota.
Artimiesiems gili užuojauta, o velioniui būtų lengva žemelė.

Nellie Ventienė
Richmond Hill, N.Y.

LAKE RONKONKOMA, N. Y.
Buvau aplankyti draugus, Mar

garet ir Leona Jakščius. Jie dabar 
randasi į Golden Villa Rest Home, 
Lake Ronkonkoma, N. Y. Juos ten 
labai gražiai prižiūri. Apylinkė irgi 
graži.

Ilgai pasikalbėjome. Jie sako, kad 
labai nuobodu be draugų. Laukia 
kasdien, kad kas nors juos aplan
kytų.

Leonas man sako: “Keli metai

atgal buvo daug Lietuvių šitoj 
apylinkėj, — bet dabar labai mažai 
mūsų draugų liko”.

Leonas prisiminė Povilą. Jie 
abudu daug pasikalbėdavo apie 
gimtąją kraštą, ypač apie Žemaiti
ją nuo Mažeikių.

Povilo prisiminimui draugai Jakš
čiai paaukojo “Laisvei” $50.

Nellie Ventienė

SUNRISE, FT. LAUDERDALE, FLA.

Pavėluotai teko sužinoti kad mirė Petras ir Marcelė Pociai. 
Petras mirė 85 m. lapkričio 23 d., o Marcelė mirė 1985 m. gruodžio 
19 d. Velionys priklausė prie visų pažangių organizacijų. Buvo 
“Laisves” skaitytojai.

Tegul jiems bus ramu ilsėtis sveitingos Floridos žemėje.
Gili užuojauta jų artimiesiems ir visiems draugams.

N. Iešmantą

MIAMI BEACH, FLA.

Nuoširdžiai sveikinu “Laisvę” jos 75-erių metų garbingo 
jubiliejaus proga. Linkiu, kad mūsų “Laisvė” ilgai gyvuotų, 
skleistų apšvietą ir kovotų už taiką visame pasaulyje. j

Mylimai “Laisvei” siunčiu 100 dol. paramos.

ANTOSE RAČKAUSKIENĖ

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. Apdraudoš 
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

BRIEFS

Twenty years ago, as he signed the bill creating the Medicare program to 
pay the health costs of Americans over 65. President Lyndon B. Johnson 
sounded a note of triumph. “No longer,” he said, “will illness crush and 
destroy the savings that they have so carefully put away over a lifetime.”

But after two decades of inflation and several years of federal 
budget-trimming, that triumphant promise is beginning to sound hollow to 
many of the approximately 30 million elderly and disabled Americans 
insured by Medicare.

They say that the major cause of heart disease, which kills 1 million 
Americans yearly, is poor nutrition. According to Dr. James Hunt of the 
University of Tennessee medical school.

“The ‘ideal spread’ in this country is a well marbled steak, baked potato 
with butter and sour cream, salad swimming in blue-cheese dressing and a 
gooey dessert.”

“But these rich foods leave a buildup of a cellular material called atheroma 
in the lining of the arteries leading to the heart."

“That narrows the arteries and slows down or cuts off blood flow, 
resulting in hardening of the arteries, strokes and heart attacks.”

♦ * ♦

A record 71 deaths from AIDS were reported in San Francisco for April, 
three more than the previous monthly high set in March.

In addition, 90 new cases of acquired immune deficiency syndrome were 
recorded in April, trailing only the 101 new cases recorded in February.

Dr. Dean Echenberg, the city Health Department’s communicable 
disease chief, said there was no way to estimate how many of those 
individuals who are carrying the virus would develop the lethal disease, 
which cripples the body’s immune system.

Dr. Echenberg estimated that about half the city’s estimated 80,000 
homosexual men were infected with the AIDS virus, which can be spread 
by some forms of sexual contact, use of contaminated blood products. The 
city’s total population is just over 700,000.

♦ ♦ ♦

The U.S. imperialists are protecting and helping the South African 
racists both openly and secretly, though the latter is now unanimously 
condemned by the world’s people.

♦ ♦ ♦

“Today in America unions have a secure place in our industrial life. Only a 
handful of reactionaries harbor the ugly thought of breaking unions and 
depriving working men and women of the right to join the union of their 
choice.

“I have no use for those — regardless of their political party — who hold 
some vain and foolish dream of spinning the clock back to the days when 
organized labor was huddled, almost as a helpless mass.
“Only a fool would try to deprive the working men and women of the right 
to join the union of their choice.” /

— Dwight D. Eisennower

ILSE

PEOPLE’S DAILY WORLD
ANNUAL PICNIC

SUNDAY, AUGUST lOtb.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 
i 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.




