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KRISLAI
“Tą reikalą sutvarkys“ 
Kabant prie laiptų... 
Kodėl Žoromskis grįžo? 
R. Budrys ir jo kolegos

“Darbininke" (liepos 11) štai ką 
skaitome:
“Protestai dėl K. Žoromskio dar

bų, kurie kabo Kultūros Židinio 
vestibiulyje prie laiptų. Dail. K. Žo
romskis jau keletą kartų lankėsi 
Lietuvoje, ten pirma nuvežė per 
160 savo geriausių paveikslų, pada
rė spaudoje įvairius pareiškimus, 
palankius okupantui, o dabar išvyko 
nuolatiniam apsigyvenimui. Žmo
nės tai jautriai pergyvena ir jau 
skambina į redakciją, kada bus 
nuimti tie Žoromskio darbai, kurie 
kabo K. Židinio vestibiulyje. Darbai 
tokio žmogaus, kuris išėjo su oku
pantu drauge “obuoliauti”, čia netu
rėtų kabėti, nes tai erzina K. Židi
nio lankytojus. Reikia tikėtis kad K. 
Židinio administracija tą reikalą 
sutvarkys."

“Vestibiulyje prie laiptų” nėra 
pati garbingiausia arba tinkamiau
sia vieta kabinti meno kūrinius, bet 
čia jau kitas reikalas. “Darbinin
kui”, kaip matyti, atrodo, kad ir 
prie laiptų kabantieji Žoromskio na- 
turmortai ir peizažai dabar įgauna 
stiprią politinę rolę ir juos reikia 
greitai “sutvarkyti”. Kaip jie bus 
sutvarkyti? Numesti kur nors rū
šies kampe? Sunaikinti? Grąžinti 
mecenatams pirkėjams, kurie juos 
Židiniui padovanojo? Bet, juk, ir tie 
gali susiteršti juos priimdami atgal. 
Vaje, vaje, — neišrišama proble
ma. . .

♦ * ♦

Mūsų politiniai oponentai, įskai
tant “Darbininką”, visuomet kairie- 
čiams primeta, kad jie meną “politi
zuoja”. Bet kas politizuoja šiuo kar
tu? Juk nesąmonė sakyti, kad 
Žoromskis išėjo “su okupantu 
drauge obuoliauti”. Ko bendro čia 
turi koks okupantas? Kiekvienas, 
kas dabar aplanko Vilniaus meno 
muziejų mato, kaip ten su meile 
saugojamas Lietuvos ir lietuvių 
tautos meno lobis.

Mes nesikalbėjome su Zoroms- 
kiu, bet spėtume, kad jo sugrįžimas 
į Lietuvą nieko bendro neturi su po
litika. Jis, turbūt, nutarė grįžti, nes 
kaip dailininkas, nori gyventi šaly
je, kur jo menas tikrai gerbiamas, 
kur jo paveikslai kabės baltai nuda
žytose muziejų salėse, o ne “vesti
biulyje prie laiptų”, kuriais žmonės 
skubinasi ruoštis prie banketų, ba- 
liavojimo arba bingo lošimo.

♦ * *

Kai šios vasaros pradžioje lan
kiausi Lietuvoje, dailės muziejuje 
Vilniuje praleidau nemažai laiko - ir 
lydimas, kaip svečias, direktoriaus 
R. Budrio, ir vienas, “anonimiai”, 
klaidžiodamas po sales. Tuo metu 
ten kabėjo Lietuvos praeities tapy
bos plati paroda, siekianti, jeigu da
bar neklystu, Antrąjį pasaulinį ka
rą. Akylus stebėtojas galėjo tuojau 
matyti, kad rengianti tą parodą 
muziejaus direkcija vadovavosi vie
nu dėsniu — kas vertinga iš meniš
ko taško, kas sukurta Lietuvos 
valstybinėse ribose — tas įjungta. 
Nesvarbu, kur dailininką nuvedė 
gyvenimo keliai, koks bebuvo ar 
tebėra jo politinis nusistatymas. 
Pavyzdžiui, į parodą buvo įjungti 
Arbit Blato paveikslai — kūryba 
žmogaus, kuris Lietuvą paliko gal 
apie prieš 50-tį metų, dirba Pary
žiuje ir New Yorke, yra nuo 
Lietuvos nutolęs. Bet jo ankstybą (o 
gal ir vėl vėlyvesnę) kūrybą penėjo 
gimtinės Lietuvos koloritas, vaikys
tės atsiminimai, jaunatvės svajo
nės . . .

Arba - salėse, kur kabėjo 19-ojo 
šimtmečio Lietuvos tapyba, kabėjo 
paveikslai, kuriuos sukūrė įvairiau- 
šių nusistatymų ir stylių dailininkai 
ir, kurie kalbėjo visomis Lietuvos 
kalbomis - lenkiškai, rusiškai, žy- 
diškai-lygiai kaip ir lietuviškai.

Taip, kokia nesąmonė rašyti, kad 
Vilniaus muziejus, kurį tvarko, su 
meile savo kraštui ir tautai, tokie 
menotyrininkai kaip Budrys ir jo.
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Tarybų Sąjungos užsienio reikalų ministras Eduard Ševerdnadze ir D. 
Britanijos užsienio reikalų ministras Geoffrey Howe pasikeičia sutarties 
dokumentais, kuriuos pAsirašė dėl praeities piniginių pretenzijų 
likvidavimo.

TSRS sportininkai laimėjo 
118 aukso medaliu

l Maskva. — Čia 17 dienų užtruku
siose Geros valios sporto žaidynėse, 
kuriose buvo atstovaujama 18 spor
to šakų, Tarybų Sąjungos sporti
ninkai laimėjo didžiausią skaičių 
aukso medalių — aštuoniolika, be 
to, jie dar surinko 241 kitokių me
dalių. JAV sportininkai laimėjo 42 
aukso medalius ir 142 kitokius (si-

į dabro ir vario).
Aukso medalius Maskvoje įvyku

siose žaidynėse laimėjo aštuoni Ta- 
• rybų Lietuvos sportininkai, šeši lai
mėjo sidabro medalius ir trys — 
bronzos medalius. Kai kurie tų me
dalių laimėti individualiai, o didžiu
ma — Tarybų Sąjungos komandų 
sudėtyje, daugiausia rankinio, krip- 
šinio akademinio irklavimo ir dvira
čių treko.

Žaidynėse dalyvavo apie 3,500 
atletų iš 76 šalių. Sekančios tos rū
šies žaidynės įvyks Amerikoje 1990 
metais — Seattle, Wash.

Turner Broadcasting System ve
dėjas Ted Turner, kurio iniciatyva 
įvyko šios žaidynės, į ateinančiąsias 
viliasi sutraukti penkis tūkstančius 
atletų iš šimto šalių.

Žada atitraukti 10 tūkst. 
karių iš Afganistano

Maskva. — Čia pranešta, kad TSRS 
Komunistų partijos gen. sekreto
rius Gorbačiovas, kalbėdamas dar
bininkams Vladivostoke, pareiškė, 
jog Tarybų Sąjunga dar ligi šių me
tų pabaigos sumažins savo kariuo
menę Afganistane šešiais pulkais. 
Vakariečiai apskaičiuoja, kad tai 
būtų apie 10 tūkst. karių.

Ta pačia proga Gorbačiovas pri
dėjo, kad “visi tie, kas skatina ir fi
nansuoja karą prieš Afganistaną, 
turėtų žinoti, jog Tarybų Sąjunga 
tieks pagalbą savo kaimynui, ligi 
intervenciją pasibaigs”.

Afganistane jau septinti metai 
vyksta kovos tarp marksistinės vy
riausybės, kurią ręmia Tarybų Są
junga, ir vietinių partizanų, kuriuos 
remia Vakarai.

kolegos, “Darbininko” skelbiama 
“okupantų įstaiga!”...

Nereikia nei sakyti, kad į tą istori
nę Lietuvos tapybos parodą įėjo ir 
paveikslai tų dailininkų, kurie pali
ko Lietuvą, kai ji tapo tarybine, ir 
dabar gyvena Vakaruose, daugiau
sia čia Amerikoje — jeigu tik jų 
kūriniai liko Lietuvoje arba jie 
vėliau pateko į muziejų, jie buvo 
įjungti į bendrąjį lobyną.

O klerikalų pusės laiko (kurio lie
ka nuo bingo ir balių) kultūros židi
nys Brooklyne negali toleruoti kelių 
paveikslų vestibulyje, nes jų auto
rius nutarė grįžti į gimtąją žemę...

R. B.

* * *

Suomija remia 
laisvų zonų

Helsinki. — Suomijos užsienio rei 
kalų ministras Paavo Vayrynen 
spaudos konferencijoje pareiškė, 
kad jo vyriausybė pilnai remia su
manymą Siaurinė Europą paskelbti 
laisva zona nuo branduolinių ginklų.

Tasai planas jau seniai turi prita
rimą šių šalių: Tarybų Sąjungos 
Lenkijos, Dem. Vokietijojs, Fed. 
Vokietijos, Švedijos ir Danijos.

Mississippi upe plaukia 
"Taikos laivas"

Minneapolis - St. Paul. — Liepos 24 
d. iš čia išplaukė laivas “Delta 
Queen” ir, plaukdamas Mississippi 
upe, dviejų savaičių laikotarpyje 
sustos šiose vietovėse: La Crosse, 
Prairie du Chien, Dubuque, Daven
port, Burlington, Hannibal ir St. 
Louis.

Šis laivas vadinamas “Taikos lai
vu”, nes jame plaukia 53 įvairių 
profesijų Tarybų Sąjungos piliečiai 
- amerikiečių svečiai, su kuriais šei
mininkai turės eilę pasikalbėjimų 
taikos klausimais. Amerikiečių lai
ve plaukia net 127, taip pat įvairių 
profesijų.

Aukščiau minėtuose uostuose lai
vą pasitiks ir sveikins bei taikos 
klausimus diskutuos su tarybiniais 
svečiais gubernatoriai, burmistrai, 
taikos veikėjai.

Šios kelionės sponsorium yra 
“Promoting Enduring Peace” vyk
domasis direktorius Howard Fra
zier. Jis tą kelionę modeliavo pagal 
kasmetines “Aleksander Puškin” 
laivo išvykas volgos upe. Tose išvy
kose yra susitikę ir taikos klausi
mus diskutavę daugiau kaip tūks
tantis TSRS ir JAV piliečių,

Kelionė bus užbaigta bendra tai- 
,kos sutartimi, kurią nevalstybinių 

“Taikos laivas“ — The Delta Queen — dvi savaites plaukios Mississippi 
upe ir sustodinės Įvairiuose uostuose, sudarydamas progą jame esantiems 
Tarybų Sąjungos piliečiams ir jų amerikiečiams svečiams susitikti su eili
niais JAV gyventojais ir valstijų guvernatoriais bei miestų merais.

organizacijų vardu pasirašys TSRS 
ir JAV piliečiai ir įteiks Jungtinėms 
Tautoms rugpjūčio 8 d.

R. Nixon lankėsi 
Tarybų Sųjungoje

Maskva. — Liepos mėnesio viduryje 
čia privačiai lankėsi’buvęs JAV pre
zidentas Richard Nixon. Jis buvo 
susitkęs su TSRS Komunistų parti
jos CK gen. sekretorium Michailu 
Gorbačiovu ir TSRS Aukščiausio
sios Tarybos Prezidumo pirmininku 
Andrejum Gromyka.

Pokalbiuose pagrindinis dėme
sys skirtas dabartinės tarptautinės 
padėties svarstymui ir Tarybų Są
jungos bei JAV abipusio antykių 
klausimams.

Nixon, sugrįžęs į Ameriką, savo 
įspūdžiais Tarybų Sąjungoje dalin
sis su prezidentu Reaganu ir JAV 
visuomene.

* * *-

Challenger įgula žinojo, 
kad jų laukia mirtis

Washington. — Liepos pradžioje 
NASA kalbėjo vienaip, o pabaigoje 
jau kitaip. Pirma skelbė, kad many
ta, jog šiemet sausio mėnesio 28 d. 
“Challenger” nelaimėje įgulos nariai 
žuvo, nežinodami, kad jų laukia 
mirtis.

Dabar jau skelbia, kad iš kai ku
rių ženkų tenka manyti, kad jie, 
prie,š numirdami jūros gelmėse, ži
nojo, jog erdvėlaiviui kažkas 
atsitikę.

Įrodymais pateikiami faktai, jog 
kai kurių įgulos narių iki pusės buvę 
išnaudoti nešiojamieji kvėpavimo 
tankeliai ir erdvėlaivio vado su pas
kutinis sušukimas: “Uh-oh”, ištar- 
tartas jau 73-ąją skridimo sekundę, 
kada ir nutrūkusi visa komunikaci
ja. Tada įvyko sprogimas, ir 
erdvėlaivis nugarmėjo į vandenyną.

TSRS ir Britanija susitarė dėl 
praeities piniginių pretenzijų

London. — Pasibaigė šešiadešimt 
metų užtrukęs ginčas tarp Tarybų 
Sąjungos ir D. Britanijos dėl nesu
tarimų, liečiančių carinės Rusijos 
įsiskolinimą D. Britanijai ir dėl jos 
padarytųjų nuostolių naujai besiku
riančiai Tarybų Sąjungos valstybei 
1918-1921 metais per vadinamą ali- 
jantų intervenciją. Tada ginklu bu
vo norėta nuversti naująjį socialisti
nį režimą.

Tarybų Sąjungos užsienio reikalų 
ministras Eduard Ševerdnadze ir 
D. Britanijos užsienio reikalų mi
nistras Sir Geoffrey Howe pasirašė 
tuo reikalu sutartį. Pagal sutartį abi 
valstybės pasidalins Londono banke 
užšaldytuosius $72 milijonus, kurie 
iki tos sumos išaugo, kai britai Lon
done užšaldė po 1917 m. Spalio re
voliucijos Rusijai priklausančius $19 
milijonų. Tie pinigai buvo užšaldyti

MOKSLININKAI BENDRADARBIAUJA 
BRANDUOLINIŲ BANDYMU 

TYRINĖJIME
Karkaralinsk, Rytinis Kazachsta
nas. — Šios vietovės apylinkėse lie
pos viduryje dviejose vietose pasta
tyti seismografai, kurie jau veikia ir 
pradės rekorduoti branduolinių 
ginklų bandymus. Tai Amerikoje 
pagaminti seismografai ir juos 
įmontavo Amerikos mokslininkai, 
kurie pagal susitarimą su Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademija čia yra 
atvykę.

Netrukus panašios branduolinių 
bandymų stotys būsiančios įrengtos 
ir netoli Barnaulo. Amerikos moks
lininkai atstovauja US Natural Re
source Defense Council. Pagal šios 
įstaigos susitarimą su TSRS Mokslų 
Akademija tarybiniai seismografai

Taip atrodo robotas Jason Jr., naudojamas tyrinėti “Titanikolaivui, ku
ris prieš 74 metus nuskendo Šiaurės Atlante, užplaukęs ant ledkalnio. Tada 
žuvo 1,513 iš bendro 2,224 žmonių skaičiaus. Robotą rodo ekspedicijos vado
vas Robert Ballard, kuris su savo narais neseniai surado laivą 13 tūkstančių 
pėdų vandenyno gelmėse. Robotas dabar padarė daug fotonuotraukų ir vie
ną video juostą. Visa tai bus rodoma viešai.

Svarsto Nikaragvos
skunda

\

Jungtinės Tautos. — Saugumo Ta
ryba, Nikaragvos prašymu, posėd
žiauja ir svarsto Tarptautinio Teis
mo sprendimą, kuris reikalauja, 
kad JAV nutrauktų savo veiklą nu
versti Nikaragvos teiseią vyriau
sybę.

Savo krašto reikalų ginti buvo 
atvykęs ir kalbą pasakė Nikaragvos 
prezidentas Daniel Ortega. Jis kal
tino JAV ir prez. Reaganą.

Savo susitikimuose su amerikie
čiais New Yorke Ortega kvietė da
ryti spaudimą į JAV Senatą, kaįjis 
atmetu $100 milijonų prašymą pas
kirti kontrams.

75-IEJI METAI

! todėl, kad tarybinė valdžia atsisakė 
atsilyginti už caro Nikalojaus II 
vardu išleistuosius paskolus lakš
tus, daugiausia panaudotus geležin
keliams tiesti. Tarybų Sąjunga savo 
ruožtu reikalavo iš D. Britanijos $3 
bilijonų už intervencijos metu šaliai 
padarytuosius nuostolius. D- Brita
nija tuo tarpu iš Tarybų Sąjungos 
norėjo gauti $1.3 bilijono už savo pi
liečių turtą, kuris buvo nusavintas 
naujosios tarybinės valdžios.

Iš $72 milijonų dabar Tarybų Są
junga gaus $4 milijonus už karo 
nuostolius, o D. Britanija — $68 mi
lijonus, kuriuos išdalins caro pasko- 

. lų savininkams. Tai toli gražu nepa
dengs visų paskolos lakštų anuo 
metu turėtosios vertės, bet bent 
užbaigs ilgametį ginčą tarp tų dvie
jų valstybių.

rugpjūčio mėnesi bus įmontuoti Ne- 
vadoje, kur JAV vykdo savo bran
duolinius bandymus. Dėl vienodu
mo abi pusės susitarė naudoti JAV 
gamybos seismografus, bet tarybi
niai seismografai bus naudojami 
kaip atsarginiai.

Šiais eksperimentais abiejų šalių 
mokslininkai nori įrodyti, kad tech
niškai; yra įmanomas branduolinių 
bandymų patikrinimas ir kad pasi
tarimai tarp dviejų didvalstybių dėl 
sutarties nutraukti branduolinius 
bandymus turėtų būti pradėti. Tai 
sustiprintų Tarybų Sąjungos vado
vo Michailo Gorbačiovo poziciją dėl 
branduolinių bandymų sustabdymo, 
kurio prez. Reagan labai kratosi.

Muzikinis apsikeitimas 
tarp JAV ir TSRS

New York. — Spauda rašo, kad 
Louisville orkestro muzikos direk
torius Lawrence Leighton Smith 
rugpjūčio mėnesį Maskvoje pradės 
dirbti su Maskvos Filharmonijos 
orkestru, ruošiant naujas rusų mu
zikų plokšteles. Tas plokšteles 
Amerikoje išleis Sheffield Lab Re
cord Co.

Savo ruožtu dirigentas Smith ke
tina pakviesti Maskvos Filharmoni
jos orkestro muzikos vadovą diri
guoti Louisville orkestruro 1987- 
1988 metų sezonui. Smith yra pir
masis amerikietis dirigentas, ku
riam Tarybų Sąjungoje leidžiama 
rekorduoti muziką plokštelėms.

t
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Streikai ir unijos
Per tris savaites Philadelphijoje tęsęsis gatvių valytojų streikas pasibai

gė. Nieko nelaimėję, nes miestas, kurio tarnautojais valytojai yra, grasino 
visus iš darbo atleisti.

Praeityje toks grasinimas nebūtų davęs rezultatų, nes miestui būtų buvę 
sunku surasti pakankamai streiklaužių, - skebų, o jeigu jų ir būtų suradęs, 
kitos unijos, per solidarumo veiksnius būtų padėjusios streikieriams atsilai
kyti. Bet dabar taip nėra. Solidarumas, kuris Amerikos unijiniame judėjime 
buvo kaip ir pagrindinis dėsnys, dabar ne visuomet paisomas.

Pavyzdžiui, praeitą žiemą TWA oro linijos patarnautojos, taip vadinamos 
stiuardesės, sustreikavo. Tvirtos vadovybes pagalba ir naujai susiorganiza
vusiosios streiką pradėjo viltingai ir įsitikinimu, kad laimės. Jų reikalavimai 
buvo pilnai pateisinami. Nors tos patarnautojos vilki gražiomis uniformo
mis pasipuošusios ir jų darbas skaitomas labai pageidautiniu, tikrenybėje 
taip nėra. Jų algos mažos ir darbas niekad neužtikrintas ateičiai - TWA jas 
iš darbų atleidinėjo pasiremdami visokiais priekaištais, bet faktinai tik dėl 
to, kad jos prašoka 20 metų amžiaus. Kitaip sakant, stiūardesės turi būti 
jaunutės, grakščios.

Streikuojančiosios patarnautojos nurodė, kad toks atleidinėjimas faktinai 
yra senstančių žmonių diskriminacija ir tuo pačiu laiku moterų diskriminaci
ja. Moterų judėjimas stengėsi streikininkėms padėti, bet tas judėjimas to
kiose aplinkybėse neturi įtakos. Streikuojančiosios TWA stiuardesės būtų 
laimėjusios, jeigu joms būtų padėjusios kitos tos pačios kompanijos unijos: 
mechanikai, lakūnai. Bet tie, lyg niekur nieko, kasdien pralauždavo strei
kuojančiųjų patarnautojų pikieto linijas ir lėktuvai skraidinėjo. Streikas 
pralaimėtas.

Tokių pavyzdžių galima duoti daugybę. Vienur streikuoja farmų darbi
ninkai, bei sunkvežimių vairuotojai, kurie prklauso prie galingos unijos?'į 
rinkas ir krautuves išvežydaržoves, kurias ravi arba paruošia streiklaužiai.

Arizonoje ir Naujojoje Meksikoje dažnai sustreikuoja vario kasėjai, bet 
liejyklų darbininkai tęsia darbą. Štai, pavyzdžiui, Hapeville, Ga. miestelyje 
į streiką išėjo trys tūkstančiai darbininkų, kurie dirba vietiniame Fordo au
tomobilių fabrike. Trys tūkstančiai, tai nemenkas skaičius ir atrodytų, kad 
unijinis judėjimas Georgia valstijoje gelėtų sukelti plačią solidarumo akciją, 
bet kol kas nieko panašaus nepadaryta.

Tiesa, ne visur vaizdas toks tamsus. Yra unijų, ypatingai tų, kurioms dar 
tebe vadovauja kairiečiai, kurios pagal seną tradiciją lakosi solidarumo dės
nio. Taip, pavyzdžiui, elgiasi New Yorke veikianti ligoninių tarnautojų uni
ja, siuvimo industrijos kai kurios unijos, elektristai. Bet tai išimtys.

Galima paklausti: kaip tai atsitiko? Juk unijų ėjimas visuomet buvo “Soli
darity Forever” (“Solidarumas Visuomet”). Kaip padėtis taip pasikeitė? 
Priežastys komplikuotos ir jos kelių rūšių. Visų pirma: ekonominė padėtis. 
Didžiosios krizės metu (1931-1936) šalyje buvo tiek skurdo ir tiek bedarbių, 
kad visas unijinis darbininkų judėjimas suradikalėjo - bedarbių organizaci
jos ir unijos turėjo bendrus siekius ir vedė bendrą kovą. Dabar bedarbių irgi 
labai daug (apie 9 milijonai, sako valdžia, bet tikrumoje daug daugiau.) Bet' 
jie nuo unijinio judėjimo izoliuoti, nes dar dirbantieji prasiverčia žymiai ge
riau, negu kad buvo didžiosios krizės metu. O kadangi unijos jiems 'menkai 
te padeda, bedarbiai, lyg atkeršydami, tampa streiklaužiais-skebai?, kuo
met darbininkai sustreikuoja...

Kita priežastis yra valdžios atsinešimas. Didžiosios krizės metu prie vald
žios vairui vadovavo Roosevelto administracija, kuri buvo pagrindinki uni-. 
joms drauginga. Roosevelto rūšies demokratai tada laikėsi tokios taktikos: 
iš vienos pusės išsaugoti kapitalistinę santvarką, iš kitos - remti unijinį ju
dėjimą, kad jis galėtų stipriau paspausti užsispyrusiuosius kapitalistus, ku
rie atsisako daryti reformas. O reformas, kaip tai Rooseveltas ir naujadaly- 
bininkai suprato, buvo būtinai reikalingos, norint apsaugoti kapitalizmo 
pagrindus.

Dabar mes turime Reagano administraciją, kuri atvirai yra priešiška dar
bo unijoms. Reagano rūšies republikonai atstovauja tam agresingam kapi
talistų sparnui, kuris stengiasi anuliuoti visus organizuotų darbininkų lai
mėjimus, kurių buvo atsiekta per pusšimtį metų. Reaganas faktinai norėtų 
Amerką grąžinti prie Hooverio laikų. Su laiku, žinoma, pasipriešinimas rea- ’ 
ganizmui laimės, lygiai kaip laimėjo hooverizmą. Bet kol kas reakcija trium
fuoja. L

Trečia priežastis surišta su rasizmu, su rasiniai-etniniais pasidalinimais. 
Bedarbių tarpe yra visų rasinių ir etninių grupių amerikiečių, bet, visgi, 
juodieji amerikiečiai, puertorikiečiai ir kitos mažumos proporciniai bedarbių 
eilėse pralenkia baltuosius. Dargi prisideda faktas, kad daugelyje unijų va
dovybėse yra žmonės tų grupių, kurios k daise sudarė darbininkų daugu
ma, o ne dabar. Taip, pavyzdžiui, angliakasių vadovybėje tebėra airių, ško
tų ir ateivių iš Rytų Europos kilmės žmonės, tuo tarpu, kai eilinių kasėjų 
tarpe dabar daugybė rasinių mažumų žmonių.

Atsinešimas į moteris irgi vaidina rolę. Amerikos unijinis judėjimas turi 
garbingą istoriją, kurioje moterys lošė labai svarbią rolę. Ta istorija pilna 
jaudinančių pavyzdžių, kaip moterys darbininkės stojo pirmose kovos 
eilėse: Naujosios Anglijos audyklose (kur dirbo ir lietuvės), New Yorko 
siuvyklose (kur irgi dirbo lietuvės) vyko pagarsėję streikai, kuriems 
vadovavo pagarsėjusios kovotojos, kaip Elizabeth Gurley Flynn, Mother 
Bloor ir kitos. Iš tų streikų gimė net revoliucinis folkloras, unijinės giesmės, 
kaip tai “Bread and Roses” (Duona ir rožės) ir panašios.

TWA patarnautojos, kurios garbingai kovojo už savo reikalą, neturėjo tų 
tradicijų arba revoliucinės vadovybės, o daugelis vyrų, kurie dirbo prie lėk- \ 
tuvų arba juos skraidino, nežiūrėjo į streikieres kaip į drauges, o kaip į 
“merginas”.

Tas gilus pasidalinimas mūsų unijiniame gyvenime, ta solidarumo stoka, 
yra faktoriai, kuriais kapitalas naudojasi ir jo ištikimas tarnas - Reagano 
administracija.

Managua. — Nepaisant JAV admi
nistracijos spaudimo ir embargo, 
pagalba Nikaragvai plaukia iš dau
gelio šaltinių: Švedijos vyriausybė 
paskyrė $36 milijonus 1986-1988 
metų laikotarpiui; įvairiuose Ame
rikos miestuose surinktoji pagalba, 
siekianti per $180 tūkstančių, jau 
išsiųsta įvairiais medicinos instru
mentais, ligoninių įrengimais, dra
bužiais. Ispanija pasiuntė 20 gydy
tojų darbuotis Nikaragvoje, o 15

United States, per 6 months... $6.50 
Canada, Lat. Amer., 6 months.$8.00 
Foreign countries, 6 months ... $8.06

Nikaragvos gydytojų nuvyko į Ispa
niją pasitobulinti.

Washington. — Piano virtuozas 
Vladimir Horowitz neseniai iš Ame
rikos buvo nuvykęs į Tarybų Sąjun
gą ir ten sėkmingai koncertavo. 
Prez. Reagan muzikui įteikė aukš
čiausią Amerikos civilinį žymenį 
“Medal of Freedom” už šį jo 
pilgrimišką taikos vardu tarp dviejų 
didvalstybių žygį.

“LAISVU”

Kas ką rašo ir sako
AUTOMOBILIS - PRIEŠ 

KUNIGUS
Automobilizacija - pasaulinis 

reiškinys, kuris be savo privalumų į 
mūsų gyvenimą atnešė ir nemaža 
problemų. Viena jų - eismo nelai
mės... Automobilizacijos džiaugs
mai bei rūpesčiai neaplenkė ir Lie
tuvos. Pavyzdžiui, tos pačios eismo 
nelaimės. Surgriežtinus kovą prieš 
girtavimą, jų žymiai sumažėjo, bet 
jos neišnyko, tai natūralu, nes sau
gus eismas keliuose priklauso nuo 
daugelio aplinkybių. Čia mes nesi
ruošiame nagrinėti specifiniu auto
mobilizmo problemų ir užaštrinome 
jūsų, gerbiamieji skaitytojai, dėme
sį ties ne pačia linksmąja puse to
dėl, kad jūs žinotumėte: automobili
niai džiaugsmai nuo šiol - tiktai Va
karų kraštų žmogui, o automobiliz
mo vargai bei nelaimės - tai jau Ry
tų šalių dalia, socializmo stovyklos 
dabartis ir ateitis.

Taip moko Londono BBC taip 
antrina kiti priešiški socialistiniams 
kraštams radijo balsai. Pasirodo, 
jeigu jūs vairuojate savo karą, tar
kim, Čhicagoje, galite būti ramūs - 
jokių eismo nelaimių, galite drąsiai 
važinėti užsimerkęs... Bet užtai Le
ningrade, Kijeve, ar Vilniuje - vis
kas kitaip. Pirmiausia - automobilių 
ten mažai. Antra - jie niekam tikę. 
Ir trečia - jeigu pajuda iš vietos, 
tuojau ką nors suvažinėja. Pavyzd
žiui, kunigą... Dar blogiau - tarybi
niai automobiliai tik kunigams 
traiškyti faktiškai ir naudojami: 
užpernai vieną partrenkė,Vilniuje, 
pernai - lygtai Kaune, lygtai Klau
sučiuose, o šiemet vasario mėnesį - 
suvažinėjo jau mirtinai... Nežinau, 
bet jeigu BBC ir kitų radijos stočių 
atitinkamos tarnybos dirbs tokiu 
pačiu uolumu, gali neužilgo paaiškė
ti, kad Lietuvoje kunigų esama dau
giau, negu jų iš tikrųjų... esama: 
paaiškės kaip tik tai, dėl ko labiau
siai sielojasi panašūs mentoriai: ku
nigų Lietuvoje, esą, mažai, bažny
čių - mažai, netrūksta tiktai bažny
tinių kankinių: anksčiau tokius kal
davo prie kryžiaus, dabar - stumia 
po važiuojančio automobilio ratais. 
Moderniškai!

Kalbant rimtai, reikia pridurti, 
kad atsitikimai su kunigais Lietuvos 
keliuose išpučiami tik tada, kada 
nukentėję asmenys vienaip ar ki
taip susiję su religiniais ekstremis
tais, su tais, kurie diktuoja kuri
joms sudarinėjant bažnytines tary
bas, kurie bažnyčių ambonas paver
čia antitarybinėmis tribūnomis, pa
žeidinėja kultų bei kitus įstaty
mus... BBC “religinėse valandėlė
se” užtai visiškai nutylimi atvejai, 
kada tikintieji pareiškia viešai ne
pasitenkinimą savo ganytojais - pa
vyzdžiui, parašo skundą su daugeliu 
parašų šventajam sostui... Tyli ra
dijo balsai tada, kai bažnytininkai 
išvaro į gatvę be pragyvenimo lėšų 
seną zakristijoną... Žodžiu, nutyli
ma daugiau negu pasakoma, re
miantis abejotinais informacijos šal
tiniais. Kaip ir pastaruoju atveju, 
kada vasario pradžioje autokatas- 
rofoje žuvo Rudaminos klebonas 
Juozas Zdebskis. Autokatastrofa, 
esą, “buvo suplanuota”... Ar tik ne 
iš radijo studijos Londone? Beje, šis 
įvykis dar tiriamas ir mes dar papa
sakosime, kaip viskas atsitiko.

BBC Klausytojas

KAM ADVOKATAUJA
A. ŠTROMAS

Buvęs Klaipėdos advokatas Alek
sandras Štromas jau eilę metų reiš
kiasi kaip vadinamasis “sovietolo- 
gas”, t.y. - kuria Vakarų publikai 
priimtinas tarybinio gyvenimo 
schemas, pauoštas niūriomis prana
šystėmis apie greitą šios sistemos 
galą... Beje, norime priminti jeigu 
ne toji sistema, kuri išgelbėjo A. 
Štromą nuo mirties karo metais 
Kauno gete, šiandien viskas būtų 
kitaip buvę, vienu savo tėvynės 
šmeižiku * tkrai būtų mažiau. Gal
būt, A. Štromo sąžinė retsykiais ir 
prabyla kur nors vakaro tyloje, bet 
kuo toliau, tuo sunkiau pakelti ir 
Lietuvos “vaduotojų” įkyrią globą. 
Kiti sovietologai — it ž^vys vande
nyje — nardo tarybinės tikrovės 
faktuose kaip nori, rašo, kaip jiems 
patinka, o vargšas Aleksandras yra 
sekamas viduramžiškai priekabios 
cenzūros, be galo taisomas, kore
guojamas, mokinamas ir eilinis gim
nazistas.

Pavyzdžiui, per savo neatsargu
mą Aleksandras Štromas prieš 10 
metų Čhicagoje ėjusiame “Sėjos” 
žurnale su Broniu Raila padiskutavo 

apie “Lietuvių santykius su rusais”. 
Anuomet pirmasis dar nepretenda
vo į apmokamus sovietologus, o ki
tas nesisiūle į patarėjus, ir diskusija 
pasibaigė taikiai. Bet kada A. Štro
mas apsigyveno Vakaruose, B. Rai
la prisiminė savo tiesioginę pareigą: 
saugoti Lietuvos “vadavimo” mono
polį, neleisti visokiems aleksand- 
rams šakotis... Ir kada neseniai A. 
Štromas parašė recenziją apie vieną 
B. Railos knygą, šis atsiliepė net 
per du “Akiračių” numerius, plačiai 
prisiminė jųdviejų draugystės de
šimtmetį, aną diskusiją, išgyrė 
žmogų, vadino tiktai profesoriumi, 
nors, kiek atsimename, iš Lietuvos 
A. Štromas išvyko nepabaigęs nė 
aspirantūros... Žodžiu, kėlė, kėlė
A. Štromas kainą, kad pats pigiai 
neatrodytų su savo kritika. O tos 
kritikos A. Štromo samprotavimų 
adresu, kaip minėjome, susitvenkė
B. Railos galvoje nemažai, per du 
žurnalo numerius, kiekvienas 
straipsnis net atlankos dydžio. Ne
patiko B. Railai istorinės A. Štromo 
pažiūros ir jo pacifistiniai pareiški
mai, žodžiu, nepakankamai karinga 
laikysena Tarybų Sąjungos atžvil
giu ir dar labai daug kas...

Beje, mūsų “vaduotojams” įtikti 
sunku, neveltui jų organizacijų len
kiasi jauni veidai, naujos pavardės. 
Šiuo atveju matyti dar didesnis “va
duotojų”, kuriuos atstovauja B. 
Raila, susierzinimas: “Aleksandras 
Štromas, šiaip jau neabejotinai 
brandus sovietinių problemų erudi
tas, kurio smegenys dabar labai rei
kalingi... Bet kada liečiama specia
liai Lietuva, man rodos, juos dar 
reikėtų truputį perplauti”. O perp
lovus - praskalauti ir gerai išdžio
vinti, kad nebereikėtų iš paskos se
kioti bijant prarasti Lietuvos “va
davimo” monopolį...

Juokas juokais, bet pirmą kartą 
tenka susidurti su tokiu “vaduoto-. 
jų” pasiūlymu: paprastai jie kitus 
kaltina smegenų praplovimu, o pa
sirodo, patys yra tokios procedūros 
specialistai... Priekabus B. Railos 
tonas ir visas straipsnis byloja apie 
kraštutinį senųjų “vaduotojų” ago- 
centrimzmą, kada faktiškai bijoma 
ne tiktai organizacinė? invazijos, 
bet ir naujų idėjų, bijoma “laisva- 
manybės” Lietuvos “vadavimo” biz
nyje, persekiojama už menkiausią 
nukrypimą nuo normos... Iš kitos 
pusės - dar sykį įsitikiname, koks 
netvirtas politinių perbėgėlių, 
tokių, kaip A. Štromas,' idėjinis 
pagrindas, kaip šnairai į juos 
žiūrima. Tai suprantama: žmonės, 
kurie kiekviena proga save vadina 
Lietuvos rezistencijos atstovais, 
faktiškai tėra savo tautos atplaišos, 
gyvenime nepritapę žmonės. Iš*” 
tikro naivu būtų dėti į tokius kokias 
nors viltis.

Pasipiktinęs

KAS RAŠO ISTORIJĄ

1981 metais, rudenį iš Lietuvos į 
Vakarus pasitraukė žemės ūkio 
mokslų daktara^ Kazys Ėringis. 
Galbūt, Vakaruose - darbo sąlygos 
geresnės? O gal - glaudesni 
kontaktai su Vakarų mokslininkais? 
Deja, per praėjusius penkerius 
metus K. Ėringis neparašė nė vieno 
mokslinio straipsnio, nedalyvavo 
mokslinėse konferencijose ir net 
nebandė pagal savo specialybę 
įsidarbinti... Kaip žmogus užsidirba

Nepaisant nepaprasto karinio pobūdžio stovio ir masinių areštų, rasistinė 
Pietų Afrikos valdžia negali užgniaužti juodųjų gyventojų protestų ir judėji
me už laisvę. Čia matome juodųjų vidurinių mokyklų mcksleivius, kurie 
dažnai stoja protestų priešakinėse gretose.
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Militarinė diktatūra vėl įsigali Peruvijoje. Čia matome, kaip Limos gatvėse 
kariniai patruoliai daro kratas, stabdo gyventojus.

duoną, kuriam jau įpusėjo septinta 
dešimtis metelių?

K. Ėringis pradėjo naują gyveni
mą Vakaruose nuo pluošto interviu 
lietuviškiems dešiniesiems laikraš
čiams. Interviu ir straipsnių 
antraštės intrigavo: “Inteligentija 
pavergtoje Lietuvoje”, “Laiko dan
tys graužia vergiją”, “Mokslo 
žmonės, medicina ir saugumiečiai”. 
Pastarasis - iš dešimties straipsnių 
“Drauge” serijos, pavadintos irgi 
nepaprastai: “Teroras Lietuvos 
mokslų rūmuose”. Pavadinimas 
gundo, tačiau logikos nėra: jeigu 
Lietuvos mokslas sugebėjo įsikurti 
“rūmuose” tai apie kokį terorą gali 
būti kalba...

Trumpai tarus, buvusį mokslo 
vyrą greitai apraizgė “vadavimo” 
pelėsiai, įjungė į savo globą Bali, 
pasikinkė į veiklą paskaitų skaityti 
ir šiaip publikai pasirodyti įvairios 
vietinės organizacijos, jų skyriai. 
Visi daug laukė ir tikėjosi, bet 
mažai pelnė: pasirodė, kad žmogus 
žino3 apie “vadavimui” rūpimus 
dalykus, apie “persekiojimus Lietu
voje ne ką daugiau, nei patys 
vietiniai, amerikonai... o tiksliau - 
nieko. Daugeliui keistas pasirodė ir 
buvusio mokslo vyro dievotumas, 
kurį jis prisispyręs demonstruoja ir 
savo paskutinėje “studijoje” “Drau
ge” apie pokario kovas Lietuvoje.

“Akiračiai”, kurie tik protarpiais 
papešiodavo K. Ėringi už jo 
nežabotą ultrapatriotizmą, už de
magogiją, šį kartą įsileido į savo 
tpuslapius B. Railą, kurį? praėjusių 
metų spalio numeryje buvusiam 
mokslo vyrui, panorusiam pigios 
rezistencijos istoriko duonos, kerta 
iš peties per visą “Akiračių” 
atlanką. Ir vienas, ir kitas minimą 
laikotarpį vadina “partizaniniu 
karu”... Pats pavadinimas - “parti- . 
zaninis karas” - labai įpareigoja, ir 
tarsi bylotų apie visos liaudies 
sąjūdį ir ginkluotą pasipriešinimą. . 
Bet liaudis neparėmė pokario 
vadinamųjų “partizanų”, banditiš
ka, antiliaudinė 
karo” prigimtis 
pradžių...

Įdomu, kad šį 
jams” nė kraujo 
gėdingą laikotarpį, turintį daugiau 
simbolio reikšmę mūsų dienomis,

šio “partizaninio 
buvo aiški nuo

mūsų “vaduoto- 
lašo nekainavusį

bandoma dar ir dar interpretuoti. 
Tai byloja apie vieną esminį dalyką: 
tas laikotarpis tiek prieštaringas, 
kad netgi nėra iki šiol B. Railos ir 
kitų to laikotarpio liudininkų 
vieningos koncepcijos... Ką jau 
besakyti apie tokius, kaip K. 
Ėringis, kuris įsėdo į “vaduotojų” 
vežimą tik vakar ir, suprantama, 
dar labiau viską supainiojo. Dėl to 
“Akiračiai” ir supyko, dėl to B. 
Raila verkia: “Man verktinai gaila, 
kad taip neapdairiai ir skaudžiai į 
didingo partizaninio karo praeitį bei 
jo “sukaktį” dabar įnešamos tokios 
prasimanytos ir destruktyvios idė
jos bei insinuacijos, mažiausiai 
lauktinos iš asmens, tada tame 
užsienio sektoriuje nedalyvavusio ir 
tik neseniai pas mus atvykusio”. 
Esama ko gailėtis - juk pokario, 
kaip ir vėlesnės Lietuvos istorija 
rašyta ir teberašoma ne B. Railos ar 
K. Ėringio; ją kuria ir rašo 

.išsivadavusi iš tokių ponulių laisva
Lietuvos liaudis...

Spaudos sekėjas

AMERIKOS FARMERIAI PADEDA 
VIENI KITIEMS

Washington. — Nepaisant trijų co
lių vandens, kuriuo užpylė pereitą 
savaitę ilgai lauktas ir pagaliau (net 
su maldomis) sulauktas lietus, 
Amerikos pietryčių valstijos džiūs
ta nuo daugiau kaip mėnesį užtru
kusios kaitros. Užtat JAV oro pajė
gų lėktuvai ir toliau tebetranspor- 
tuoja šieną, kuri,sudovanojo Viduri
nių Vakarų valstijų farmeriai, norė
dami padėti nuo sausrų nukentėju- 
siems pietryčių farmeriams.

Labjausiai nukentėjo viščiukų, 
vaisių bei daržovių farmos. Jaučia
mas tų produktų urmo kainų pakili
mas net vienu penktadaliu. Pagal 
oficialius duomenis nuo karščių nu
kentėjo ir žmonės. Nuo liepos prad
žios mirė 43 asmenys šiose valstijo
se: 19 - Georgijoje, po keturis - N. 
Carolina ir Missouri, po du Kentuc
ky ir South Carolina ir po vieną Vir
ginijoje, Louisianoje, Michigane ir 
Alabamoje.
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1. PRADŽIA
Vien 1911 metais Jungtinėse 

Amerikos Valstijose išėjo šeši nauji 
lietuviški laikraščiai. Jeigu neskai
čiuosime 1986 m. vos trejais nume
riais pasirodžiusios anglų kalba 
“Lithuanian Weekly Magazine”, tai 
“Laisvė” buvo bene 56-asis Ameri
kos lietuvių periodini leidinys, taip 
sakant nuo 1879 m. rugsėjo 26 d. 
pirmąkart Amerikoje Miko Tva- 
rausko išleistos “Lietuwiszka Ga- 
zieta”. Amerikos lietuvių lakraščių 
era buvo pradėta ir galbūt gražu čia 
prisiminti iš “Lietuviszkos Gazie- 
tos” Nr. 1.

Ura, ura, visi šauksim, 
Tegul girdi visas svietas, 

Kad mes susilaukėm 
Skaityt lietuviškas 
gazietas Amerikoj.

Tiesa, ši Amerikos lietuviškų 
laikračių era ne iškart sušvito. 
Užgeso, nepaisant jos optimizmo, 
“Lietuviška Gazieta”. neilgai švietė 
dešimtmečiu vėliau išėjęs žurnalas 
“Apszvieta”, “Lietuviškas balsas”, 
“New Yorko Gazieta Lietuviszka”, 
“Garsas", “Nauja gadynė”, “Val
tis”, “Devynioliktas amžius”, “Bos
tono lietuviszkas Balsas” ir kt.

Daugelio lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų neilgaamžiškumas kėlė 
Amerikos lietuviuose tam tikrą ne
pasitikėjimą naujai pasirodžiusiais 
lietuvių kalba leidiniais, ir ne visi 
skubėjo jos užsisakyti. Tačiau kiti 
lietuviški leidiniai gyvavo. “Lais
vės” pasirodymo laikais gyvavo 
“Vienybė lietuvninku”, “Saulė”, 
“Viltis”, “Keleivis” ir kt. “Laisvės” 
leidėjams tada atrodė, kad lietuviš
kų laikraščių netgi perdaug ir žody
je “Nuo leidėjų” rašė:

"Štai lietuviškoji visuomenė su
laukė dar vieną laikraštį - “Laisvę”. 
Gal ne vienas iš skaitytojų, pamatęs 
jos pasirodymą, ištars: “Jau tiek 
daug išeina laikraščių, kam dar nau
jo reikia? Ir taip jau nebegalime vi
sų užsiprenumeruoti ir perskaity
ti”.

Perskaitykime dar kartą šiuos • 
žodžius. Įsidėmėkime juos, nes tai 
pirmieji “Laisvės” žodžiai - nuo jų 
prasideda laikraščio tekstai, visi tie 
jos pašnekesiai su skaitytojais, ku
rie jau tęsiasi 75-erius metus.

2. ARNESKURDU?

Senas, per vidurį perplėštas, nu- 
murzintas, nunešiotas laikraštis su 
pavadinimu “Laisvė”. Ilgai jo ieško
jau, Ėjau į Knygų rūmus. Ten pasa
kė, kad turi tik vieną vienintelį, bū
tent 31-ąjį “Laisvės” numerį iš 1911 
metų. Ėjau į Partijos istorijos insti
tutą. Ir čia pasirodo, neturi Nr. 1. 
Nesuradau jo Respublikinėje biblio
tekoje, Centrinėje Mokslų Akade
mijos bibliotekoje. Ir pagaliau! An
takalnio gatvėje, kur įsikūręs Lie
tuvių kalbos ir literatūros institu
tas, išgirdau ilgai lauktą žodį - tu
rim. Ten atsargiai, kaip, man atro
dė atnešė “Laisvę” ne iš archyvų, o 
iš tolimų 1911 metų balandžio 
5-osios dienos. Pagaliau, kai toks 
pasisekimas, jau ir tikėti nesinorė
jo, kad pasisekė, kaip reta. Iš “Gim
tojo krašto” pasikviečiau fotografą 
Viktorą Kapočių, o vėliau džiaugė
mės, kad iš pagamintos nuotraukos, 
kairėje jos pusėje plika akimi įžiūri
me Nr. 1.

Tad mes “Laisvės” kelio pradžio
je - prie pirmų žodžių, tekstų, pa
vardžių. Ir tik vėliau susirūpinę 
klausėm, ar tiek daug apėjus, nes- 
kurdu surasti tik vieną “Laisvės” 
pirmojo numerio egzempliorių? Ne
siimu čia tvirtinti, kad jis vieninte
lis Lietuvoje, bet, rodant į aukščiau 
paminėtas įstaigas, norisi pripa
žinti, kad tiek - labai ir labai skur
du. Ir todėl labai norisi, kad išgirstų 
ir tiesingai suprastų balsą, kad kol 
pasauly yra Lietuva, tai ir lietuviš
kos veiklos dokumentai turėtų rink
tis į archyvus Lietuvoje. Mačiau ir 
džiaugiausi, kaip stropiai saugomas 
tas “Laisvės” Nr. 1., tačiau, perver
tęs jį, nesuradau “Laisvės” Nr. 2 - 
jo Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutas neturi. Esįm, ieškosime, 
bet ar surasime? Ir kur? Kada?

3. PIRMOJI INFORMACIJA 
IŠ AMERIKOS

Kada mums sako, kad žmogus 
gražus, galim tikėti, ir galim neti
kėti. Ir apie "Laisvę” dažnai girdi
me, kokia ji buvusi graži. Tik, regis, 
pernelyg dažnai apie tai kalbame 
patys ir retai susiprantame suteikti 
jai pačiai žodį. Tai kalbėk, “Laisve”!

"New Yorke kovo 25 d. sudegė

TEGUL GIRDI VISAS SVIETAS
The Triangle Waist Co. dirbtuvė, 
kur siuvo 150 merginų. Tūlos jų bu
vo vos 14-15 metų. Visos siuvėjos 
žuvo ugny, nes durys buvo užrakin
tos, kad siuvėjos negalėtų išsinešti 
grąžų (the laces).

...Jokių prietaisų nebuvo, kad 
galima būtų išeiti nuo devintų lubų. 
Nebuvo kuomi gesinti ir ugnies. 
Dar čia kapitalistai leis kelis dole
rius ant prietaisų ir įrankių: sudegė 
vienos, gaus kitas, o valdžia nebaus 
jų už tai, juk saviškiai”.

Tai pirmoji “Laisvės” informacija 
iš gyvenimo Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Taip jos puslapiuose ati
daromas skyrius žinioms iš Ameri- 

' kos ir jas ilgiems laikams lydi užra
šas Amerikoj”.

Šitokiame kontekste, regis, leng
viau suprasti, kodėl “Laisvės” lei
dėjai pripažindami, kad Amerikos 
lietuviai turi pakankamai daug laik
raščių, vistik ryžtasi išleisti dar vie
ną. Apie tai jie rašė:
“Vienok reikia atminti, kad kiek
vienas laikraštis turi skirtingą nuo 
kitų pakraipą, kitokias ypatybes, 
tpdėl jie atranda pritarėjų, kurie 
nuoširdžiai platina jį tarp skaitančių 
ir neskaitančių minių ir tuomi žen
gia pirmyn mūsų kultūriškas dar
bas”. *

Ir toliau:
"Išleisdami “Lasivę”, mes užtik

riname, jogei ji nebus įrankiu ko
kios nors vienos partijos, bet tar
naus kaip žibintuvas visai lietuviš
kai visuomenei, rodant dėl visų 
bendrą kelią prie šviesos ir vieny
bės”.

Toks “Laisvės” įsteigėjų pareiš
kimas, sakytume, drąsus — netgi 
užsimota savo pusėn patraukti vrsą 
lietuvišką išeiviją? Šviesa! Vięny- 
bė! - tai jau nenauja. Antai vienas 
laikraščių taip ir vadinasi “Lietuv
ninkų vienybė”. Kitas irgi pilnas 
šviesos - jo vardas “Saulė”. Buvo 
“Žvaigždė”, bet ar neužgeso? Buvo 
ir “Spindulys”, tačiau irgi jau nėra. 
Argi nežino “Laisvės” leidėjai, kad 
pasaulyje vis garsiau ir atkakliau 
išpažįstama klasinė, o ne tautinė 
vienybė? Taip, jie tai žino, ir į 
mokslą, į tautiečių apšvietą žiūri 
per klasinės kovos pasėkmingumo 
prizmę.

“Nors mes patys gerai žinome, - 
rašė jie, - kad kovai už būvį atskiros 
žmonių klasės negali susitaikyti, 
vienok mokslas--žinojimas yra vi
siems reikalingas ir lygiai aiškus. 
Apšvietai išsiplėtojus ir kova tarp 
atskirų klasių įeis į šviesesnes, rim
tesnes ir pasėkmingesnes vėžes”.

4. IEŠKANT NAUJOS
APŠVIETOS

Aišku, kad "Laisvės” leidėjai ne
norėjo ir negalėjo sutikti su apšvie- 
ta, kuri vyko bažnyčiose ir klerika
liniuose laikraščiuose. 0 ir vieno, ir 
kito tų laikų Amerikoje buvo nema
žai. Šimtmečio pradžioje, kaip liudi
ja 1906 m. iš Amerikos siunčiami 
laiškai į “Vilniaus žinias” Amerikos 
lietuviai turėjo pasistatę per 30 sa
vo bažnyčių ir šešias kartu su len
kais.

Kažin, ar apdairu būtų iš akių 
išleisti tokį lietuviškosios Amerikos 
reginį? “Laisvės” leidėjai pareiškė 
jog, esą, “kiekvienas laikraštis turi 
skirtingą nuo kitų pakreik”” O ką 
sako pati “Laisvė”? Kalb lais
ve”!
Kristus skelbia:

- Barškinkite, ir bus atidaryta, 
melskite, ir bus duota...
Savininkas meldžia:

- Atitolink, dieve, vagį ir apsau
gok mano turtą.
Vagis:

- Dieve geriausias, palaimink ma
no užmanymą...
Kapitalistas:

- Dieve visagalintis, skleiski ra
mybę tarp darbininkų...
Darbininkas:

- Pondziau gerasis, nulaužk ragus 
mano prispaudėjams...

Vis kitaip ir kitaip to vienintelio. 
ir visems gero dievo medžią ir kiti - 
girtuoklis ir blaivininkas, kariau
jantys rusų ir japonų kareiviai. 
“Laisvė” supranta, į kokią keblią 
padėtį pastatytas dievas ir todėl jai 
aišku, kad tiems, kam pakeliui su 
bažnyčia, nepakeliui su ja. Jau savo 
pirmaisiais puslapiais ji atsistūmė 
nuo bažnyčios, nuo dievo.

5. KELETAS ŠTRICHŲ 
PIRMOJO “LAISVĖS”

REDAKTORIAUS 
PORTRETUI

“Laisvės” leidėjai pirmąjį jos re
daktorių skaitytojams pristatė žo
džiais:

“Laisvės” redaktoriumi bus A.

Montvydas, vienas iš gabiausių 
Amerikos lietuvių literatų, kuris 
jau keli metai rašo į lietuviškus laik
raščius po įvairiais pseudonimais”.

Tai - Antanas Montvydas? Ką gi, 
tuomet dar jaunas, tik 21-erių metų 
vyras! Į Ameriką atvyko prieš ket
verius metus, pamatęs iš arti, ką 
Rusijoj vadina revoliucija. Šaunu ir 
tai, kad į revoliuciją nespoksojo bai
liai pro savo namų langus: Antanas į 
Ameriką atvažiavo, galima sakyti, 
tiesiai iš kalėjimo - iš jo buvo paleis
tas už užstatą, ir ilgiau nedelsęs, 
nelaukęs teismo, išvyko į Ameriką. 
Toks neramus laikas! Daug žmonių 
bėga nuo valdžios persekiojimų į 
Ameriką. Ir jaučiasi, kad šis jaunas 
žmogus atsinešė stiprią neapykantą 
carizmui. Štai kad ir pirmosios jo 
redaguotos informacijos iš Rusijos. 
Vienoje pranešama, kad Lygos 
apskrityje vilkai sudraskė urėdnin- 
ką Ratolovičių. Ir tuoj paseka re
daktoriaus pašmaišktavimas, esą.
valdžia tuos vilkus dabar kalėjiman 
pasodins. Kitur pranešama, kad Ki- 
šiniove areštuoti du žmonės už kėsi
nimąsi mušti žydus. Čia vėl subtiliai 
pasirodo pats redaktorius: - keista! 
sako jis.

Turim progą^išgirsti ir “Laisvės” 
pirmojo redaktoriaus A. Montvydo 
žodį į savo skaitytojus. “Laisvės” 
Nr. 1, antroji skiltis atiduota 
redakcijai ir neabejotina, kad joje 
kalba Antanas Montvydas. Ką 
kalba?

“Laisvė” yra atvira sveikam žmo
gaus protui, - rašo jis ir tęsia: - Ka
dangi daug sveikų protų randasi vi
sokiose partijose ir pas bepartinius, 
tad “Laisvė” negali būti partyviš- 
ka”.

Mes jautriai išgirdome šį redak
toriaus pareiškimą, taip pat įsidė
mėjome, kad “sveiko žmogaus proto 
niekas neturi teisės varžyti, kad “lai 
jis veikia viešai, neaprubežiuotai”. >

Sunku pasakyti, kaip redaktoriai'' 
ruošia pirmuosius laikraščių nume
rius. Matyt, čia kažkokio nusistovė
jusio trafareto nėra — būna, kad 
pasitiki tik savo plunksna, tačiau 
būna, kad nemažiau pasitiki kitų 
plunksnomis. Ir pervertę “Laisvės” 
Nr. 1, kiti bus tvirtai įsitikinę, jog 
laikraštyje paskelbti du-trys A. 
Montvydo straipsniai. Tačiau žinan
tys, kas pasirašinėjo slapyvardžiais 
A. Baisius, A. Paukštis, Antonov, 
skriptogramom A. M. suskaičiuos, 
kad Antanas Montvydas pirmajame 
“Laisvės” numeryje paskelbė kur 
kas daugiau savo raštų.

A. Montvydas pasineria į redak
toriaus darbą ir sveikai galvojant, 
atrodo, kad su “Laisve” jis susiriša 
ilgiems ilgiems metams...

6. PROLETARINIS 
PASIRYŽIMAS

Šieji užrašai žmogaus ir todėl ne
reikia manyti, kad juose uždrausta 
suklysti. Rašau, nesikliaudamas jo
kiais autoritetais, o tik pagal įspūdį,

Jaunos studentės Vilniaus universiteto knygyne.

Turiningas Ciulėnų kolūkio žemdirbių kultūrinis gyvenimas. Dažni sve
čiai pas molėtiškius kolūkiečius sostinės rašytojai, meno kolektyvai. Turi ką 
parodyti saviems ir svečiams ir patys. Didelio populiarumo susilaukė kolū
kio etnografinis ansamblis, pagyvenusių žmonių, merginų šokių kolektyvai, 
moterų vokalinis ansamblis. Daug dėmesio kultūrai, meno saviveiklai skiria 
kolūkio valdyba, jos pirmininkas Socialistinio Darbo Didvyris Kazimieras 
Rakauskas.

Koncertuoja kolūkio etnografinis ansamblis.

Lietuvos moterys: 
. seniau ir dabar

Lietuvos Komunistų partijos su
važiavime, kuris įvyko sausio pa
baigoje Vilniuje, dalyvavo ir nema
žai moterų.

Lietuvos moterų dalyvavimas 
partinės ir valstybinės valdžios 
organuose atspindi realią padėtį, 
kokia susidarė po socialistinės revo
liucijos pergalės Lietuvoje 1940-jų 
metų vasarą. Moterys aktyviai pri
sideda formuojant partijos ir vals
tybės politiką įvairiuose lygiuose - 
nuo aukščiausių iki vietinės valdžios 
organų. Jos vadovauja visuomeni
nėms organizacijoms, reiškiasi 
mokslo, kultūros, švietimo sferose, 
ekonomikoje. Visa tai daugiau ar 

kurį duoda “Laisvės” skaitymas. 
Pirmąjį “Laisvės” numerį neprošal 
būtų visą nurašyti, panašiai, kaip 
eilutė po eilutės nurašinėju pirmąją 
skiltį, užimtą žodžiais Nuo leidėjų”. 
Bet suskambinsiu jais dar kartelį 
ir... užteks:

“Laisvė” aštriai pasmerks kiek
vieną pasiryžimą ką nors pavergti, 
kiekvieną paprotį ar apsireiškimą, 
kas stabdo laisvą žmogaus tobulini- 
mąsi, protavimą”.

Tai, sakyčiau, proletarinis pasi
ryžimas, pakeltas iki supratimo, ka
da skelbiama kova neteisingumui, 
užguitumui, tai visai slogai, kuri 
užgulusi darbo mases.

Dabar, po tiekos metų, galima 
pasakyti: ačiū, “Laisvė”, ačių, lais- 
viečiai ir visa pažangioji išeivija, 
už tą kovą. Tai buvo daroma per vi
sus ilgus metus ir nesuklysiu pasa
kęs, kad ši kova skaidrių versmių 
upeliu. įsiliejo į bendrą tautos kovą.

Taip. Tačiau argi “Laisvės” kova 
jau baigta?

P.K.

— G. Svitojaus nuotraukoje

mažiau yra žinoma mūsų skaityto- 
jams.

Buržuazinės emigracijos propa- > 
ganda vis dėlto bando atkakliai pa
neigti, iškraipyti realius faktus, 
nors ir neturi jokių įrodymų. “Vei
kėjomis” bei “patriotėmis” labai ’ 
dažnai pristatinėjamos kunigų gas- 
padinės ir įvairių ekstremistų talki
ninkės, nors visiškai aišku, kad to
kių “veikėjų” darbai prasideda ir 
baigiasi apkalbų ir šmeižtų fabrika- 
vimu, platinimu. Ne paslaptis kad 
jos, kaip sakoma - nei sėja, nei pjau
na ir trokšta visiškai nepelnytos 
garbės. Tačiau buržuazinės emigra
cijos propaganda nuo seno bando 
pasinaudoti įvairių gyvenime nepri
tapusių žmonių paslaugomis, nežiū
rint vyras ar moteris, nors ir kip
šas, tegu tiktai remia šlyjantį “va
davimo” biznį...

Kartais dar bandoma priešpasta
tyti Tarybų Lietuvą ir prieškarine, 
atseit, ir smetoninėse konstitucijo
se buvo įrašytos lygios vyrų ir mo
terų teisės, todėl esą, dabartinė 
.Lietuvos moterų padėtis geriausiu 
atveju tiktai atkartoja, kas jau se
niai pasiekta. Bet ar prieškarinėje 
Lietuvoje moterų teisės buvo ga
rantuotos, įgyvendintos? Deja, ne. 
Nereikia toli ieškoti ir liudininkų; 
tuos laikus gerai prisimena, pa
vyzdžiui, išeivijoje gyvenanti istori
kė Vanda Sruogienė, kurios negali
ma įtarti šališkumu, nes šiaip ji ne
pasižymi pažangiomis pažiūromis. 
Štai ką ji atsakė į “Akiračių” klausi
mą apie tas “lygias” moterų teises 
buržuazinėje Lietuvoje: “Renkant 
darbuotojus į pirmąsias savivaldy
bes, moterys turėjo lygias teises su 
vyrais, bet autoritarinio režimo me
tais, įvedus rinkimams į savivaldy
bes ir miesto tarybas mokesčio cen
zą, jau retos moterys galėjo kandi
datuoti”. Žinoma, moterys nenorėjo 
taikstytis su grubiu konstitucinių 
teisių aprėžimu, jos protestuodavo, 
rengdavo demonstracijas, bet tai 
jau - ne smetoninės valdžios nuopel
nas. Pavyzdžiui, 1937 m. gruody, 
kaip prisimena V. Sruogienė, Kau
ne įvyko tūkstantinė moterų de
monstracija reikalaujant, kad į 
valstybines tarnybas būtų skiriama 
pagal profesinį pasirengimą, o ne 
lytį. Ar buvo atsižvelgta į teisėtus 
moterų reikalavimus? V. Sruogienė 
atsako: “Švietimo ministras pasky
rė kelias gimnazijų direktores ir 
inspektores. Tačiau platesnio at
garsio ši akcija nesusilaukė”.

Ne ką geriau su moterų teisėmis 
ir dabar Vakarų kraštuose. Moteris 
čia dažniau išvysi protesto de
monstracijose, bet ne parlamente, 
ar valstybinėse tarnybose. Protes
tuoja moterys prieš karinius pasi
rengimus, už gyvybės žemėje išsau
gojimą - žodžiu, už tai, kam jaučia 
pareigą ir kaip motinos. Neseniai 
Niujorke įvyko moterų protesto de
monstracija prieš branduolinio 
ginklo bandymus. Po demonstraci
jos jos pasirašė po laišku Amerikos 
prezidentui: “Ponas prezidente, Jūs 
taip pat turite vaikų, kaip ir mes. 
Argi jūs nenorite, kad jie liktų gy
vi? Prašome, nutraukite bandy
mus”. Bet prezidentas nieko neat
sakė. Nežiūrint to, kad TSRS pra
tęsė branduolinio ginklo bandymų 
moratoriumą... Tokia buržuazinė 
demokratija, konstitucinės teisės - 
kovoti kasdien, nepaisant persekio
jimų, atkakliai už savo ir savo vaikų 
ateitį. Tai pažemintųjų teisė.

V. Liauška

Alisė Jonikienė
Alisė Jonikienė įstojo į Lietuvių 

socialistų sąjungos jaunimo kuopą 
Chicagoje 1910-aisiais metais. Ji ta
da buvo vos 16 metų mergaitė, bet 
jau turėjo tvirtus politinius įsitiki
nimus, kuriems ji liko ištikima per 
visa ilgą devynių dešimtmečių gy
venimą.

1939-aisiais metais, kai sutikau 
Alisę “Vilnies” redakcijoje, ji man 
sakė:

“Teoretiniai gerai susigaudai, bet 
aš noriu tave artimiau supažindinti 
su šios šalies darbininkų klase...”

Taip prasidėjo mano draugystė 
su Alise ir jos vyru Leonu, su bene 
kovingiausia ir drąsiausia šeima pa
žangiajame Amerikos lietuvių judė
jime.

“Supažindinti artimiau su šios ša
lies darbininkų klase”, - sakė Ali
sė... Reikia pasakyti, kad tą ji galė
jo daryti be pastangų, nes susitikęs 
su ja jautei, kad ji pati yra tokia pa
vyzdinga tos klasės atstovė, kad jos 
asmenyje kaip ir sutikai tą “klasę".

Alisė gimė Chicagos lietuviško
sios darbininkijos širdyje, kur vai
kai iš pat pradžios kalbėjo abiem 
kalbom, kartais lietuviškai dar ge
riau negu angliškai, iki jie pradėjo 
lankyti pradžios mokyklą ir anglų 
kalba pradėjo nustelbti lietuvių. 
Bet Alisė Bakevičiūtė niekad nuo iš 
mamos ir tėvelio išmoktos raseiniš
kės kalbos nenutolo, o vėliau, pra
dėjusi lankyti sekmadieninę lietu
viškąją mokyklėlę, jos kalba nuo 
anglicizmų ir archaizmų apsišvari
no, taip, kad kai ją “Vilnyje” suti
kau, ji kalbėjo kaip tikra lietuvė, 
nors su šiek tiek pastebima angliška 
inflekcija.

Jonikienės indėlis į “Vilnį” buvo 
žymus. Ji buvo mūsų labiausiai tie
sioginis ryšys su bendru, visašališ- 
ku (mes sakydavome “tarptauti
niu”) judėjimu. Ji atėjo į “Vilnį” ne 
tik per lietuviškas pažangias orga
nizacijas, bet ir per profsąjungi- 
nes-unijines kovas: ji aktyviai daly
vavo angliakasių organizavime, be
darbių kovose, daug kartų buvo ka
linama. Tuo atžvilgiu buvo panašu
mo tarp jos ir Leono - nors jis buvo 
ateivis iš Lietuvos, jis irgi buvo gi
liai įsinėręs į Amerikos darbininkų 
kovas, prisidėjo prie Fordo darbi
ninkų įmonių organizavimo, dalyva
vo demonstracijose...

Nesakysiu, kad kiti redakcijos 
nariai tuo atžvilgiu buvo pėsti. Ne, 
jie visi buvo užsigrūdinę kovotojai, 
bet Jonikai buvo ypatingi: pas juos 
jungėsi žemaitiškas užsispyrimas ir 
amerikietiškas kovingumas, lietu
viškas idealizmas ir Amerikos dar
bo žmonių instinktyvus teisingumo 
jausmas. Jonikienės nebėra. Dabar 
skaitair “Gimtajame krašte”, kad ji 
palaidota šalia Leono, prie jo gimti
nės Laukuvos, Šilalės rajone.

Per paskutinę savo gyvenimo 
etapą Alisė gyveno baptistų išlaiko
moje senelių prieglaudoje, kur prie
žiūra gera, bet, visgi, buvo atskirta 
nuo savo idėjos draugų ir nuo praei
tojo audringojo gyvenimo.

Apie metai prieš mirtį ji man pa
rašė laišką. Rašytas lietuviška 
mašinėle, kurią ji, kaip matyti, 
nusivežė į prieglaudą; laiškas 
aiškino, kaip ji kalbasi taikos 
klausimais su religingais ir kitų 
pažiūrų prieglaudos įnamiais.

Ją kankino artritas, ji sunkiai 
bematė, bet aiškinti, agituoti, dis
kutuoti, ji nenustojo iki paskutinės 
minutės.

Jos kapą dabar glosto iš netoli
mos Baltijos atskriejęs vėjas, aplink 
žydi Žemaitijos lauko gėlės.

Ilsisi du kovotojai po ilgos kelio
nės, kuklios bet ištvermingos. Gar
bė jų skaisčiai atminčiai. R.B.

Las Vegas. — Rugpjūčio 4 d. čia 
įvyksta simpoziumas, kuriame bus 
diskutuojami klausimai ryšium su 
reikalavimu, kad JAV nutrauktų 
branduolinius bandymus Nevarios 
dykumose. Įvairios taikos ir akty
vistų grupės siunčia ten atstovus 
dalyvauti simpoziume, o paskui — 
rugpjūčio 6-ąją — protesto de
monstracijose Nevarios dykumoje, 
100 mylių nuo tų vietų, kur vykdo
mi bandymai.

New York. — Liepos 26 d. po ilgos 
ir sunkios ligos pasimirė William 
Averell Harriman, sulaukęs 94 me
tų amžiaus. Daugiau kaip 1000 vald
žios atstovų, senatorių, buvusių 
valstybininkų, dalyvavo jo laidotu
vėse.*
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LIETUVOS KULTŪRINE KRONIKA Kragų piršlybos

A. PUŠKINO LITERATŪRINIS 
MUZIEJUS

Po ilgesnės petraukos lankyto 
jams vėl atvėrė duris A. Puškino 
muziejus, esantis Vilniuje, Marku
čiuose. Atlikti kompleksiniai pasta 
to restauravimo ir kapitalinio re
monto darbai, sutvarkytas parkas. 
Mediniame name, Vilniaus prie- 
mįėstyje, persikėlęs iš Michaiiovs- 
koje, iki pat mirties gyveno jaunes
nysis poeto sūnus Grigorijus, čia 
įrengęs Aleksandro Puškino kam
barį, kurame stovi iš Michailovsko- 
je atvežti autientiški jo baldai. Mu
ziejuje atstatytas visas Grigorijaus 
šeimos butas — jo kabinetas, biblio
teka, svetainė, bilijardinė, valgo
masis. Restauruoti baldai su Puški
nų šeimos herbais, paveikslai, kros
nys, kitos interjero detalės.

Įrengta nauja muziejaus ekspozi
cija pasakoja apie A. Puškino gyve
nimo ir kūrybos kelią, literatūrinius 
ryšius su Lietuva, didžiojo rusų 
poeto kūrinių pastatymus Lietuvos 
teatruose, apie jo paties ir jo kūri
nių herojų pavaizdavimą lietuvių 
dailėje.

VESTUVES ROTUŠES AIKŠTĖJE

Raiti dūdoriai, kviesliai į Centri
nę senamiesčio gatvę Kaune su
kvietė tūkstančius miesto gyvento
jų ir svečių. Atriedėjo senoviška ka
rieta su pagyvenusia pora. Daugelis 
susirinkusiųjų atpažino garsius lie
tuviškojo cirko kūrėjus ir artistus 
Jadvygą ir Joną Ramanauskus. - 
Respublikos liaudies artistai atvyko 
į savo auksines vestuves - jų pusės 
amžiaus šeimyninio gyvenimo jubi
liejus tapo svarbiausiu čia sureng
tos tradicinės Šeimos šventės įvy
kiu.

Jubiliatus sveikino ir stiprios 
sveikatos linkėjo miesto liaudies de
putatų tarybos deputatai, ‘'Lietu
vos” cirko atstovai, saviveiklinin
kai, jaunimas. Su dainomis, liaudiš
ka muzika sutiktos ir jaunosios kau
niečių poros - pagal senas tradicijas, 
dalyvaujant tėvams, piršliui ir sve
čiai, buvo paskelbtos jų sužadėtu
vės.

Miesto folkloriniai ansambliai 
aikštėje surengė didelį šventinį 
koncertą.

GASTROLES MASKVOJE

Birželio 10 d. TSRS didžiojo teat-^ 
ro scenos uždanga pakilo V. Klovos 
operai “Pilėnai”. Ja Lietuvos TSR 
valstybinio akademinio operos ir 
baleto teatro kolektyvas pradėjo 
gastroles Tarybų šalies sostinėje 
Maskvoje.

Teatras šiai atsakingai išvykai 
parengė platų repertuarą - penkias 
operas ir keturis baletus. Be popu
liariausios lietuvių nacionalinės 
operos “Pilėnai”, TSRS didžiajame 
teatre bus parodyta M. Musorgskio 
“Borisas Godunovas”, Dž. Verdžio 
“Don Karlas” ir “Otelas”, Dž. Ruči
nio "Madam Materflai”.

Beje, šių gastrolių išvakarėse 
tarptautiniame geriausios pasaulyje ' 
Cio Cio san vaidmens atlikėjos kon
kurse Japonijoje respublikos nusi
pelniusi artistė Irena Milkevičiūtė 
laimėjo antrąją vietą. Tai didelis 
lietuvių dainininkės talento įverti
nimas.

Baleto repertuarui atstovauja 
“Kopelija”, "Silfidė”, “Miegančioji 
gražuolė” ir lietuvių kompozitoriaus 
A. Rekašiaus “Amžinai gyvi”, su
kurtas pagal dailininko Stasio Kra
sausko graviūras.

SIDABRINE BATUTA 
-G. RINKEVIČIUI

Vengrijos sostinėje Budapešte 
įvyko penktasis tarptautinis diri
gentų konkursas, kuriame pasirodė 
51 dalyvis iš 28 šalių. Tris savaites 
trukusiame konkurse dalyvavo ir 
Lietuvos TSR valstybinės filharmo
nijos simfoninio orkestro dirigentas 
Gintaras Rinkevičius.

Budapešto konkurso programoje 
buvo 30 privalomų kūrinių. Varžy
bas nuo antrojo turo transliavo ren
ginio organizatorė - Vengrijos tele
vizija. Gausi žiūrovų auditorija ga
lėjo stebėti dirigentų pasirodymus, 
tarp jų ir G. Rinkevičiaus dirigavi
mą simfoniniams Budapeštos radijo 
ir televizijos, filharmonijos bei 
Vengrijos nacionaliniam orkest
rams.

Pirmąją vietą iškovojo Dž. R. 
Hansonas iš JAV, antrąją - G. Rin
kevičius. Tarybų Lietuvos artistui 
įteiktas laureato diplomas ir sida
brinė dirigento lazdelė. Be to G. 
Rinkevičius apdovanotas specialiu 
prizu už geriausią scenos iš V. A. 
Mocarto operos “Užburtoji fleita” 
atlikimą.

Verta priminti, kad prieš porą 
metų jaunasis muzikos’menininkas 
iš Lietuvos Vakarų Berlyne iškovo
jo laureato vardą tarptautiniame 
Herberto fon Karajano fondo diri
gentų konkurse.

MURIEJAUS GIMTINĖJE

Batygaloje, dailininko Jono Kuz 
minskio gimtinėje, įamžinant žy
maus kraštiečio atminimą, atidary
tas muziejus. Čia sukaupta doku
mentinė ir etnografinė medžiaga, 
pasakojanti apie Betygalos apylin
kių istoriją, tradicijas, garsius šio 
krašto žmones. Muziejaus salėse 
eksponuojami rinktiniai Jono Kuz
minsko grafikos bei tapybos kūri
niai, taip pat dailininko pelnyti vy
riausybiniai apdovanojimai, diplo
mai, jo dokumentai bei nuotraukos. 
Memorialiniame kampelyje - J. 
Kuzminsko darbo stalas, jo naudoti 
kalteliai, įrankiai, asmeniniai 
daiktai.

Betygalos muziejus buvo pradė
tas organizuoti dailininko tėviškėnų 
iniciatyva dar jam gyvam esant, o į- 
rengtas pastaraisiais metais. Pa
ruošti ekspoziciją padėjo Lietuvos 
TSR dailės muziejaus darbuotojai.

“GUBOJOS” GRETOS AUGA

Beveik šimtą įvairaus amžiaus 
klaipėdiečių susivienijimo Žvejų 
kultūros ir sporto rūmuose veikian
ti “Gubojos” liaudies dailės studija. 
Jūreiviams ir žvejams, ne visada 
galintiems sistemingai lankyti 
užsiėmimus, įkurtas konsultacinis 
centras, kurame budi studijos spe
cialistai.

Gubojiečiai lanko tapybos, grafi
kos, mažųjų formų skulptūros gru
pes, į atskirą sekciją susibūrė žvejų 
ir jūreivių vaikai. Studijoje vyksta 
susitikimai su miesto mokslininkais, 
profesionaliais menininkais. “Gubo- 
jos’Ešefai - Lietuvos žuvies pramo
nės gamybinio susivienijimo dar
buotojai padeda organizuoti vasaros 
kūrybines stovyklas pajūrio žvejų 
bei žemdirbių gyvenvietėse. Į sto-f 
vykias dažnai pakviečiami dailinin
kai mėgėjai iš Rygos bei Kalinin
grado žvejų rūmų studijų.

Rinkinį sudarė, 
A. Petkevičienė

“LAISVE

Kilimai ir jų kūrėjai
Lietuviškų kilimų karalyste daž

nai vadinamas nedidelis, keletą 
tūkstančių gyventojų turintis Lent
vario miestelis. Čia, už keliolikos ki
lometrų nuo Vilniaus, įsikūręs vie
nintelis respublikoje kilimų fabri
kas. Ir nors jo amžius vos 25-eri me
tai, šioje įmonėje pagaminta pro
dukcija jau žavėjosi parodų organi
zatoriai ir lankytojai Vengrijoje, 
Čekoslovakijoje, Danijoje ir net 
garsiojoje kilimų šalyje Irane.

Lentvaryje dar vyko statyba, o 
busimieji fabriko darbuotojai jau 
mokėsi neįprasto Lietuvoje kilimų 
audimo meno. Savo meistriškumu 
su jais dalijosi Azerbaidžano, Turk
mėnijos, Uzbekijos, kitų senas šio 
verslo tradicijas turinčių tarybinių 
respublikų įmonių specialistai ir 
darbininkai. Kai kurie iš jų, atvykę 
į Lentvarį, montavo našias mašinas, 
padėjo jomis išausti pirmuosius lie
tuviškų kilimų metrus.

Kartu su audėjų, verpėjų, kitų 
specialybių darbuotojais patyrimo 
iš draugų sėmėsi ir fabriko dailinin
kai. Jie ne tik domėjosi tuo, kas jau 
sukurta, bet ir patys ieškojo, sten
gėsi, kad Lentvario kilimai būtų sa
viti, tikrai lietuviški.

Tikri mūsų kilimų bendraauto
riai - mašinų gamintojai, - sako fab
riko direktorius Vincas Bagdzevi- 
čius. — Dabar iš broliškų respubli
kų gaunamos staklės, kiti įrengimai 
žymiai tobulesni už tuos, kuriais 
dirbta dar prieš penkerius metus. 
Prie lietuviškų kilimų šlovės prisi
deda ir Vidurinės Azijos medvilnės 
augintojai, siunčiantys labai gerą 
žaliavą. O kur dar Kijevo, Minsko 
mokslininkai - pagal jų receptus pa
gaminti neblunkantys dažai. ,

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

COST $18.00 PER PERSON

Make check payable to:

Association of Lithuanian Workers — Lodge 13

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.

COME TO 
27TH LDS CONVENTION 

BANQUET
SATURDAY, AUGUST 23,1986

or send credit card number and expiration date to:

Convention Committee 
c/o Association of Lithuanian Workers 

26 North St. 
Middletown, N. Y. 10940

Nemažai įtakos jiems turėjo 
ir geriausi lietuviškos grafikos, ta
pybos kūriniai - jų motyvais taip pat 
sukurta daug piešinių kilimams. 
Specialistų nuomone, tai ir nulėmė 
didelį įmonės produkcijos populia
rumą Tarybų Sąjungoje, kitose ša
lyse. O Lentvario kilimų fabriko 
dailininkų Aušros Sutkutės, Auri
mo Rekašiaus, respublikos nusipel
niusio meno veikėjo Aniceto Jonu
čio ir kitų dirbtuvėse kuriami vis 
nauji raštai, piešiniai. Vien pasta
ruoju metu produkcijos asortimen
tas pasipildė žaismingu “Vyturiu”, 
tarytum iš bundančio kaimo peizažo 
pasiskolintu “Rytu”, lengva “Plaš
take”, kitais kilimais.

Kad dailininkų kūriniai būtų pa
dauginti tūkstančius kartų, neštų 
grožį ir jaukumą į butus, puoštų 
įstaigas, įmones, fabrike darbuojasi 
daugiau kaip tūkstantis darbininkų, 
inžinierių. Per keliolika metų su
kauptas patyrimas padeda jiems 
pakelti ant audinio kiekvieną, net ir 
smulkiausią piešinio detalę, išgauti 
bet .kokią spalvą, atspalvį.

Lentvario kilimų pageidaujama 
vis daugiau ir daugiau, todėl ir įmo
nė plečiama. Jau iškilo keli nauji 
cechai, pertvarkomos senos patai-' 
pos. Pagalvota ir apie naujų dar
buotojų rengimą. Daug vaikinų ir 
merginų, baigusių Lentvario, aplin
kinių gyvenviečių, kaimų mokyklas 
noriai eina mokytis į neseniai pra
dėjusią veikti fabriko profesinę 
technikos mokyklą. Kasmet dešim
tys vaikinų ir merginų su įmonės 
stipendijomis tęsia mokslus aukšto
siose mokyklose, iš kur grįžta aukš
tos kvalifikacijos inžinieriais, tech
nologais.

Vytautas Žemaitis

Gamtoje — kaip ir žmonių 
gyvenime. Ateina metas, kada 
paukštis pradeda pačios ištikimiau
sios draugės ieškoti. Atbunda 
didysis giminės pratęsimo šauks
mas. Bet prieš tai, kol neprasidėjo 
tradiciniai meilės, vestuviniai 
šokiai, žaidimai, vestuvinės kovos ir 
turnyrai — reikia gražuolių 
pasiieškoti. Kiekvienam giesminin
kui ir net tyliam paukščiui pasirody
ti, koks jis elegantiškas kavalierius. 
Čia be piršlybų neapsieisi.

/ Garuoja tarpu miškų pasislėpęs 
Baluošo ežeras. Susivarto meldy
nuose lydeka. Ir vėl palaiminga 
tyluma gaubia ežero platybes. O 
kuomet skaisti ryto aušra patiesia 
ties atabradais saulės taką, ežere 
prasideda nuostabūs reginiai. Iš 
žalio nendryno išplaukia du frakuoti 
“artistai”. Du gražūs paukščiai su 
ilgais, rausvais snapais. Su 
pūkuotomis — lig pat skruostų — 
apykaklėmis, blykčiojančiomis lyg 
skaishis varis, kada jas apšviečia 
tekančios saulės spinduliai. Į ežero 

‘pakraštį išplaukia ausuotieji kragai.
• • •

Ramiai sėdžiu valtyje. Stebiu, ką 
paukščiai, kurių kojos niekados 
nesiekia žemės, daro. Štai kragai 
plaukia greta. Petys į petį, lyg 
rikiuotėje kareivėliai. Lygiu kampu 
pasisuka tai į nendryną, tai į salos 
pusę. Staiga tarsi pagal komandą: 
“Išsiskirk!” — nuplaukia kas sau. 
Bet tai neilgam. Kragai vėl 
sugrįžta. Lengvai apsisuka. ‘Dabar 
snapas prieš snapą atstatytas. 
Laukiu, kada susipeš. O kragų 
porelė ima vienas prieš kitą 
lankstytis, lyg šokdami. Dar 
akimirka — paukščiai ištiesia 
kaklus. Užverčia galvas. Prasižio
jo — tartum iškilmingas kalbas 
sakyti. Bet nepasakė nė žodžio. Tik 
snapus nuleido žemyn ir — 
nudurkt! — net abudu pasinėrė į 
vandenį. Neužilgo vienas paskum 
kitą kaip kamščiai iššoko iš gelmės. 
Kragai vandenyje “Atsistojo” lyg 
ant žemės. Ką jiedu snapuose laiko? 
Gal po žuvelę? Neįspėjau: žalias 
maurų barzdeles, ištrauktas iš 
ežero dugno. Ar paukščiams 
neapsvaigo galvos nuo tvankaus 
ryto? Bet maurai — brangus 
daiktas. Tai nelyginant “piršlių 
nosinaitės’’. Be jų piršlybose 
neišsiversi. Gracingai šlapius 
maurus kragai perduoda vienas 
kitam. Piršlybų ceremonija kartoja
si iš naujo.

— Kua-kua! Krua-krua! Korrr- 
korrr! — tylų rytą Baluošo 
platybėse iki pat. Bukos upeliuko

Botanikos ir zoologijos sodo kampelį savo bute įrengė Vilniaus V. Kapsuko 
universiteto Gamtos fakulteto docentas Ričardas Kazlauskas. Jis daug metų 
tyrinėja retus paukščius, vabzdžius, yra parašęs monografijas, knygas, va
dovėlius. Mokslininkas talkino sudarant TSRS ir respublikos Raudonąsias 
knygas. R. Kazlausko bute auga per 100 gėlių rūšių.

K. Jankausko nuotraukoje: Ričardas Kazlauskas su žmona Diana ir 
sūnumi Egidijum tyrinėja drugius.

Drugių kolekcijos dalis.

4 TAS PUSLAPIS

žiočių girdėti pakilūs, įspūdingi 
besimeilinančiųjų kragų balsai. ,

• • •
. . . Švelniu purpuru padažyti 

raudonuodegių patinėliai į Šešuolių- 
Verškainių miškus atlekia anksčiau, 
negu patelės. Susiranda drebulėje 
prie Kertušos upelio išpuvusį 
uoksą, paliktą genio drevę. 
Šmurkšt į būsimą trobelę — ir ją 
saugo nuo kitų kavalierių. Norėda
mas atkreipti dėmesį, prisivilioti 
pačią, raudonuodegės patinėlis tarsi 
iškabina skelbimą: “Turiu jaukų 
vieno kambario butą! . .Ieškau 
žmonos!” Tą jis skelbia ne laiškeliu 
tošyje, o iš uokso iškišdamas ryškią 
rusvos spalvos uodegą, kurią 
išskleidžia kaip vėduoklę. Jauna
martės susigaudo, kas čia per 
kvietimas ir ilgai nesibrangina.

Panašiai daro ir pelėsakalis. 
Pavasarį, viršum girios jis pradeda 
sukti piršlybinius ratus. Sustingsta 
didingame skrydyje. Vadinasi, jis 
surado lizdą, nors ir seną, apleistą. 
Tą jaunikio žestą iškart pastebi 
patelė ir atskuba su žagaru snape. 
Padeda jį į lizdą. Piršlybos — 
suprastos.

Kai kurių paukščių patinai ir 
patelės — visiškai vienodų spalvų. 
Ir ’iš balso juos sunku pažinti. 
Tuomet kavalieriai ieško piršly
boms dovanų, tuo pačiu patvirtin
dami savo lytį.

Antai sidabriškai pilka upinė 
žuvėdra piršlybas pradeda nuo 
žvejybos. Pagavęs aukšlę patinėlis, 
ją laiko snape. Tipena smėlėta 
sekluma, kad jį pamatytų damos. 
Toji žuvėdra, kuri iš patinėlio 
žuvelę paima, tuo pačiu tarsi 
pasirašė tuoktuvių sutartį.

Įdomiai pasiperša laukinės antys. 
Jos susipažįsta dar rudenį, 
žiemojimo vietose. Susipažįsta 
plaukdamos priešpriešiais ir gerda
mos vandenį. Gaigalas pirmas 
snapu linkteli kryklei. Jeigu toji tuo 
pačiu atsako — meilės žaidimas 
tęsiasi. Tik po to prasideda gaigalų 
dvikovos be kraujo praliejimo. Jie 
šiaušia plunksnas, grasina vienas 
kitam sparnų “veidrodėliais”. Stuk
sena snapais į plunksnų kotelius. 
Dvikovos pabaiga tokia: gaigalai 
sustoja vienas priešais kitą ir kokią 
valandą tartum pumpuoja vandenį. 
Ritmingai tai nuleidžia iki vandens 
snapus, tai pakelia. Peštynių 
paprastai nebūna: pademonstravę 
savo grožį gaigalai taikiai išsiskiria. 
Antys, “grožio konkurse” apžiūrė
jusios daugelio gaigalų plunksnas, 
pagaliau išsirenka tuos, kurie joms 
mielesni. Leonardas Grudzinskas

Vaizdas iš operos “Pilėnai”.

»
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Stolypino Rusija ir Reagano 
Amerika; Lietuvos filosofas Pavilio-

. nią, fenomenologija, Merleau-Pon- 
\ ty, Heideggeris, Husserlis; Antrasis 

termodinamikos dėsnis ir tragedija; 
Faulkneris, Malraux, Čiurlionienė 
su kelnėmis, Liudas Gira su sukne
le; amnezija ir - dalgės, žagrės, 
grėbliai...

Blaškymasis ieškant sofistikuotų 
temų, ar tikra erudicija ir plačios 
apimties kultūrinis akiratis?

Ir vienas ir kitas. Prieš mane 
"Metmenys” numeris 51, išleistas 
šią, 1986 metų vasarą. Turtingas to 
žurnalo numeris, sukeliąs visokias 
mintis, bet tuo pačiu ir gilų liūdesį: 
per puslapių puslapius lyg girdi bal
sus žmonių, kurie jautriai supranta 
pasaulį, bet nepajėgia tapti jo dali
mi, - lyg jie kabėtų kokioje tai dva
sinėje tuštumoje, kurioje negalioja 
paties gyvenimo konkretiška gravi
tacija. Pažvelkime šen ir ten į šiuos 
“Metmenų” metmenis.

♦ ♦ ♦

'Škėmos pranašystės išsipildė.” «
Taip sako Žėvilė Bilaišytė, kuri 

straipsnyje “ieškant prasmės: isto
rinis palikimas ir tikrovė” išsamiai 
gvildena, anot jos, beviltišką padė
tį, kurioje dabar (dvasiniai) randasi 
naujosios lietuviškos išeivijos inte
lektualai, ypatingai rašytojai. Škė
ma rašė dar prieš tris dešimtme
čius:

“Vienas, antras jaunuolio blyktelė- 
jimas tėra pažadas, degtukas, kuris 
gali uždegti ir neuždegti laužo. Vie
nas antras, galimas dalykas, rašys 
angliškai. Bet jaunos rašytojų ple
jados išeivijoje, atrodo, nesulauksi
me... jaunajai kartai tebetiks teore
tiškai samprotauti apie praeitinius, 
kol visa nusibos, išsisakys, susi
kraus praeities archyve.”

Skaitant tą citatą, mes dalinamės 
su “Metmenų” kolegomis liūdesiu. 
Mes tikriausiai nejaučiame pasiten
kinimo, kad mūsų ideologiniai opo
nentai atsirado tokioje dilemoje, 
nes ta dilema yra ir mūsų, mažo bū
relio kairiųjų kultūriečių, kurie taip 
pat gyvena šioje šalyje. Kiek kartų, 
sėdint prie rašomojo stalo, į sąvokų 
apibūdinimą pasisiūlo angliškai žod
žiai, ir tik pasispaudus, pagalvo
jus, pasiknaisiojus atmintyje, pri
sistato lietuviškieji... 0 gal prisista
tė ne patys tinkamiausieji? Gal tie, 
tiksliausieji, slepiasi gilesnėje pasą
monėje, lyg sakydami: “Kadangi 
taip ilgai mūs nenaudojai, mes atsi
sakome identifikuotis”...

Tęsdama, Bilaišytė skaitytojams 
primena, kad kai 1982-aisiais metais 
Rimvydo Šilbajoro knyga “Žodžiai 
ir prasmė”, knygoje tilpusiame Liū
to Mockūno įvade teigiama, kad Po
kario metais išeivijos literatūra pir
mavo kokybe, ją lyginant su Stalino 
laikais Lietuvoje kuriama literatu- 
ra.

Bet Mockūnas tuo laiku padarė ir 
kitą išvadą:
“Po to sovietinės Lietuvos litera

tūra ėmė tvirtėti naujais talentais. 
Tuo tarpu išeivijoje vyko priešingas 
vystymasis...”

Čia priešpastatymas ne visai lo
giškas. Mes visi sutinkame, kad 
Stalino eroje literatūros vystymuisi 
buvo rimtos kliūtys, bet tas nereiš
kia, kad tvirtėjimas naujais talen
tais buvo pasėka tik laipsniško stali
nizmo atsikratymo: nauji talentai 
augo Lietuvoje kaip natūralūs feno
menas, kaip kitaip negali būti šaly
je, kuriame gyvena tautos kamie
nas.

Tame įvade Mockūnas pernelyg 
mechaniškai ir su absoliutiškumu 
vaizdavo santykius tarp Lietuvos ir 
išeivijos literatūrų kaip kokį kon
kursą, kurį Lietuva laimėjusi (jis tą 
vadina “prasilenkimo momentu”) 
septintojo dešimtmečio antrojoje 
pusėje, lyg futbolo rungtynėse; jis 
net įvardino lošėjus, kurie pasiekė 
laimėjimų savo komandai: Aputis, 
Strazdas ir Martinaitis Lietuvoje 
prieš Katiliškį, Nyka-Niliūną, Ra
dauską ir Škėmą išeivijoje.

Pilnesnė tiesa glūdi eilutėse, ku
rias Algimantas Mackus išliejo iš 
savo širdies gilumos Antano Škė
mos tragiškos mirties proga:

Tolsta mūsų egzilė 
tolsta mūsų kalba 
Žilvine, Žilvinėli 

Bespalvė plyšta puta.
♦ ♦ ♦

“Moderniausia mūsų poezija negali 
pamiršti nei dalgio, nei žagrės, nei 
grėblio”.

Taip pasisakė M. Martinaitis, ku
rį straipsnyje "Technikos^pažanga 
ir dorovės klausimai šiuolaikinėje 

prozoje” cituoja Vytautas Martin- 
kus.

Tai tiesa, liečianti ne tik lietuviš
kąją poeziją, bet poeziją ir meną 
bendrai pasauline plotme. Nebūti
nai dalgiai, nebūtinai žagrės, nebū
tinai grėbliai, - bet menas ir jautrio
ji šaka poezija negali atsakyti į 
techniškąją pažangą tuojautiniai - 
ima net šimtmečiai kol žmonijos są
monės ir pasąmonės nauji fenome
nai “pervirškinami”, iki, vartojant 
iškilesnę fraziologiją, tie naujieji fe
nomenai apsigaubia romantika, ki
taip sakant, - susilieja su jausmais, 
ne tik su galvojimu.

Paimkime žmogaus keliavimą į 
kosmosą, mėnulio pasiekimą, pla
nus pasiekti planetas:.. Kas ir kur 
sukūrė poeziją tomis temomis, kuri 
verta poezijos pavadinimo? Tiesa, 
futuristai poetai ir dailininkai bandė 
apdainuoti arba atvaizduoti naujo
sios technikos romansą, bet tai bu
vo didaktiniai bandymai, lyg mani
festai, kuriuose virš visko ryškėjo 
deklamatoriškumas. Tokio meno 
geri pavyzdžiai yra italų futuristų 
Ballos ir Boccionio paveikslai, ku
riuose bandoma bet neįstengiama 
atvaizduoti mašinų, greičio ir elekt
ros šviesos energijų.

Martinkus tiksliai ir gražiai api
būdina Šeiniaus ir Borutos “išdy- 
kesnę” prozą, kuri “užklysdavo kal- 
ven bei malūnan, tarsi atsitiktinai, 
visai ne dėl to, kad šitokie technikos 
“stebuklai” patys savaime, be per
sonažų gyvenimo, būtų kuo nors au
torių suvilioję.”

Bet kalvė ir malūnas dargi agra
rinėje Lietuvoje jau nebuvo “tech
nikos” pavyzdžiais, nes, kaip teisin
gai vaizduoja Martinkus, tai buvo 
“estetinė-etinė erdvė, kaip patogi 
vieta, kurioje gali išlikti senieji lie
tuvių mitologiniai dievai arba bent 
koks sukrikščionintas nelaba sis- 
kipšetis”. Ypatingai kalvė Rytų Eu
ropos tautų literatūroje' ir folklore 
jau seniai lošė sentimentalią ir ro
mantišką rolę. Taip, pavyzdžiui, žy
dų Idiš literatūroje ir liaudies dai
nose kalvė, kur žiežirbos tamsoje 
gaubė vienišą barzdotą vyrą su kūju 
rankoje, visuomet stovėjo simboliz
mo centre. Kalvis buvo simboliu ir 
doro sunkaus darbo - ir laisvės sie
kimo daugelyje tautų.

♦ * *

“Mieli santariečiai...”
Įdomūs Martinkaus filosofavimai 

apie rustikos-technikos sugyvenimą 
lietuvių literatūroje kitoje žurnalo 
dalyje turi savo labiau konkretišką 
atgarsį: Algimanto Bučio straipsny
je “Miestas dabartinėje lietuvių 
prozoje”. Tai faktinai tekstas pas- 
'kaitos, kurią Bučys, atvykęs iš Lie
tuvos, 1985-aisiais metais skaitė 
Santaros-Šviesos suvažiavime.

Atsikreipęs į “mielus santariey 
čius” ir padėkojęs jiems už pakvieti
mą į savo suvažiavimą, Bučys pra- , 
deda su savo senu eilėraščiu, kurį 
jis cituoja kaip didaktišką pavyzdį:
Mane pagimdė margos miesto 
ugnys
Ir užaugino gatvės kreivarankės, 
Lopšinė vakarais, elektros išblaš
kytais,
Sugrieždavo dantim sirenos 
Ir čaižiai gergždantis asfaltas.

* * ♦

Bet po šių penkių eilučių seka dar 
penkios:
Manęs nesupo
Pievos margaakės,
Ir iš vėjuotų šventiškų beržynų 
Ne vienas baltas beržas neatėjo 
Apie švelnumą pašlamėt krūtinėj.

Eilėraštis tęsiasi, bet per šį de
šimtį eilučių pasakyta viskas: nors 
autorių “pagimdė margos miesto 
ugnys” ir jo nesupo pievos margaa
kės”, jausmas daug autentiškesnis 
rašant apie užmiesčio gamtą negu 
apie miestą. “Ne vienas baltas ber
žas neatėjo” mus labiau įtikina, ne
gu “užaugino gatvės kreivarankės” 
- čia perdaug dirbtina sąvoka, per
daug stengtasi. Reikia pridėti, kad 
čia neturiu mintyje vertinti vienaip 
ar kitaip Bučio poezijos - jis pats pa
žymi, kad tai labai senas eilėraštis, 
“pirmos mano knygos pirmasis”.

Bučys teisingai pažymi, kad kur, 
žmogus gimė, visai nesvarbu, kad 
daug svarbiau, kur žmogus praleido - 
savo dvasinio formavimosi amžių. Ir 
jis paduoda Baltušio pavyzdį: jis gi
mė Rygoje, bet devintus metus ei
damas sugrįžo į Lietuvą ir kaime 
piemenavo, bernavo. Bet, pasaky
čiau, kad vietovės apibūdinimas dar 
visko nepasako. Atlanta, Gerogia

yra didmiestis, bet etosas ten ne 
miesčioniškas, o ateina iš aplinki
nio agrarinio gyvenimo, iš buvusių 
plantacijų, iš kalvų gyventojų, bal
tų ir juodų nuskurusių farmerių, 
medžiotojų, naminės gamintojų, ke
liaujančių farmų darbininkų, pusi
ninkų.

Amerika dar iš viso neturi tokios 
ilgų kartų mieščionijos, kokią turi 
Vakarų Europos kraštai. Amerikie
čių anglo-saksiškasis branduolys, 
kur jie begyventų, dar palaiko savo 
sąmonėje atsiminimus apie farmas 
ir prerijas, miškus ir ežerus. 0 ką 
jau kalbėti apie Lietuvą! Taip, Lie
tuva dabar turi nemažai pramonės, 
bet ji yra išsklaidyta po visą kraštą, 
ir didieji miestai lieka tylūs. Užten
ka išeiti vėlyvą vasaros vakarą pa
sivaikščioti po centrines Vilniaus 
gatves: tyliai prarieda troleibusas, 
vienu kitur silpnai švysti diskretiš
ka neono šviesa. Vėjelis atneša žy
dinčių medžių kvapą, ir nors esi 
mieščionis, ir gal net nežinai kokių 
tai medžių, bet jauti tą vėsų vakaro 
orą lygiai kaip būtum kaime.

* * ♦

Pradžioje paminėjome Stolypino 
Rusiją ir Reagano Ameriką. To 
straipsnio autorius Vincas Trumpa, 
jausdamas nuostabą, kurią pati te
ma iššaukia, taip teisinasi:

“Vos tik pasirodžius žinutei, kad 
bandysime pravesti paralelę tarp 
Stolypino Rusijos ir Reagano Ame
rikos, kai kas suabejojo, kaip gali
ma gretinti tokius nepalyginamus 
dalykius.”

Kaip galima? Akademijoje viskas 
galima - kiekvienais metais šimtai 
tūkstančių akademikų visame pa
saulyje suklijuoja visokias tezes, 
kurios jiems atneša, - jeigu jie jau
ni, - magistrų ir daktarų laipsnius, o 
jeigu jie pagyvenę ir jau dėsto uni
versitetuose, - paaukštinimą profe
sūros laipsnyje, amžino pastovumo 
kontraktus (tenure), žiemines atos
togas kitų tezių kepimui...

O, visgi, Vinco Trumpos studija 
marga, pilna “faktų”, kuriuos sukū
re riboti protai. Taip, pavyzdžiui 
Didžiosios Britanijos ambasadorius 
Petrapilyje Sir Arthur Nicolson lai
kėsi nuomonės, kad Stolypinas yra 
“pati žymiausia figūra Europoje”, 
negi tikėsies, kad konservatyvus 
britų aristokratas, kuris savo parei
gose susidurdavo su Stolypinu, ži
notų, kokios svarbesnės ir istoriją 
lemiančios figūros jau tuo metu bu
vo Plechanovas, Leninas, Roza 
Luksemburg!

Niekas neatsimena Arthuro Nicol- 
sono, kurio pėdsakai istorijoje itin 
beverčiai (nebent ekscentriškų te
zių rašytojams). Bet Trumpa yra 
šių laikų žmogus, iš kurio galima 
laukti blaivesnio visuomeninių san
tykių supratimo. Deja, jis rašo:

“Bent vienu atžvilgiu Stolypinas ir 
Reaganas labai panašūs: jie abu 
dideli savo krašto patriotai.”

Kame pasireiškia Reagano pat
riotizmas? Ar jam rūpi Amerikos 
žmonių gerbūvis, Amerikos jauni
mo ateitis, senų žmonių sugebėji
mas praleisti savo gyvenimo saulė- 
ledį su savigarba ir bent minimaliu 
aprūpinimu? Ar jam rūpi, kad mūsų 
upės ir ežerai būtų švarūs, kad mū
sų oras būtų tyras, kad mūsų miškai 
nemerdėtų nuo chemikalais pilno 
lietaus? Ar jam rūpi, kad mūsų visi 
vaikai lankytų geras mokyklas, kad 
mediciniška pagalba būtų laisvai ir 
lygiai visiems amerikiečiams priei
nama?

Visi žino atsakymą. Reagano 
“patriotizmas” susijęs su tam tikro
mis savanaudiškomis grupuotėmis: 
su pačiais aršiausiais naujaisiais 
Pietvakarinių valstijų kapitalistais, 
su aliejaus-žibalo pramonės speku
liantais, su prašmatnių užmiestinių 
klubų vulgariškaisiais lankytojais, 
su biržos dykaduoniais, su korpora
cijų direktorių tarybomis, su aukš
taisiais militaristais. Jam atrodo, 
kad ginti jų reikalus - reiškia ginti 
Amerikos šlovę, lygiai kaip Stolypi- 
nui atrodė, kad ginti caristinį reži
mą - net nuo Wittes siūlomų nuolai
dų - yra “patriotizmas”...

♦ * *

Paskiausiai sustosime prie Algirdo 
Julijaus Greimo. Jo “Intelektuali
nės autobiografijos bandymas: II” 
tęsia jo visokius apgalvojimus, su 
kuriais “Metmenų” skaitytojai gerai 
Susipažinę. Čia mes skaitome apie 
Roland Barthes, Claude Levi- 
Štraus, Lietuvos kunigaikščių kul
tą, Šimonio paveikslus, santykius 
tarp mitologijos ir tautosakos, tarp 
kurių Greimas mato griežtą ribą. Ir 

jis pasigenda antropologijos kate
dros Vilniaus universitete.

Bet su antropologija susipažinęs 
Algirdas Julius Greimas dar negali 
suprasti, kad būti vyrišku šovinis
tu, reiškia paneigti to mokslo esmę: 
lyčių pagrindinę lygybę. Klaustas, 
kokie trys ar penki asmenys buvo 
svarbiausi jo galvojimo raidoje, 
Greimas atsako:

“Apie gyvų asmenų svarbą gyve
nime labai sunku kalbėti: juk ir jie 
keičiasi, ir žmogus pats keitiesi, ir 
santykių tamprumas nepastovus. 
Tačiau pirmiausia, žinoma, reikia 
pradėti nuo žmonos, Onos Bagdo
naitės. Nors tokiu atveju diskretiš
kumas privalus. Moterų reikšmė 
nepaprasta: jos, o ne vyrai, gali 
nuspręsti, kas gyvenime svarbu ir 
kas ne, kas dora ir nedora, kuo ver
ta ar neverta užsiimti. Ta prasme 
vyras yra savo žmonos vaikas.”

Tą parašęs Greimas turbūt manė, 
kad jis čia išreiškė labai pažangią 
mintį, kad jis aukštai gerbia mote
ris, kad jis toli bėgęs nuo vyriškų 
šovinistų. Bet faktinai tai antroji to
kio šovinizmo monetos pusė: viena 
šovinizmo išraiška yra kalbėti apie 
moteris iš aukšto, kita yra nenatū
raliai jas aukštinti, statyti jas ant 
pedestalio, retoriškai joms duoti 
pirmenybę - vienaip ar kitaip, - tik 
ne traktuoti jas kaip sau lygias ko
leges. Moterų išsilaisvinimo judėji
mas, feministės, jau seniai permatė 
tą taktiką ir prieš ją kovojo. Įdomu, 
ką apie tokį savo kolegos Greimo 
atsilikimą galvoja Bilaišytė, Gimbu
tienė, Jurašienė, Gražytė ir kitos 
“Metmenų” redakcijos bendradar
bės.

Beje, simptomatiška, kad tai tas 
pats Greimas, kuris vartojo išsireiš
kimus “Čiurlionienė su kelnėmis” ir 
“Liudas Gira su suknele”. Vyriška
sis šovinizmas ir vulgarizmas eina 
ranka rankom.

< ♦ ♦ ♦

Baigsime Algimanto Mackaus 
žodžiais, kuriais Živilė Bilaišytė bai
gia savo mintis:

Mes kalbame nykstančiais žodžiais 
Merdinčios mūsų kalbos.

Pilas vanduo į laivus -
Jais išplaukė mūsų šeima.

Perskaičius bent šį “Metmenų” 
numerį, apie merdinčiąią mūsų kal
bą šioje Atlanto pusėje negalima 
kalbėti, bet, jeigu jie, patys metme- 
niečiai, taip jaučia - tai jų reikalas. 
Bet mes turime teisę apeliuoti į jų 
logiką: kaip jie gali kalbėti apie 
merdėjimą kalbos, kuri pačioje gim
tinėje, Lietuvoje, tautos ir jos kul
tūrininkų saugojama ir branginama 
kaip savo akies lėliukė. Kurios lite
ratūra, pačių “Metmenų” pripažini
mu, ne tik gausėja, bet ieško naujų 
išraiškų meno/gyvenimo sintezėje?

R. Baranikas

FLORIDOS ALEKNAI
ĮDOMIOJ EKSKURSIJOJ

Povilas ir Aldona Aleknai, 
gyveną St. Petersburg, Floridoj 
atsiuntė Nellie Ventienei į Rich
mond Hill, N. Y. įdomų atviruką- 
nuotrauką “The Western Francis” 
viešbučio, kuriame gerai apšildoma
me kambaryje vieši San Francisco, 
Cal. Kai beveik visoje Amerikoje 
prakaituojame nuo karščių, jie 
vėsiame mieste viešbuty dar šiuo 
laiku susilaukė dirbtinos šilumos.

Aleknai važinėja čarteruotu auto
busu 15-oje JAV valstijų. Viso 
keliauja 20 žmonių. Autubuse dai?g 
vietos. Kėlioj bus 32 dienas.

Aleknai yra “Laisvės” bendradar
biai. Lauksime įspūdžių. Red.

JONAS VALAITIS SVEIKSTA
Plačiai žinomas žurnalistas ir dar

buotojas, “Vienybės” redaktorius 
Jonas Valaitis, buvo pasidavęs ke
lioms dienoms sveikatos tikrinimui 
Brookdale ligoninėje Brooklyne. 
Pasiduoti ligoninėn jį paskatino sa
vijauta, bei gydytojai nieko rimto 
nesurado ir jis grįžo namo prie dar
bo ir prie saviškių, kurių tarpe ran
dasi ir iš Kapsuko, Lietuvos atvy
kusi viešnagėn jo sesuo, Dalė Sa- 
muolienė.

Mes linkime gerbiamam lietuviš
kosios spaudos veteranui ir toliau 
darbuotis lietuvybės ir vienybės 
dvasioje laikraštiniame darbe.

Robertas Feiferis

Liepos 4 dieną vienas gerai žino
mų pažangiųjų Amerikos -lietuvių 
kultūrininkų, dailininkas Rpbertas 
Feiferis, susilaukė 75-eritf metų 
amžiaus. Pažinau Robertą per ilgą 
metų eilę ir šia proga norisi ne tik jį 
pasveikinti, bet ir sumesti žiupsnelį 
atsiminimų.

♦ ♦ ♦

1945-aisiais metais “Vilnyje” ir 
“Laisvėje” pasirodė žinutės, kad iš 
Argentinos atvyksta jaunas lietuvis 
dailininkas, pažangus aktyvistas, 
argentiniečių pažangaus laikraščio 
“Momento” redakcijos narys ir vie
nas įkūrėjų. Taipgi buvo pažymėta, 
kad jis yra orkestro “Lyra” organi
zatorius ir vedėjas, sportininkas, 
žmogus, kuris valdo keletą kalbų... 
Na, ką, - tokių žmonių jau pradėju
siame senti mūsų judėjime nedaug 
tebuvo, ir su žingeidumu laukėme 
su naująja jėga mūsų gretose susi
tikti.

Feiferis atvyko į New Y orką ir, 
nors gyvenau Chicagoje, su juo ne
trukus susitikau. Neteko nusivilti: 
Robertas Feiferis tiesiog tryškėjo 
energija, buvo pilnas užsimojimų, 
planų, viltingumo. Nors Argentino- 

gyveno apie 15 metų (nuo 1930) 
jrar vartojo greitą, kaunietiškai- 
miestietišką lietuvių kalbą. Angliš
kai jis jau buvo pradėjęs greit mo
kytis, nes jam padėjo kitos germa
niškosios kalbos mokėjimas: jis 
gimtinėje Kalvarijoje iš pat vaikys
tės mokėjo vokiškai, lygiai kaip lie
tuviškai, o kadangi vokiečių ir žydų 
kalbos panašios, jis buvo iš kaimynų 
vaikų išmokęs kalbėti neblogai ir 
žydiškai.

‘ ♦ ♦ ♦

Feiferis, atvykęs į New Yorką te
buvo tik 36-erių metų amžiaus, bet 

„jafa buvo praėjęs idomų ir vingiuotą 
gyvenimo kelią. -

Jis gimė Kalvarijoje, prie Šešu
pės. Jo ilgametė gyvenimo drauge 
Elena (Auštraitė) Feiferienė taip 
rašo apie tuos ankstyvus metus: 

“Jis pamilo Šešupę ir visą gamtą, 
kuri supo Kalvarijos miestelį. Pieš
davo gamtos vaizdus bei kalvarijie- 
čių portretus, padovanodamas 
draugams. Piešdavo futbolo rung
tynių ir kino teatro afišas. Kokie tik 
būdavo reikalingi atlikti piešimo 
darbai Kalvarijoje - Robertas juos 
atlikdavo...

Elena Feiferienė tą prisimena ne 
iš pasakojimų, o iš savo stebėjimo: 
mat, ji irgi gimė Kalvarijoje, lankė 
tą pačią vidurinę mokyklą ir jie bu
vo geri draugai. Skirtingu laiku 
išvykę į Argentiną, jie ten susitko ir 
1933-iais. metais susituokė. Elena 
sako:

“Mus rišo bendri prisiminimai iš 
Kalvarijos, vaizdai iš Šešupės vasa
ros saulėlydžių...”

VIEŠNA IŠ LIETUVOS - 
DALIA SAMUOLIENĖ

Pas “Vienybės” redaktorių Joną 
Valaitį viešėjo sesuo iš Lietuvos 
Dalia Samuolienė. Tai jau jos antras 
vizitas šioje šalyje, su kuria ji yra 
gan gerai susipažinusi - ji yra 
aplankiusi Chicago, Clevelandą, 
Washingtoną, Bostoną ir t.t. 
Kapsuke, kur ji gyvena su savo 
šeima, Samuolienė eina atsakingas 
pareigas: ji yra miesto parduotuvių 

x revizorė. Anksčiau ji buvo miesto 
finansų skyriaus vedėja.

Gyvendama čia vizito metu pas 
savo broli, gerbiama viešnia, aišku, 
turi gerą progą susipažinti su JAV 
lietuviu kulturiniu ir kasdieniniu 
gyvenimu. Ji grįžta į Lietuvą rugp. 
24 dieną Aeroflotu. Linkime jai 
sėkmės čia ir grįžus į tėvynę.

gimtadienis

Gabus piešėjas iš pat vaikystės, 
apie Roverto būsimą Profesiją nie
kad nebuvo abejonės. Tik baigęs 
Kalvarijos vidurinę mokyklą Ro
bertas išvyko į Kauną, kur įstojo į 
Meno mokyklą. Bet įstoti nebuvo 
lengva - 82 aspirantai tais 1926-ai- 
siais metais bandė ir tik 23 išlaikė 
talento egzaminus. Tarp tų išrink
tųjų šalia Roberto radosi Petras 
Cvirka, Br. Pundžius, V. Palaima... 
Rovertas buvo pats jauniausias.

Meno mokykloje Feiferis pasižy
mėjo ne tik savo talentu bet ir vi
suomenišku veiklumu. Jis buvo 
aktyvus studentų streiko dalyvis ir 
kartu su St. Žuku ir kitais susipra
tusiais jaunais būsimais dailininkais 
buvo suimtas ir laikytas Kauno da
boklėje, iki užmokėjo piniginę pa
baudą.

Feiferis baigė Kauno Meno mo
kyklą su atestatu, kuris jį įgalino 
dėstyti aukštesniosiose mokyklose, 
bet Smetonos režimo švietimo mi
nisterija atsisakė jam suteikti vietą: 
jo dalyvavimas streike ir artimu
mas Žukams bei kitiems kairiečiams 
jį padarė “nepageidaujamu” tauti
ninkų režimo akyse. Nematydamas 
kitokios išeities, jaunasis dailinin
kas iškeliavo 1930-aisiais metais į 
Argentiną.

♦ ♦ ♦

Buenos Airese Feiferis įsitraukė į 
pažangiųjų judėjimą. Kuomet stei
gėsi laikraštis “Momentas*' , jis bu
vo ir tarp steigėjų, ir dailininkas, 
kuris nupiešė laikraščio antraštę, ir 
buvo vienu redakcinės kolegijos na
rių. Tuo pačiu laiku jis išmoko dirbti 
tipografu spaustuvėje ir atlikti ko- 
mercinius-grafinius darbus. Iš to 
Argentinoje vertėsi ir vėliau atvy
kęs į JAV. Padėjo ir talentas muzi
koje. Dar Lietuvoje išmokęs piano, 
kur skambindavo nebyliame kine, 
jis Argentinoje sukūrė “Lyros” 
orkestrą, kuris grodavo tautiečių 
parengimuose. Tas jam padėjo išsi
versti, kai šalyje siautė nedarbas.

♦ ♦ ♦

Su Feiferiu teko bendrauti per 
1946-aisiais metais įvykusį didįjį 
Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavi
mą ir festivalį. Įvykusioje meno pa
rodoje Robertas išstatė, jeigu ne
klystu, svarbų tapybos darbą, pa
veikslą, kuris vaizdavo partizanus 
kovoje prieš nacinius okupantus. 
Gaila, kad tas paveikslas nebuvo 
vėliau reproduktuotas ir dabar jo 
likimas nežinomas.

Gyvenančiam JAV, plačiai at
siskleidė Roberto grafinės iliustra
cijos darbai. Jis apipavidalino 
ALDLD keletą leidinių - knygų vir
šelių, tarp kurių: A. Bimbos “Ame
rikos prezidentai”, P. Pakarklio 
“Popiežiai ir lietuvių tauta’\J. Kaš- 
kaičio “Prošvaistės”, “Žmogus ir 
mašina”, “Iš atsiminimų” ir kita. 
Nupiešė “Laisvės” 50-mečio, 60-me- 
čio jubiliejinį albumo viršelį. Taip 
pat žurnalo “Šviesa” jubiliejinį lei
dinį.

Iškilmingų švenčių ir paminėjimų 
progomis. Roberto nupieštieji 
transparantai puošė “Laisvės” salę. 
Iliustravo daug "Aido” choro pro
gramų. Prisidėjo ir dirbo Lietuvių 
Piliečių klube surengime lietuviško
sios knygų parodos Brooklyne.

New Yorke, "Laisvės” salėje, 
1970-aisiais metais įvyko V. Lenino 
100-ųjų metinių minėjimas. Šia pro
ga, Robertas nupiešė V. Lenino 
portretą - plakatą, kuris, A. Bimbos 
rūpesčiu, buvo persiųstas Centri
niam V. Lenino muziejui, Maskvo
je, kur gavo prideramą vietą.

Gyvendamas Floridoje, jis atliko 
keletą dailės darbų persiųsdamas 
“Laisvei” ir “Aido” chorui. Jo atlik
tas transparantas St. Petersburg 
“Lithuanian Senior Citizen” klube, 
puošė salę.

Per visus šiuos metus, per visą 
laikotarpį New Yorke ir Floridoje, 
Robertas atliko visus darbus nemo
kamai, pats padengdamas net ir 
medžiagines išlaidas.

♦ ♦ ♦

Dabar Robertas susilaukė 75-erių 
metų - jis vienametis su mūsų laik
raščiu “Laisvė”. Bet sunku jį įsi
vaizduoti "seneliu” - jis be abejo to
kiu nėra. Nors jis jau pensininkas 
Floridoje, bet jis esminiai lieka jau
nas: tas vaikinas, kuris įkandęs pa
pirosą skambino pianu Kalvarijos 
kine; tas jaunuolis, kuris su entu- 
ziažmu ginčijosi apie meno klausi
mus Kauno kavinėse.

Mes jam linkime tokiu likti - ir 
tęsti savo darbuotę.

R. B.



6-TAS PUSLAPIS

Benjaminas Gorbulskis

Mirus populiariam kompozitoriui 
Benjaminui Gorbulskiui, grupė žy
mių Lietuvos visuomenės ir kultūri
nio gyvenimo vadovų padarė pa
reiškimą, kuri čia perspausdiname 
iš tenykštės spaudos. Taipgi pers
pausdiname Vytauto Laurušo pas
tabas.

Liepos 14 d. po ilgos ir sunkios li
gos mirė LTSR liaudies artistas, 
kompozitorius Benjaminas Gprbuls- 
kis.

B. Gorbulskis gimė 1925 m. rug
sėjo 14 d. Kaune. Prasidėjus Did
žiajam Tėvynės karui, jis evakavosi 
į Gorkio miestą, tarnavo Tarybinės 
Armijos gretose, vadovavo pučia
mųjų orkestrui. Pasibaigus karui, 
studijavo kompoziciją ir 1958 m. 
baigęs LTSR valstybinę konserva
toriją įsijungė i aktyvią kūrybinę 
veiklą.

B. Gorbulskis daug dėmesio sky
rė sceninei muzikai, ypač operetės 
žanrui. Jo operetės “Meilė ir skar
da“, “Laikas pamilti“, “Trys vaka
rai“, “Adomas nenori būti Adomu” 
pastatytos Kauno valstybiniame

Netekome draugo kūrėjo
šmaikščiai papokštauti. Kiekvie
nam muzikinio gyvenimo įvykiui jis 
surasdavo įdomų komentarą, tik 
Benjaminui būdingą. Mėgome mes 
jį už tai ir kartu su juo smagiai pasi
juokdavome.

Benjaminas Gorbulskis daugelį 
metų vadovavo Kompozitorių są
jungos estradinės muzikos sekcijai, 
vietos profesinei organizacijai, buvo 
renkamas Kultūros darbuotojų 
profsąjungos respublikinio komite
to nariu. Ir visuomeninį darbą jis 
dirbo savitai ir išradingai. Benjami
no Gorbulskio kūrybinę ir visuome
ninę veiklą partija ir vyriausybė ne 
kartą pažymėjo apdovanojimais. 
Jam buvo suteiktas LTSR nusipel
niusio meno viekėjo vėliau LTSR 
liaudies artisto garbės vardai. Jis 
apdovanotas medaliais.

Ir štai tenka atsisveikinti visam 
laikui... Liko neužbaigti kūriniai, li
ko neišsakytos kūrybinės mintys. 
Mirtis atslenka netikėtai ir visada 
nelaukiama, iki pasktinės akimirkos 
Benjaminas karštai mylėjo gyveni
mą, veržėsi į jį visa savo energija, 
nežiūrint to, kad jėgos tolydžio se
ko. Dabar už jį kalbės jo darbai, ku
rie lyg nedylantis paminklas bylos 
apie talentingą kompozitorių, apie 
turtingą ir įdomią asmenybę.

Vytautas Laurušas
----- ------------------- n-- 

r

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS 

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

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

Įsirašyti galima nuo gimimo dienos iki 70-ties metų. Apdraudos 
paliudymai (policies) nuo 1000 dolerių iki 10,000 dolerių.

Išduodame stipendijas (scholarships) po 1,000 dolerių per metus 
penkiems moksleiviams, kuri atlieka mūsų nustatytus reikalavi
mus (requirements).

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS Centrą šiuo adresu: 
Association of Lithuanian Workers 

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

Neįprasta tarti ar rašyti skaus
mingus, tragiškus žodius, kalbant 
apie Benjaminą Gorbulskį, apie šį 
visuomet kupiną kūrybinių minčių, 
idėjų žarstantį sąmojus žmogų. O 
vis dėlto tenka. Įvyko tai taip neti
kėtai... Šiandien nebėra jo mūsų 
muzikinė kultūra - įdomaus, gyvy- 
bingo, nepaprastai produktyvaus 
kūrėjo. Vien dainų jo sukurta arti 
tūkstančio! “Deviųtoji banga”, “Ve
terano širdis“, "Oi motinėle”, "Gim
tinė visiems tik viena”, “Tegu tau 
būna lengva”, “Dainuoju Lietuvą”, 
“Ant kiekvieno kalnelio”... Kiek 
kartų jos skąmbėjo ir didelėse 
estradose, ir kbiimo scenose, ir na
muose, ir svetur.

Benjaminas Gorbulskis rašė visų 
žanrų muziką, bet muzikinė visuo
menė jį daugiau pažinojo kaip lietu
viškos estradinės muzikos kūrėją, 
tos muzikos pradininką. Šiame bare 
Benjaminas išvarė reikšmingą va- 
gą. Gilaus nagrinėjimo laukia ir jo 
sceniniai darbai: komiška opera 
“Frank Kruk”, ne viena operetė, iš 
kurių “Meilė ir skarda” jau yra ta
pusi mūsų šio žanro klasika. Kom
pozitorius atidavė daug kūrybinių 
jėgų ir simfoninei, kamerinei muzi
kai.

Ilgai neužmiršime Benjamino 
kaip nuostabaus draugo, mokančio 

muzikiniame teatre. Čia rampos 
šviesą išvydo miuziklas “Don Žua- 
nas arba meilė geometrijai”, opera 
“Frank Kruk”. Mažiesiems žiūro
vams skirtas baletas “Mikės nuoty
kiai“. Žymus B. Gorbulskio indėlis i 
lietuviškojo instrumentinio koncer
to raidą. Jis sukūrė koncertus vi
siems simfoninio orkestro instru
mentams. Ryškią vietą jo kūryboje 
užima masinių žanrų kūriniai.

B. Gorbulskis - vienas iš lietuviš
kos tarybinės estradinės muzikos 
pionierių. Jo sukurtos dainos ir 
instrumentinės pjesės tapo populia
riomis ir plačiai atliekamos. Dauge
lis jo kūrinių skambėjo respubliki
nių dainų ir šokių švenčių metu, ki

etuose masiniuose renginiuose. Ak
tyvia kūrybine ir visuomenine veik
la jis daug prisidėjo prie lietuvių ta
rybinės muzikos ugdymo ir propa
gavimo. B. Gorbulskio nuopelnai 
aukštai įvertinti. Jam suteikti Lie
tuvos TSR nusipelniusio meno vei
kėjo ir Lietuvos TSR liaudies artis
to garbės vardai.

Šviesus kompozitoriaus paveiks
las ilgam išliks atmintyje.

“LAISVĖ”

DETROIT, MICHIGAN
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LDS Bowleriai
Užbaigimui sezono, Detroito 

bowleriai birželio 7 d. linksmai pra
leido laiką vaišindamiesi skania 
Detroito Lietuvių Klube vakariene. 
Kuriems sekėsi per sezoną lošt, su
silaukė dovanų. Ateinančiam sezo
nui, kuris prasidės rugsėjo mėn.., 
išrinkta nauja valdyba: Karen 
Arndt, pirmininkė; Bill Milus, vice
pirmininkas; Stewart Riddell, sek- 
retorius-iždininkas. Buvusi sekre- 
torė-iždininkė, Marie Servial, pa
gerbta dovanų sertifikatu.

Prisimenate?
Gerai žinomas pažangietis Frank 

Yoshonis, dabar gyvenąs suaugu
siems prižurėjimo namuose, Holt, 
Michigan, minės savo 96 metų su
kaktį spalio 27 d.

Graži Mašina
Patėmijorųe jog klubietis Alfons 

ir Emma Rye turi naują gražią ma
šiną: 1986 metų Plymouth Reliant. 
Jie džiaugiasi ja ir daug važinėja.

Sveikiname ?
Birželio 21 d. Albert Stacey (Sta- 

siukėnas) minėjo savo 70 metų gim
tadienį. Jam buvo staigmena, kuo
met iš Rhode Island valstijos atvy
ko jo dukrelė Kathy ir žentas Tom 
Hanrath su penkių mėn. anūke Ka- 
lyn; Taippat iš Denver, Colorado jo 
sūnus Ken ir Judy Stacey su vaiku
čiais Lara ir Joshua. Prisidedant jo 
žmonai, Alice Buteniūtei Stacey ir 
svečiai tikrai Albertą sujaudino jo 
gimtadienio proga.

Svečiai
Klubo nuolatinė šeimininkė Anto- 

nette Garelis ir iždo globėjas Kęstu
tis Garelis per pastaruosius du mė
nesius susilaukė svečių: birželio 14 
d. iš New Orleans, Louisiana lan
kėsi jų dukrelė Nanette ir žentas 
Tom Cendrowski. Linksmai prabė
go viena savaitė. Liepos 15 d. iš Ka
lifornijos lankėsi brolis Edward Ga
relis ir jo žmona Harriet bei jų duk
ra Elizabeth. Svečiai buvo keletą 
dienų aplankyt Harriet gimines, gy
venančius Battle Creek, Michigan, 
o kitą savaitę praleido Detroite. Vi
siems buvo malonu.

Susižeidė
Klubo užrašų sekretorius John 

Smith (Smitrevičius) pranešė jog jų 
sūnus Kenny Smith pergyveno di
delę avariją. Važiuojant iš darbo- 
namo, kokis ten “smarkuolis“, įva
žiavo į Kenny Smith mašiną, kurios 
net neįmanoma pataisyt, nors Ken
ny stebuklingai išliko gyvas, bet 
jam sulaužytas raktikaulis (col
lar-bone). Buvo Howell, Michigan, 
ligoninėje, dabar jau namuose 
sveiksta. Jo tėveliai Estelle ir John 
Smith labai susirūpinę.

Investuotojai
Liepos 13 d. lietuviai vyrai 

investuotojai su savo šeimomis su-

ST. PETERSBURG, FLA.
ŠIRDINGA PADĖKA

Šių metų liepos 2-trą dieną mums 
buvo suruoštos išleistuvės į Tarybų 
Lietuvą.

Jas suruošė senesniųjų Lietuvių 
Piliečių klubas Presidento Stanley 
Kuzmicko ir Piladančiosios Tarybos 
vadovybėje. Parengimas įvyko 
Klubo parke. Svečių atsilankė 
gausiai, apie šimtas. Didesnę 
publikos dalį sudarė mano mylimieji 
nariai su kuriais dirbau 12 metų 
kaip presidentas. Taip pat buvo 
mūsų kaimynai, su kuriais labai 
gerai, taikoje sugyvenome.

Mielas Stasy, Jūsų šios suruoštos 
išleistuvės pasiliks mūsų širdyse. 
Prisiminimas nekados nebus“ pa
mirštas mūsų gyvenime. Esame 

ST. PETERSBURG, FLA.

MIRUS

Adolph Schuetz

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Erna, dukroms Hilda 
Heisler, ir Irene Paasch, sesutei Olga Antposat ir anūkams, taipgi 
visiems giminėms, draugams ir pažįstamiems.

Mes visi kartu liūdime netekę gero draugo.

ST. PETERSBURG LITHUANIAN 
SENIOR CITIZENS CLUB 

VALDYBA IR NARIAI

važiavo į Alphonse Urbon vasarna
mį Kanadoj prie Erie ežero susi
rinkimui, kuriam pasibaigus įvyko 
draugiškas piknikas.

Su laivukais
Jau aštunti metai kai Judy Rye 

ir Beverly Rye Olin suorganizuoja 
išvažiavimą į parką plaukyt kano- 
jais. Liepos 20 d. 33 žmonės Delhi 
Metro parke, per kurį teka Huron 
upe, visi pasisaindė kanojus ir 
plaukiojo. Vėliau susiruošė pikniką, 
nes visi atsivežė valgių ir gėrimų. 
Diena buvo nepaprastai graži, visi 
dieną praleido linksmai. Tėvai, 
Alfons ir Emma Rye, džiaugiasi 
turėdami tokias smarkias dukras.

Matė Beisbolą
Klubietis Vytautas Petrulis suor

ganizavo 47 žmones važiuot pama
tyt beisbolo žaidimą, kuriame daly
vavo Detroito beisbolo komanda Ti
gers. Visi susirinko į Masonų sve
tainę ir liepos 25 d. busu nuva
žiavo stebėt žeidimų. Tarpe visų 
dalyvavo ir klubiečiai Alice ir Al 
Stacey, Emma ir Alfons Ryė, Min
nie Tvaska, Aldona ir Vytautas 
Petrulis.

Klubo Reikalai
Detroito Lietuvių Klubo pusmeti

nis susirinkimas įvyko klubo patal
pose liepos 27 d.. Susirinkimas 
praėjo sklandžiai. Prieš pora mėne
sių iš finansų sekretoriaus pareigų 
rezignavo Servit Gugas. Šiame su
sirinkime iki naujų metų viską tvar
kyt apsiėmė vicepirmininkas Tony 
Vasaris. Susirinkime rezignavo 
maršalka Mike Stunskas, nes per- • 
gyveno sunkią širdies operaciją. Jo 
rezignacija priimta, ir išrinktas 
Minnie Tvaska. Buvo malonu pa
tirt, kuomet Alfons Rye apsiėmė 
tvarkyt klubo sąskaitas.

Per daug metų klubas mokėdavo 
po $52.00 per mėnesį. Dabar klubui 
bus pigiau, kuomet Alfons Rye vis
ką tvarkys. Visi jam dėkingi.

Po susirinkimo šeimininkė Anto- 
nette Garelis patiekė dešrelių su jos 
pagamintais kopūstais ir su jos 
iškeptu tortu bei kavute.

Sekantis Klubo susirinkimas 
įvyks rugpjūčio-August 24 d.

Sveikinimas
Po Klubo pusmetinio susirinkimo, 

Emma ir Alfons Rye pakvietė visus 
prie baro ir užfundijo. Mat, liepos 
27 d. Emma ir Alfons Rye minėjo 
savo vedybinio gyvenimo sukaktu- 
vį. Alfons sakė jog jie susituokę 
gyvenant per 16801 dieną ir 21% 
valandų! Visi jiems sudainavo 
ilgiausių, laimingų ir vaisingų metų. 

, Kuriems sunku suskaičiuot — 
Alfons ir Emma Rye paminėjo savo 
46-erių metų sukaktį! Stefanija 

dėkingi šeimininkėms, draugėms 
Kuzmickienei ir jos pagelbininkėms 
už taip skaniai paruoštus įvairius 
valgius.

Stasy širdingai ačiū Tau už 
programos pravedimą, taip pat ir už 
įteiktą mums dovaną. Dėkui Elenai 
Joneliūtei už . paruoštą poemą 
pritaikintą mūsų kelionei, taip pat 
dar dėkojame publikai už atsilanky
mą. Esame širdingiausiai dėkingi už 
suteiktą mums nepaprastą malonu
mą.

Valys ir Verutė Bunkai 
St. Petersburg, Fla.

Aplankykite Lietuvą

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

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

Vilniuje 10 naktų. Grįžant 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.

Lasivės Administracija
102-02 Liberty Avė.

Ozone Park, N.Y. 11417

SO. BOSTON, MASS.

Olga Graham, buvusi (Šukiūtė) ir jos vyras Frank, seni So. Bos
tono gyventojai ir Laisvės skaitytojai ir aukotojai dabar tapo pen
sininkais, kad galėtų džiaugtis gyvenimu. Bet nevisada galima 
pasitikėt, kad viskas linksmai išeis. Frank dabar serga, o Olga 
viena negali jo prižiūrėti, tai jis dabar randasi:

Normandy Nursing Home
■ 15 Green St.

Melrose, Mass. 02176
Būtų labai gerai, kad kas gali, tai jį aplankytų arba pasiųstų 

atviruką. Man teko jį aplankyti. Jis buvo labai patenkintas, nes tik 
tada atrandam kas yra draugai, kai liga suspaudžia.

Draugė,
JULIA DRUŽIENE

A NATIONAL ACCORD IN AFGHANISTAN 

by V. Okulov and V. Shurygin

Afghanistan has recently celeb
rated a new year according to the 
Moslem calendar. Nearly eight 
years have passed since the suc
cessful national democratic revolu
tion led by the People’s Democratic 
Party of Afghanistan. The main 
goal was to set up a new society ba
sed on the principles of peace and li
berty, progress and justice, frater
nity and equality.

Since that time the Afghan peop
le have achieved a great deal in de
mocratic, antifeudal transforma
tions. Peasants have received land 
as a result of a land-and-water re
form, life in the country has grown 
more democratic, and the nation’s 
educational and cultural level has 
been enhanced. Over a million citi
zens have learned to read and wri
te.

Yet, the development of the 
Afghan revolution has been hampe
red by foreign military interference 
in the country’s national affairs. 
The United States and its allies ha
ve spent hundreds of millions of dol
lars on the “undeclared war” 
against the Democratic Republic of 
Afghanistan. The western mass 
media have been waging a subver
sive ideological campaign against 
that country. Taht is why the mea
sures taken by the People’s Democ
ratic Party of Afghanistan to 
extend the social basis of the revo
lution are exceptionally important 
to the nations.

The leading body of state autho
rity of the Democratic Republic of 
Afghanistan, the Revolutionary 
Council, has increased its members
hip by seventy-nine. Over seventy 
per cent of its newly-elected mem
bers do not belong to any political 
parties. The Central Council of the 
National Fatherland Front has thir
ty-three new members represen
ting all the ethnic groups of Afgha
nistan. And a retired general, Sar- 
jang Khan Jaji, has been appointed 
Minister without Portfolio of Natio
nalities and Tribes. In the past, he 
was a provincial Governor and Divi
sion Commander.

“The government is doing a great 
deal to improve the living standards 
of tribes,” he says. Schools and 
first-aid stations are built in their 
regions and wells are dug near whe
re they live, our democratic autho
rities have a great respect for the 
traditional tribal self-government 
bodies, the Jirgahs. Our task today 
is to involve the tribes more active
ly in state affairs, especially in their 
country’s defense against foreign 
military interference.”

Pashtuns, Baluchis and other tri
bes resident in Afghanistan and in 
the neighboring states certainly 
want to live in peace. At the Supre
me Council of Border Tribes (Loya 

Jirgah) held last September, they 
unanimously voiced their protest 
against interference of the United 
States and Pakistan into the inter
nal affairs of Afghanistan. They 
passed a resolve to repulse any 
attempts to use their territories for 
the undeclared war against Afgha
nistan waged by imperialist forces.

Maulawi Abdul Wali Hojat, Mi
nister for Islamic Affairs, speaking 
at a press conference for foreign 
journalists, offered several examp
les of Western bias in the situation 
in Afghanistan. By using old mental 
stereotypes, the Western press 
tries to prove that the ideas of the 
April Revolution run counter to the 
Islamic Doctrine and that the policy 
pursued by the Afghan Govern
ment infringes upon the rights of 
the Muslim clergy and believers. 
Alli the facts proving the opposite 
are utterly ignored by the Western 
mass media. For instance, they ne
ver mention the fact that for the 
last four years the government has 
spent about one billion afghanis on 
the renovation and construction of 
mosques and aid to the Muslim cler
gy.

“Today we patriotic Islamic cler
gymen,” said Abdul Ghafar Bakhar, 
recently appointed Minister wit
hout Portfolio for Islamic Affairs, 
“think it is our chief duty to make 
all believers, including Afghan 
Muslims now resident in Pakistan 
and Iran, aware of the sacred truth 
that the policy pursued by the de
mocratic authorities does not go 
against Islam.”

Bakhar is a well-known figure in 
the Muslim world. A graduate of 
Kabul University, the University of 
Cairo and Columbia University, he 
was a member of Parliament and 
worked for the Ministry of Educa
tion.

The state’s efforts are now aimed 
at the establishment of mutually 
advantageous relations with natio
nal businessmen by rendering them 
aid and protecting them from the 
competition of foreign capitalists, 
as well as at giving them an oppor
tunity to represent and defend their 
interests at state bodies.

At present, a great deal is being 
done in the country to promote its 
financial, taxation, credit and cus
toms services and improve the sys
tem of prices with a fuller conside
ration of the private sector’s inte
rests.

There is no doubt that the measu
res to extend the social basis of the 
Revolution now carried out throug
hout the country will make it pos
sible to create an atmosphere favo
rable for the settlement of all argu 
ments in the spirit of complete trust 
and national accord.
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