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KRISLAI
Atakuoja kalbas 
"Oficiališkoji...” 
Koks jų tikslas? 
Turim priešintis

Dešinieji republikonai vis daž
niau kelia “oficiališkosios” Ameri
kos kalbos klausimą. Jie nori, kad 
Kongresas priimtų įstatymą, pagal 
kurį anglų kalba būtų paskelbta 
oficialia šalies kalba.

Kai kas gali sakyti: na, kas čia 
blogo? Juk anglų kalba faktinai yra 
bendroji mūsų šalies kalba, tai ko
dėl to oficiališkai nepatvirtinti?

Tie, kurie taip galvoja, nesu
pranta, kas už reakcininkų plano 
slepiasi. Taip, anglų kalba yra mū
sų šalies vyriausioji kalba. Bet yra 
dešimtys milijonų amerikiečių, ku
riuos kalbos suoficialinimas pada
rytų kaip ir antros klasės piliečiais. 
Tas ypatingai liečia tuos amerikie
čius, kurie gyvena kompaktiškai 
kitų kalbų geografinėse vietovėse.

Paimkime Pietvakarius. Kelios 
valstijos, - Kalifornia, Texas, Nau
joji Meksika, Arizona, 19-ame 
šimtmetyje priklausė Meksikai. 
Laipsniškai angliškai kalbantieji 
JAV anglo-saksai pradėjo ten apsi
gyventi ir su laiku jie pradėjo suki
limus prieš ispaniškai kalbančiuo
sius gyventojus. Jungtinių Valstijų 
armija jiems “atėjo į pagalbą” ir tas 
didžiules teritorijas nuo Meksikos 
atplėšė. 

♦ * *

Kokie kalbiniai santykiai tose 
srityse dabar? Kalifornija "suang
lėjo”, bet Naujoji Meksika ir Texas 
turi didžiules sritis, kur gyventojų 
dauguma tebekalba ispaniškai. 
Ten, pagal papročius,teismuose ir 
kitose, valdžios įstaigose galima 
vartoti vieną ar kitą kalbą. Padary
ti anglų kalbą ten oficiališka, būtų 
ne tik nepraktiška, bet ir didelis 
įžeidimas ispaniškai kalbantiesiems 
žmonėms, kurių protėviai ten apsi
gyveno net prieš šimtmečius prieš 
angliškai kalbančiųjų atvykimą.

♦ ♦ ♦

Kita kompaktiška ispaniškai kal
banti masė yra New Yorko mieste - 
maždaug du milijonai. Pasėkoje to 
New Yorko pagrindinių traukinių 
užrašai ir taisyklės paruoštos 
dviem kalbom, panašiai kaip telefo
ninėse knygose. New Yorko teis
mai, pagal įstatymą turi, reikalui 
esant, rasti žmogų, kuris moka iš 
ispanų versti į anglų ir iš anglų į is
panų kalbas. Pravedus įstatymą, 
kad anglų kalba yra oficiališka ša
lies plotme, įstaigos turėtų prieka
bį atsikratyti vertėjų, skelbdami, 
kad jie tuomi sutaupo pinigus.

♦ ♦ ♦

Ispaniškai kalbantieji nėra vie
ninteliai, kurie mūsų šalyje sudaro 
kompaktiškas mažumas. Pennsyl- 
vanijos valstijos rytinėse dalyse 
yra daug kaimų ir miestelių, kurių 
gyventojai kalba vokiškai. Pagal 
paprotį, jų dialektas vadinamas 
angliškai "Pennsylvania Dutch”, 
kas reikštų — Pennsylvanijos olan
dų kalba, bet tai klaidingas 
apibūdinimas, nes tan kalbama se
nu vokišku iš Aukštojo Reino sri
ties atvežtu dialektu. Louisiana 
valstijoje, ypatingai New Orleans 
apylinkėje šimtai tūkstančių žmo
nių savo gimtine kalba skaito 
prancūzų kalbą arba jos dialektą, 
kuris vadinamas "Cajun”. Kitu 
prancūzišku dialektu kalba šimtai 
tūkstančių žmonių Naujosios Angli
jos šiauriniuose pakraščiuose (ypa
tingai New Hampshire valstijoje) 
prie Kanados Quebeco provincijos. 
O ką jau bekalbėti apie indėnus, 
kurių nemenka dalis savo rezerva
cijose tebevartoja savo kalbas...

♦ ♦ ♦

Mūsų, lietuvių, kaip kitų Rytų 
Europos imigrantų, siūlomas įsta
tymas tiesioginiai neliestų, nes, ka
dangi gyvename išsisklaidę, kalbi
nių autonominių privilegijų visvien 
neturime. Bet netiesioginiai ir
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TARYBŲ SĄJUNGA PRATĘSĖ 
MORATORIUMĄ DĖL 

BRANDUOLINIŲ GINKLŲ

Michail Gorbačiov

Maskva. — Rugpjūčio 18 d., kal
bėdamas per TV, Tarybų Sąjungos 
vadovas Michail Gorbačiov paskel
bė, kad Tarybų Sąjunga- pratęsia 
požeminių branduolinių bandymų 
moratoriumą ligi ateinančių metų 
sausio 1-osios ir pakvietė Ameriką 
pasekti jos pavyzdžiu.

Pareikšdamas, jog Tarybų Są
junga turi pakankamai pagrindo to

kius bandymus vėl pradėti, Gorba
čiovas pabrėžė, kad netgi dabar 
Tarybų Sąjunga esanti įsitikinusi, 
jog branduolinių ginklų bandymo 
sustabdymas gali būti naudingas 
abiem šalim ir eventualiai privestų 
prie branduolinio ginklavimosi nu
traukimo.

“Tarybų Sąjungos žmonių vardu 
aš kreipiuosi į amerikiečių išmintį 
ir orumą nepraleisti šios istorinės 
progos, siekiant užkirsti kelią 
branduoliniam ginklaVirmiisi”, — 
kalbėjo Gorbačiovas ir) pridėjo, 
kad, jeigu JAV sutiktų-^ustabdyti 
bandymus, sutartis tuo reikalu ga
lėtų būti pasirašyta viršūnių susiti
kime dar prieš šių metų pabaigą.

Tai jau kelintas kartas nuo 1985 
metų rugpjūčio mėnesio, kai Tary
bų Sąjunga skelbia branduolinių 
bandymų moratoriumą ir kviečia 
JAV pasekti, bet prez. Reagan ne
nori nė kalbėti. Ir dabar, ilgai ne
delsdama prez. Reagano administ
racija skelbia, kad ji nesideda prie 
tokio kvietimo, nes tai esąs vien 
“propagandinis triukas”, kadangi 
praktiškai negalima patikrinti, ar 
tokie bandymai vykdomi.

Tuo tarpu daugiau kaip prieš sa
vaitę prieš Gorbačiovo kalbą per

Šioje Tasso nuotraukoje vaizduojami du amerikiečiai ir vienas tarybinis 
inžinierius, kartu dirbantys eksperimentinius darbus dėl branduolinių 
bandymų kontrolės netoli tarybinio poligono Kazachijos respublikoje. Jų 
eksperimentus savo kalboje minėjo TSRS vadovas Michailas Gorbačiovas. 
Jautri seisminė aparatūra gali užfiksuoti branduolinius sprogimus, ir ji 
užfiksavo JAV branduolinį sprogimą Nevadoje, tad prez. Reagano 
tvirtinimai, jog tokie patikrinimai neįmanomi, neturi pagrindo.

Protestuoja prieš diktatorinius režimus
Washington. — JAV spauda 

plačiai rašo apie kaskart didėjan
čius protestus prieš diktatorinius 
režimus Čilėje ir Pakistane.

Čilėje per visą rugpjūčio mėnesį 
vyks demonstracijos, kurių tikslas 
paveikti generolą Pinochet pasi: 
traukti ir sugrąžinti kraštui demo
kratinę valdžią.

Demonstracijoms vadovauja Ci
vilinė Asamblėja, kurios vadai te
belaikomi kalėjime už generalinio 
streiko suorganizavimą liepos mė
nesį. Asamblėją sudaro 18 organi
zacijų, atstovaujančių darbo unijų 
federacijai, studentams, smulkaus 
biznio savininkams bei kitoms or
ganizuotoms grupėms.

Asamblėjos veiklos koordinato
rius Dr. Ricardo Vacarreza spaudai 
pareiškė, kad rugpjūčio demon
stracijų kulminaciniu punktu bus

mums padėti^ pasunkėtų, nes dau- 
guminės kalbos šovinistai sukurtų 
atmosferą, kurioje taip vadina
moms "svetimoms” kalboms būtų 
dar mažiau pagarbos, negu yra da
bar.

* * *

Kokie yra to naujo įstatymo siū
lytojų motyvai? Jie visi yra repub
likonai ir dargi reakcinio tos parti
jos sparno. Nors jie tą neigia, jie 
faktinai stoja ne tik prieš “sveti
mų” kalbų vartojimą Jungtinėse 
Valstijose, bet prieš imigraciją 
bendrai, ypatingai prieš imigrantus 
iš Azijos ir Lotynų Amerikos. Tą 
jie daro dėl savo rasistinių įsitikini
mų. Žodžiu - tai reakcinis užmojis, 
prieš kurį visi turėtume kovoti.

rugsėjo 4-oji, kada skelbiama 
“Veiklos už demokratiją diena”, jr

Anksčiau Čilėje rugsėjo 4-ąją bū
davo prezidentiniai rinkimai kas 
šešeri metai, bet dabar generolas 
Pinochet, palaikomas 60-ties gene
rolų tarybos, nebenori pasitraukti. 
Tarp daugelio jo valdžios kritikų 
yra ir Katalikų bažnyčios galva — 
kardinolas Juan Francisco Fresco. 
Jis dabar reikalauja, kad būtų pa
leisti 14 Civilinės Asamblėjos lyde
riai, kuriuos ryšium su visuotiniu 
streiku valdžia įkalino.

JAV ir Europos Bendruomenės 
Rinkai priklausančios valstybės 
taip pat jau pradėjo spaudimą Pi
nochet valdžiai, kad laikytųsi su 
opozicija, nes kitaip žada užblokuo
ti paskolas iš Tarptautinio Moneta- 
rino Fondo.

Pakistane, kurio diktatorius gen. 
Zia išvykęs piligriminei kelionei į 
Mekką, valdžia uždraudė viešus su
sirinkimus ir įkalino daugelį veikė
jų, jų tarpe ir opozicijos vadę Be
nazir Butto. Lahore, Karachi ir ki
tuose miestuose prieita prie susirė
mimų su policija. Yra žuvusių iš 
abiejų pusių.

10-ies partijų koalicija, pasivadi
nusi “Judėjimas už demokratijos 
atstatymą” reikalauja, kad ligi rug
sėjo 20-osios valdžia paskelbtų pla
ną rinkimams. Gen. Zia kraštą val
do nuo 1977 m., kada jis paveržė 
valdžią ir 1979 m. pakorė buvusį 
premjerą Zulfikar Alli Butto. Da
bar velionio duktė Benazir suimta 
ir jai neleidžiama dalyvauti politi
nėje veikloje. Bet ši 33 metų am
žiaus politikė yra įsitikinusi, kad 
dar prieš šių metų pabaigą gen. Zia 
diktatūra susilauks galo.

KAD DAUGIAU NEBŪTŲ HIROSHIMŲ IR NAGASAKI
*

New York. — JAV Komunistų par
tijos gen. sekretorius Gus Hali, 
kalbėdamas spaudos konferencijo
je, pareiškė, kad šimtai demonstra
cijų, kurios vyksta ne tik Ameriko
je, bet ir visame pasaulyje, ryšium 
su tragiškomis Hiroshimos ir Naga
saki sukaktimis, išreiškia protestą 
prieš JAV administracijos nenorą 
uždrausti branduolinius bandymus.

Prieš prez. Reagano “žvaigždžių 
karo” programą pasisakė ne tik tai
kos kovotojai, bet ir JAV senato
riai. Massachusetts senatorius Ed
ward Kennedy tvirtina, kad kol 
pre?. Reagan reikalauja žengti pir
myn tos “žvaigždžių karo” sistemos 
dislokavimo kryptimi, negali būti

Maskvos TV JAV Kongreso Atsto
vų Rūmuose 234 balsais prieš 155 
buvo pasisakyta už branduolinių 
ginklų didesnių bandymų morato
riumą vienerių metų laikotarpiui 
(paliekant mažesniuosius) su sąly
ga, jei Tarybų Sąjunga sutiktų įsi
leisti inspektorius vietoje patikrin
ti. Neaiški tik respublikonų kontro
liuojamo senato pozicija.

Dėl patikrinimo vietoje pasisakė 
ir Gorbačiovas, primindamas, kad 
Tarybų Sąjunga yra įsileidusi New 
Yorke savo būstinę turinčios priva
čios firmos Natural Resource De
fense Council atstovus, kurie savo 
patikrinimo aparatūrą įrengė Kar- 
karalinske, prie Tarybų Sąjungos 
bandymų poligono netoli Semipala- 
tinsko. Tad patikrinimo klausimas 
jau nebėra aktualus.

Taikos ir draugystės 
minėjimas Vilniuje

Vilnius. — Rugpjūčio 11d. įvyko 
susirinkimas, skirtas paminėti Ta
rybų Sąjungos ir Indijos taikos, 
draugystės ir bendradarbiavimo 
sutarties pasirašymo 15-osioms 
metinėms. Pagrindinį pranešimą 
padarė naujasis Lietuvos TSR Tai
kos komiteto pirmininkas, Nehru 
premijos laureatas Vacys Reimeris. 
Dalyvavo Indijos delegacija.

Dabar Pakistane JAV Centrinė 
Žvalgyba instiguoja teroristinius 
aktus prieš Indiją, ypač remdama 
sikus. Indijos parlamentas patvirti
no nutarimą įsteigti pasienio zoną, 
kuri būtų patruliuojama karinių 
dalinių. Tuo norima sumažinti pa
sienio neramumus bei ekstremistų 
sikų veiklą. Daugiau kaip 500 žmo
nių šiemet žuvo nuo sikų teroristų 
rankos.

Opozicijos partijų koalicija žada 
atstatyti normalius santykius su 
Afganistanu ir Indija.

kalbos apie galimybes sudaryti bet 
kokį reikšmingą susitarimą dėl 
ginkluotės kontrolės.

Šimtai veikėjų iš Amerikos kelia
vo į Japoniją ir ten dalyvavo iškil
mėse, skirtose prisiminti atominio 
bombardavimo aukoms. Jų tarpe 
buvo ir žymus mokslininkas, Nobe
lio Taikos laureatas Dr. Linus Pau
ling. Jis padėjo gėlių Hiroshimos 
Taikos parke.

‘ Tarybų Sąjungoje — Volgograde 
— Stalingrado mūšio muziejue pir
mą sykį nuskambėjo galingas tai
kos varpo balsas, Jį padovanojo 
Hiroshimos miestas su juo susibro- 
liavusiam Vogogradui. Atstovas iš” 
Hiroshimos, dalyvavęs iškilmėse, 
pareiškė, kad Hiroshimos gyvento
jai daro viską, kad jų miesto 
istorija niekados nepasikartotų 

'žmonijos istorijoje.

Nobelio Taikos laureatas Dr. Linus Pauling padeda gėlių Hiroshimoje, kur 
Taikos parke įvyko iškilmės, skirtos prisiminti prieš 41-erius metus 
žųvusiems nuo JAV atominės bombos.

UI priemones 
ginklavimosi varžyboms 

apriboti

Istapa, Meksika. — Tuo metu, 
kai visame pasaulyje buvo minima 
liūdna sukaktis, 41-osios metinės, 
kai JAV numetė atominę bombą į 
Hiroshima, čia dvi dienas posėdžia
vo Argentinos prezidentas Raul Al- 
fonsin, Graikijos premjeras An
dreas Papandreu, Indijos premje-

Amerikos parengti teroristai Pa
kistane, kaip skelbia Afganistano 
armijos būstinė, puldinėja civilinius 
gyventojus, naudodami nuodingas 
dujas ir paskui kaltina afganų ir ta
rybinius karius, kad būk tai jie 
tuos cheminius ginklus naudoja.

ras Rajiv Gandhi, Meksikos prezi
dentas Miguel de la Madrid, buvęs 
Tanzanijos prezidentas Julius Nie- 
rere ir Švedijos premjeras Ingvar 
Karlsson. Jie apsvarstė branduoli
nio ginklavimosi varžybų apriboji
mo ir branduolinio karo grėsmės 
pašalinimo problemas bei nebran
duolinių zonų sudarymą.

Savo komunikate tų šešių valsty
bių lyderiai apeliuoja į Tarybų Są
jungą ir JAV, kviesdami sustabdy
ti branduolinius bandymus ir pasi
žada sudaryti patikrinimo sistemą 
bei ją prižiūrėti.

Šių šešių valstybių iniciatyva jau 
daugaiu kaip prieš porą metų buvo 
raginama nutraukti branduolinių 
ginklų sistemų bandymuš, gamybą 
ir dislokavimą. Tada iniciatorių 
tarpe buvo ir Indijos Indira Gandhi 
bei Švedijos premjeras Olof Palme, 
kuriuos nužudė teroristai.

Šiuo metu Amerikoje vienas 
populiariausių šūkių. Milijonai gar
siai klausia: Kodėl JAV negali

sustabdyti branduolinių bandymų, 
jei Tarybų Sąjunga jau kelintą 
kartą skelbia moratoriumą, šis

plakatas sumontuotas Hiroshimos 
griuvėsių fone. Tik tiek buvo likę iš 
miesto,
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Vyskupai ir P. Afrika
Amerikos katalikų Vyskupų konferencija vienbalsiai pasisakė už ekono

mines sankcijas prieš rasistinę Pietų Afriką, 'tokiu būdu šioje šalyje kata
likų bažnyčia savo balsu prisidėjo prie kitų krikščionių sektų balso: mat, 
Nacionalinė bažnyčių taryba (the National Council of Churches), i kurią įei
na didžiosios protestantų denominacijos ir ortodoksų bažnyčios (JAV 
graikų, rusų, serbų, rumunų ir t.t.) tokį nusistatymą jau seniau priėmė. 
Panašaus nusistatymo už sankcijas prieš Pietų Afriką laikosi ir žydų refor- 
mistų rabinų taryba. Kitaip sakant, šioje šalyje beveik visas religinis judė
jimas rasizmo atžvilgiu laikosi pažangaus nusistatymo, išskyrus pietinių 
valstijų taip vadinamas fundamentalistines protestantiškąsias bažnyčias, 
kurios kraštutiniai dešinės, ir žydų ortodoksus, kurie į tokius “pasaulietiš
kus reikalus” visai nesimaišo.

Bet, - ar katalikų hierarchija tokia jau vieninga? Vyskupų konferencijose 
rezoliucijos tik po ilgų ginčų ir debatų priimamos vienbalsiai. Yra ir reakci
niai nusiteikusių vyskupų, kurie balsuotų kitaip, jeigu balsavimas būtų 
viešas ir skelbiamas.

Prie to reakcinio sparno, aišku, priklauso ir lietuviškoji katalikų hierar
chija. Jos įtakoje esančioje spaudoje — “Drauge”, “Darbininke” ir Kanados 
“Tėviškės žiburiuose”, apie sankcijas prieš rasistinę Pietų Afriką nieko ne
sakoma - jie tyli lyg liežuvį prikandę. Jie taippat vengia prisiminti, koks 
yra pačios Pietų Afrikos katalikų bažnyčios nusistatymas prieš apartheidą.

Kodėl jie tyli? Jeigu jų įsitikinimas nesupuola su JAV vyskupų 
konferencijos nusistatymu, jie juk galėtų išsireikšti. Bet matyti, kad jie 
tam neturi pakankamai pilietinės drąsos, lyg jie patys gėdisi dėl savo 
atsilikimo. Tad, jie tyli kaip pelės kampe, tuo tarpu kai gyvenimas, 
įskaitant jų pačių bažnyčios aukštąją vadovybę, eina savo keliu.

Rehnquisto nusistatymai
Rašant šiuos žodžius William Rehnquist dar nepatvirtintas vyriausiuoju 

Aukščiausiojo teismo teisėju, nors atrodo, kad Reagano administracijai pa
siseks jį prastumti į tą labai aukštą ir daug galios turintį postą. Atrodo, 
kad Reaganas ir jo patarėjai yra pasiryžę padaryti iš Aukščiausiojo teismo 
jam palankų įnagį, kuris nestotų kelyje jo pastangoms vis siaurinti 
Amerikos žmonių demokratines teises. Kokie yra Rehnquisto 
nusistatymai?

Kuomet jis šeštajame dešimtmetyje buvo Arizona valstijoje teisėju, jis 
pats asmeniškai negrams ir ispaniškai kalbantiems piliečiams kliudė 
balsuoti, — jis tiems balsuotojams statė visokius klausimus, reikalavo, kad 
jie žinotų visokias detales apie konstituciją. Nors tai buvo nelegališka, bal
suotojai dažnai išsigąsdavo ir palikdavo nebalsavę. Rehnquistas dabar tei
gia, kad jis tų įvykių neprisimena, bet yra liudininkų, kurie gerai atsime
na...

Rehnkvistas turi gražų vasarnamį Vermont valstijoje. Buvo iškelta, kad 
pirkdamas tą namą Rehnkvistas pasirašė kontrakte, kuriame iš pirkėjo 
reikalauta pažado tos nuosavybės niekad neparduoti “hebrajų rasės” pir
kėjui - kitaip sakant - žydams. Rehnquistas iš karto ir to “neprisiminė”, 
bet kada jam buvo pastebėta, kad negalimas dalykas, jog jis, advokatas, 
nebūtų kontrakto perskaitęs, jis ką tai miglotai prisiminęs.

Taipgi, aišku, kad jis rasistinių ir antisemitinių palinkimų žmogus, bet to 
dar neužtenka. Moterų ir feministinės organizacijos reikalauja jo kandida
tūrą atmesti, nes jis kiekvienam žingsnyje, jau būdamas Aukščiausiojo 
teismo nariu, kliudė pažangai moterų teisių reikale. Taipgi yra pakanka
mai įrodymų, kad jis neapkenčia darbo unijų. Kitaip sakant, Rehnquistas 
reakcininkas iki gyvo kaulo. Tokius kaip jį prezidentas Reaganas dabar no
ri užkarti ant Amerikos kaklo.

Atrodo, kad dešinieji republikonai bando laipsniškai Amerikos žmones 
pripratinti prie minties, kad būti nusistačiusiam prieš juoduosius amerikie
čius, prieš moterų teises ir prieš unijas - reiškia būti “vidurkelyje” (“midd
le of the road”), o tas teises ginti, reiškia būti liberalu, kas Reagano pase
kėjų akyse yra negeriau negu būti radikalu.

Amerikos žmonių demokratinėms teisėms gręsia didelis pavojus. Už 
Reagano pečių stovi dar aršesnis elementas - taip vadinamos “Moraliriės 
didžiumos” grupės, ultra-religiniai fanatikai fundamentalistai, Birch Socie
ty fašistuojantys ekstremistai ir net visokios ginkluotos ultra-dešinės gru
pės, kurios ypatingai veikia Kalifornijoje ir kitose vakarinėse valstijose.

Visi tie gaivalai dabar pradeda naudoti sofistikuotas propagandos prie
mones, jų laikraštukai pritvindo vietinius mažų miestelių ir farmų sričių 
paštus, jų žodis skelbiamas kas sekmadienį iš pietinių valstijų fundamenta
listų bažnyčių sakyklų. Jie sunkioje padėtyje atsiradusius farmerius kirši
na, jiems aiškina, kad už jų kančias atsakingi “rytinių valstijų bankieriai”, 
“žydai kapitalistai”, “liberalai”, "radikalai”, “demokratai”, “homoseksualis
tai”, “moterų judėjimas”, “imigrantai” - visi, tik ne tikrieji kaltininkai, 
Reagano administracija.

Reakcija stumiasi pirmyn Amerikoje dviem frontais: “respektinguoju”, 
per pakaitas teisminėje sistemoje, per koncesijas, kurias Reaganas nuolat 
iš Kongreso išspaudžia, per administracinius žingsnius, ir per spaudimą, 
baimės sukėlimą ir kiršinimą frontu, ką atlieka visokios dešinės ir ultra-de- 
šines organizacijos.

Senoji, Roosevelto laikais gimusi pro-liaudiška koalicija, susidedanti iš 
darbo unijų, Demokratų partijos liberališkojo sparno, mažųjų farmerių, 
rasinių mažumų organizacijų, moterų judėjimo, jaunimo, pensininkų, - da
bar kaip ir snaudžia, yra susiskaldžiusi, gyvena defensyvoje. Kaip tokia 
padėtis gali ilgai tęstis?

Jungtinės Tautos. — Daugiau 
kaip 300 asmenų čia dalyvavo pasi
rašant taikos peticiją, kuri bus pla
tinama Amerikoje ir Tarybų Sąjun
goje ir ateinančių metų rugpjūčio 6 
d. bus įteikta prez. Reaganui, Gor
bačiovui ir Jungt. Tautų gen. sek
retoriui. Tarp dalyvių buvo ir gru
pė tarybinių piliečių dalyvavusių 
Mississippi upės laivo misijoje. Pe
ticijoje, kuri vadinama “Žmonių 
Taikos kreipimusi”, raginama už
drausti branduolinius ginklus, kari

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

nes išlaidas skirti humanitariniams 
tikslams, padidinti TSRS ir Ameri
kos žmonių kontaktus.

Tokyo. — Fiji sostinėje įvyko 
Ramiojo vandenyno pietų forumo 
sesija. Dalyvavo Australijos, N. 
Zelandijos, Vanuatu, Kiribačio, Pa
lau ir kitų baseino šalių vadovai. 
Priimtajame komunikate raginama 
padaryti galą branduoliniams ban
dymams ir ginkluotei.

Kas ką rašo ir sako

Lietuvoje veikia beveik 300 mokyklinių girininkijų. Jaunieji miškinin- 
kai-moksleiviai kiekvienais metais pasodina daugiau kaip 700 hektarų miš
ko, pagamina apie dešimt tūkstančių inkilų, prižiūri miškus ir parkus.
Dešimt metų Molėtų rajono Ambraziškio aštuonmetėje mokykloje jaunie

siems miškininkams vadovauja mokytoja Statė Lazarkevičienė. Mokyklos 
girininkų “Eglutė” nariai pasodino 83 hektarus miško, padarė šimtus inki
lų, per metus surenka iki 40 kilogramų vaistažolių, konkorėžių.

G. Svitojaus Nuotraukoje: Malotų girininkijos girininko padėjėjas Pranas 
Girakas su jaunaisiais miškininkais.

Bažnyčių apiplėšimai
Kanadoje išeinantieji “Tėviškės 

žiburiai” (1986 VII 15) rašo:
h Šauliai. 1986 m. kovo 20 d.' 
atvykęs į Šiaulius RRT įgalio
tinis “švietė” * Šiaulių miesto 
ir rajono religinių bendruo
menių dvidešimtukus. ANI- 
LIONIS aiškino KP suvažiavi
mo nutarimus, kuriuose iške
liamas visapusiškas tikinčių
jų lygiateisiškumas su ateis
tais. Niekąs neturi teisės per
sekioti ar teisti asmenis dėl 
jų įsitikinimų. Niekas neturi 
teisės įrašyti į bet kokius do
kumentus ar pažymas, kad jie 
yra tikintys, — čia yra kiek
vieno sąžinės reikalas, — aiš
kino įgaliotinis. Jis net per
skaitė kelis straipsnius iš kons
titucijos, kuriais garantuoja
ma piliečių sąžinės laisvė.

Eitynės leidžiamos tik per 
dainų šventes, gegužės pir
mąją, per revoliucijos dieną, 
tik jokiu būdu ne į Šiluvą, 
nes ten esą blogi tikslai — 
nuversti tarybinę santvarką.

Lektorius labai smerkė areš
tuotus kunigus ir, jo žodžiais 
tariant, kitus ekstremistus, 
kurie, prisidengę religija, 
šmeižia tarybinę tikrovę. Taip 
pat pasakojo, kad 1985 m. Lie
tuvoje buvo apiplėšta 50 baž
nyčių, bet piktadariai tarybi
nių pareigūnų dėka visi sugau
ti ir nubausti. ’ ’
“Tėviškės žiburiai” nepaneigia 

Anilionio teigimo, kad piktadariai 
buvo sugauti ir nubausti. Kitaip sa
kant, tai buvo kriminalistų darbas, 
ir tarybinė valdžia tokius krimina
listus traktuoja kaip visus kitus 
kriminalistus. Visgi, tame pačiame 
“T.Ž.” numeryje po antraštė “So
vietai persekioja tikinčiuosius Lie
tuvoje” kaip pavyzdį paduoda seka
mą žinutę:

h Mosėdis (Skuodo raj.). 1985 
m. gruodžio mėnesio naktį iš 
30 d. į 31 d. iš Mosėdžio bažny
čios šventoriaus vartų buvo 
pagrobtos statulėlės: Mykolo 
Arkangelo, tikinčiųjų labai 
branginama, ir šv. Florijono.

„.Vagys atsinešė kopėčias ir, 
pasiėmę statulėles, paliko jas 

'prie vartų. Nors statulėlės yra 
saugomos valstybės kaip dai
lės paminklai, tačiau valdžia 
nelabai jų jieško.

Tuo pačiu metu buvo api
plėštos ir 4 kitos Žemaitijos 
kolpytėlės. **
Jungtinėse Valstijose ir Kanado

je bažnyčių apiplėšimų vyksta nuo
lat. Ypatingai bažnyčios apiplėšia
mos sekmadieniais, po to, kai buvo 
pravestos rinkliavos ir kunigui 
arba pastoriui dar nespėjo pristaty
ti pinigų j banką. Taipgi vyksta ku
nigų užpuolimai, asmeniški apiplė
šimai ir dargi nužudymai. Štai ne
seniai narkotikų vartotojai Brook
lyne užmušė labai populiarų katali
kų kunigą.

Įsivaizduokite, ką taip vadinama 
Katalikų kronika, “Tėviškės žibu
riai”, “Draugas”, “Darbininkas” ir

UŽ SANKCIJAS PRETORIJOS REŽIMUI

Spaudos konferencijoje kalba Britų bendruomenės balstybių atstovai apie 
sankcijų paskelbimą Pretorijos režimui. Kairėje — gen. sekretorius 
Shridath Ramphal ir dešinėje — Bahamų premjeras Lyndon Pindling. Už 
sakcijas pais pasisakė Bahamas, Indija, Kanada, Australija, Zimbabwe, ir 
Zambia.

London. — Nepaisant D. Brita
nijos premjerės Margaret Thatcher 
opozicijos, šešios britų bendruome
nės valstybių narės priėmė nutari
mą uždėti sankcijas Pietų Afrikai 
už jos vykdomą rasinės diskrimina
cijos politiką.

Rugpjūčio 12 d. sankcijų tekste 
paskelbta, jog nutraukiamas oro 
susisiekimas ir daržovių bei vaisių 
importas iš Pietų Afrikos.

Nobelio premijos Taikos laurea

kit! iš tokios nelaimės padarytų, 
jeigu ji būtų įvykusi ne Brooklyne, 
o Mosėdyje!

“Nusipirkau kioske”
“Vilnis” (1986, birželio 19) spaus

dina sekamą- Prano Karlono laišką 
iš Vilniaus:

Brangūs vilniečiai,
sveiki gyvi. Pirmiausia pasaky

siu, kad šį kartą “Vilnies” laik
raštį atsinešiau ne iš pašto dėžu
tės, o nusipirkau kioske, žodžiu, 
“Vilnis” išėjo į platesnį kelią. 
Anksčiau ją Lietuvoje dažniausiai 
gaudavo giminūs lietuvių - ameri
kiečių ir bibliotekos. Dabar gi ją 
galima ir nusipirkti. Kaina — 20 
kapeikų. Tai brangiausias lietuviš
kas laikraštis Lietuvoje, bet nesi
stebime, kadangi labai jau toli
mas jos kelias į Vilniaus ir kitus 
Lietuvos miestus.

Tai, sakykite, kaip jaučiatės?
Manau, kad nuo tokios žinios tik 
smagiau krūtinėje, lengviau kojo
se. Ir manau, kad šį reiškinį mes 
atsargiau įdėsime į kultūrinių ry
šių skrynelę. O! Kiek daug ko į ją 
galima būtų padėti, tačiau čia rei
kalinga ne tiek gera sveikata, kiek 
geras ir palankus tarptautinis kli
matas ir todėl pirmoje eilėje — 
nuovokus, sveikas žmogaus pro
tas. “

Faktas, kad Lietuvos gyventojai 
dabar gali nusipirkti “Vilnį” ir 
“Laisvę”, labai nepatinka “Tėviš
kės žiburiams”, kuriuose tuo 
reikalu rašomžf(1986, VII 1):

M Gegužės 23 d. Vilniuje, “Lie
tuvos” viešbučio konferencijų 
salėje, paminėta JAV leidžia
mos, Maskvai ištikimai tarnau
jančios “Laisvės” deimantinė su
kaktis. Įvadinį žodį tarė “Tėviš
kės” draugijos pirm. P. Petro
nis, apie “Laisvės” ištikimą tar
nybą sovietiniam komunizmui 
kalbėjo Vilniaus universiteto 
žurnalistikos katedros vedėjas 
B. Raguotis. Kalbėtojų eilėse 
taipgi buvo “Laisvės” direkto
rių taryboj narės N. Ventienė 
ir N. Buknienė, su jomis atvyku
si E. Jeskevičiūtė, Lietuvos žur
nalistų sąjungos valdybos pirm. 
A. Laurinčiukas, “Gimtojo kraš
to” vyr. red. V. Reimeris, žur
nalistas V. Kazakevičius. Kon
certinę programą atliko kankli
ninkių trijulė, sol. S. Trimakai
tė, pianistė A. Kisieliūtė, birby
nininkas A. Smolskis ir aktorius 
V. Širka. Spaudoje pranešama, 
kad Čikagoje leidžiamą komu
nistinę “Vilnį” savo kioskuose 
pradėjo platinti , “Lietuvos są
junginės spaudos” susivieniji
mas. Esą kioskuose netrukus bus 
galima įsigyti ir komunistinę 
“Laisvę”. Šiems laikraščiams 
dabar daug rašinių ar bent jų 
ištraukų gaunama iš okupuo
tos Lietuvos. Savo turiniu abu 
tie išeivijos laikraščiai beveik 
nesiskiria nuo vietinės vilniš
kės spaudos. Kompartijos cenzo- 
riai su jais neturės vargo. <'

Nesąmonė sakyti, kad savo turi
niu “Laisvė” ir “Vilnis” nesiskiria 
nuo vilniškės spaudos. Kairieji 

tas anglikonų vyskupas Desmond. 
Tutu kreipėsi į tarptautinę ben
druomenę uždėti sankcijas kol dar 
ne per vėlu. Jis tą kreipimąsi išlei
do lankydamasis Kinijoje.

Tuo tarpu pačioje Pietų Afrikoje 
Teismo įsakymu valdžia paskelbė 
pavardes asmenų, kurie suimti ir 
apie kurių likimą anksčiau mažai 
buvo žinoma. Amerikoje gausėja 
balsai už sankcijas, bet prez. Rea
gan vis dar priešinasi.

Amerikos lietuvių laikraščiai turi 
savo specifiką nusistatymo, žurna
listinio stiliaus ir kalbos atžvilgiu. 
Mes tęsiame tradicijas, kurioms 
pamatai buvo padėti labai seniai, 
kai Lietuvoje dar neegzistavo legali 
kairioji spauda. Mūsų vedamuo
siuose straipsniuose (“editorialuo- 
se”, kaip mes juos vadiname), 
žiniose, komentaruose, atsispindi 
mūsų specifika ir kaip mes ją 
suprantame..

Beje, sakoma, kad Lietuvoje mū
sų spauda išperkama kioskuose 
tuoj kaip tik pasirodo, žmonės labai 
ja domisi. Bet to juk nebūtų, jeigu 
mes būtume taip panašūs į tenykš
tę spaudą, kaip tai teigia “Tėviškės 
žiburiai”

Kunigo Zdebskio mirtis

Lietuviškoje katalikų spaudoje 
čia pas mus labai daug rašoma apie 
Rudaminos parapijos klebono J. 
Zdebskio mirtį. Kaip žinia, jis mirė 
automobilio avarijoje, bet klerika
lai teigia, kad tai nebuvo nekalta 
avarija. Esą, kadangi jis buvo 
smarkus aktyvistas, vienas taip va
dinamų “uoliųjų” kunigų, darbavosi 
visokiuose pogrindiniuose klerikali
niuose komitetuose, jis nemirė ava
rijoje, kuri įvyko atsitiktinai, o ava
rijoje, kurią “sufabrikavo” tarybinė 
policija, agentai ir t.t. Klerikališki 
laikraščiai pripažįsta, kad jie neturi 
įrodymų, bet jie teigia, kad “logiš
ka taip galvoti.”

Ne mums čia, iš tolo, daryti 
sprendimus. Bet mums atrodo, kad 
pačioje klerikalų spaudoje iškeliami 
faktai, kurie tiek pat logiškai bylo
ja, kad Zdebskio mašinos avarija 
buvo natūrali. Štai kaip “Draugas” 
(liepos 10, 1986) aprašo velionio ku
nigo Zdebskio gyvenimo būdą:
"Tuo metu, kai dauguma kunigų 

sėdėdavo prie studijų, knygų, kai 
vakarais šeimos ramiai susėsdavo 
prie vakarienės stalo, kun. J. 
Zdebskis nenuilstamai keliaudavo 
jam\vienam težinomais keliais. At
rodė, kad jis nenuilstantis ir nenu
rimstantis... jei nesuspėdavo die
nos metu aplankyti ligonio su Šv. 
Sakramentais, eidavo naktį, jei dėl 
blogų kelių negalėdavo privažiuoti, 
eidavo pėsčias... Dažnai kun. J. 
Zdebskis važiuodavo šimtus ir 
tūkstančius kilometrų, kad galėtų 
aplankyti ir aprūpinti sakramentais 
sovietinėje armijoje tarnaujančius 
jaunuolius, ar kur' nuošaliame 
kaime ligos patale kenčiančius, 
neretai savųjų apleistus senelius. 
Kaip kunigas, jis pasiekdavo 
Rusijos gilumoje esančius tremti
nius, tikėjimo šviesą veždavo 
Tadžikijos, Armėnijos, Pavolgio ir 
kitiems tikintiesiems, kurie dėl 
sovietinės valdžios priespaudos yra 
likę be bažnyčių, be kunigų. Beveik 
per visus sąžinės kalinių teismus jį 
galima buvo matyti prie teismo 
salės.”

“Draugo” redaktoriai to gal ne
pastebėjo, bet iš auto vairuotojo 
taško čia tuojau ryški du dalykai:

1. Kun. Zdebskis labai daug vaira
vo.
2. Kun. Zdebskis dažnai vairuoda

vo būdamas pailsęs.
Vairuojant daug, avarijos gali

mybės, aišku, padaugėja, nors ne
pilnai proporciniai: mat, įgudimas 
mažina katastrofų šansus. Visgi, 
vairuojant tūkstančius mylių gali
mybė atsirasti avarijoje yra bent 
keletą kartų didesnė, negu vairuo
jant šimtus. Del antro punkto apie 
proporcijas negalima spėlioti, bet 
faktai visiems gerai žinomi - kuo la
biau žmogus pailsęs, tuo silpnesni 
ir lėtesni yra jo refleksai prie auto

vairo. O kun. Zdebskis, kaip maty
ti, vairavo ir pailsęs, - naktį lygiai 
kaip dieną “jam vienam težinomais 
keliais”.

“Akiračiai” pasisakė

Vilniaus universiteto lietuvių li
teratūros katedros vedėjas Vitas 
Areška norėjo atvykti į Chicago, 
kur jį kvietė pažįstami lietuviai li
teratai. Bet JAV konsulatas Mask
voje atsisakė jam duoti vizą. Kaip 
tas viskas atsitiko, Vitas Areška 
smulkmeniškai aprašė Vilniaus sa
vaitraštyje “Literatūra ir Menas”. 
Chicagoje išeinantis mėnraštis 
“Akiračiai” Areškos straipsnį pilnai 
perspausdino ir dargi pridėjo savo 
komentarus. Štai ką, po pavadini
mu “Geležinė ar popierinė uždan
ga” “Akiračiai” rašė (birželis, 
1986):
“Šį kartą norėtume Akiračių skai

tytojus supažindinti su dalykais, 
nutikusiais Vitui Areškai, Vilniaus 
universiteto lietuvių literatūros ka
tedros vedėjui, kai jis š.m. gegužės 
pabaigoje bandė atvažiuoti į Čika
gą. Areškos straipsnis Literatūroje 
ir mene labai vaizdžiai ir žmogiškai 
papasakoja, kas atsitinka žmogui, 
patekusiam į biurokratijos nagus - 
šį kartą amerikietiškos biurokrati
jos. Mūsų žiniomis, ką sako Vitas 
Areška - šventa teisybė: žmonės 
Čikagoje, kvietę Vilniaus lietuvių 
literatūros mokslininkus^ Ameri
ką, turėjo teletaipais JAV ambasa
dai Maskvoje patvirtinti, kad, tik
rai jie taip darę ir “bažintis”, kad 
kvietėjai vienas kito nepažįsta. 
Kvietėjai buvo įtariami rengią kaž
kokį tai sąmokslą, nors koks tai bū
tų buvęs sąmokslas, niekuomet ne
buvo paaiškinta. Galop buvo jiems 
pasakyta - neleidžiame, - ir viskas. 
Prieš JAV Valstybės departamento 
biurokratiją ir Amerikoje žmogus 
bejėgis, nebent organizuotum dele
gaciją, vyktum į Washingtoną ir 
gaištum ten savaitę kitą varstyda
mas duris. Eilinis pilietis tam 
neturi nei pinigų, nei laiko.

Iš tikrųjų procedūra atsikviesti 
gimines ar pažįstamus iš SSSR į 
JAV - nesudėtinga. Kvietėjas už
pildo trumpą anketą gautą iš sovie
tų konsulato, garantuojančią svečio 
išlaikymą ir JAV notaro akivaizdo
je ją pasirašo. Po to anketa notari- 
zuojama, pristatoma apskrities sa
vivaldybei, kuri patikrina ir užant
spauduodama anketą patvirtina no- 
tarizaciją. Įdomu, kad JAV konsu
las Maskvoje Čikagoje darytų do
kumentų nepripažino, lyg šis mies
tas nebūtų Jungtinėse Amerikos 
valstybėse. Kaip matome, JAV 
ambasada Maskvoje netikėjo nei či- 
kagietiškais dokumentais, nei tele- 
taipinais kvietėjų patvirtinimais. 
Susidaro įspūdis, jog JAV valdžios 
pareigūnai nepasitiki net savo pi
liečiais. Reikia pridurti, kad visai 
grotestiškai skamba JAV konsulo 
reikalavimas nurodyti “smulkią 
svečiavimosi programą”. Iš anksto, 
pieš atvykdamas į svetimą šalį, 
kaip svečias gali žinoti ką jis ten 
veiks kiekvieną <|ieną ir kiekvieną 
valandą? To iš mūsų keliaujant į 
Lietuvą nereikalauja net sovietų 
konsulai!

Jeigu ši prieš Lietuvos ir kitų so
vietų valdomų tautų kultūrininkus 
nukreipta diskriminacija yra sąmo
ninga politika, tai ji rodytų, kad 
Reagan’o - Schultz’o absurdo teatre 
galime susilaukti ir dar keistesnių 
scenų: šiandien mūsų aplankyti ne
leidžia draugams, rytoj gali neleisti 
ir giminėms... Norėtųsi tačiau tikė
ti, kada tai tėra tik laikinas paskirų 
biurokratų persistengimas.

Akiračių red.
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^Kultūros JĄ t garsiai
NEVYKĘ PALYGINIMAI

Dar pereitais metais Chicagoje 
įvykęs Mokslo ir kūrybos simpoziu
mas vis dar teberanda atgarsio 
spaudoje. Štai “Akiračiai” (baland
žio numeryje) atspausdino eilę ta
me simpoziume girdėtų pasisaky
mų. Temos nepasenstančios ir pasi
vėlavimas pusmečiu nieko nereiš
kia, ir štai mes, dar kitam pusme
čiui beveik prabėgus, reaguojame.

Viktorija Matranga kalbėjo apie 
menotyrą. Ji taip išdėstė užduotis:

“Išeivijos menotyrininkų užduotis 
yra trejopa:

1. Dokumentuoti emigrantų daili
ninku veiklą ir atsiekimus visuose 
kraštuose. Parodyti kiek toli [ar 
netoli] jie yra nukeliavę nuo Lietu
vos meno. Dokumentuoti ką jau
nesni dailininkai [jau išeivijoje gi
mę] kuria, ypač išaiškinant kodėl 
jie save laiko “lietuviais“ dailinin
kais.
2. Sužinoti, kas darosi Lietuvoje 

dailės baruose. Susipažinti su Lie
tuvos daile per spaudą, asmeniškus 
ryšius, korespondenciją, apsilanky
mus, ir per atgabentus darbus. Tai 
sunkiai atliekamas uždavinys.
Patiekti savo interpretacijas kas 

Lietuvos dailėje vyko nepriklauso- 
myės laikotarpyje ir anksčiau, nes 
nesam suvaržyti marksistinės ideo
logijos poreikių, ir galime laisviau 
palyginti lietuvių dailę ir jos vin
gius su pasaulyje pripažįstamais 
požiūriais į meną.
Pirmam uždaviniui įvykdyti ma

tau tris problemas:
1. Stoką profesionalų - istorikų, 

kuratorių, kritikų, kurie tą darbą 
atliktų.

2. Nedaug žmonių, kurie domė
tųsi atliktais darbais.

3. Asmeniškos trintys tarp daili
ninkų, ir grupių stabdo ar iškreipia 
darbą, jo tikslus, ir kenkia fiąnasi- 
nės paramos pastangoms.“

Dokumentuoti emigrantų daili
ninkų veiklą ir atsiekimus visuose 
kraštuose yra, mums atrodo, sun
kiau, negu žinoti kas darosi Lietu
vos dailės baruose. Kodėl toks su
sipažinimas “sunkiai atliekamas už
davinys?“ Kiekvienas Vakaruose 
gyvenantis dailininkas arba meno
tyrininkas, nepaisant jo arba jos 
estetinių arba politinių tendencijų, 
gali keliauti į Lietuvą, kur jis bus 
priimtas kaip kolega, kaip gerbia
mas svetys. Lietuvos menas yra 
“atvira knyga” visiems. Keista 
skaityti V. Matrangos susirūpinimo 
žodžius:

“Gal yra ir kita kūryba, privačiai 
rodoma, ir kokius kompromisus 
reikia daryti? Nematyti darbų ir 
asmeniškai nepažinti dailininkų yra 
aukštas barjeras dailės pažinimui. 
Be atvirų pasikalbėjimų mums sun
ku žinoti, ko tenai dailininkai trokš
ta, ką jie nori žinoti apie didįjį me
no pasaulį. Pagrindinė problema 
šioje srityje yra baimė. Nelengva 
išgabenti darbus į užsienį. O čia pa
sigirsta politiniai priekaištavimai 
prieš “sovietinį meną“ ir jo puose
lėtojus. Mums turėtų būti svarbu 
žinoti, kokie ten yra fotografai, ta
pytojai, skulptoriai; kokios yra jų 
reputacijos, temos, parodos; kaip 
Lietuvoje dailininkai traktuojami; 
kaip keliauja jų darbai po Sovietų 
Sąjungą; kaip jie yra pristatomi 
Sąjungos meno raidoje.“

Kaip menotyrininkė ji be abejo 
žino, kad tapybos ir skulptūros sti
listinis spektrumas Lietuvoje labai 
platus. Štai prieš mane “Pergalės” 
liepos m. numeris, kuriame dvi 
spalvotos meno kūrinių reprodukci
jos: Vlado Vildžiūno skluptūra 
“Laurynas Stuoka-Gucevičius“ ir 
Romualdo Lankausko tapybos dar
bas “Concerto Grosso”. Vildžiūno 
darbas, kurį teko šį pavasarį Vil
niuje matyti, yra keisto, mano nuo
mone nevykusio, stilių mišinio re
zultatas: realistinė galva išauga iš 
pusiau kub'istino kūno, kuris 
pastatytas ant minimalistinio pe- 
destalo, kuris stovi ant dar kito, 
semiminimalistinio... O Lankausko 
paveikslas (mano nuomone, labai 
pavykęs) yra abstraktiškas, pilnoje 
Kandinskio kolorito ir energijos 
tradicijoje, su šiokia tokia futuriz
mo priemaiša...

Kokia ten galėtų būti “privačiai 
rodoma“ kūryba? Tikriausiai ne 
abstraktiška arba kitokio moder
nistinio stiliaus. Jeigu ten būtų ko

kia nors tik privačiai rodoma tapy
ba, ji turėtų būti tematiniai-politi- 
niai kritiška, kokią kūrė TSRS 
palikę ir dabar čia gyveną 
dailininkai Komar ir Melamid. Bet, 
jeigu tokia egzistuotų Lietuvoje, 
mes čia, Vakaruose, apie ją su 
laiku girdėtume — juk mes girdime 
apie katakombininkus kunigus, 
apie politinius disidentus literatū
roje ir t. t.

Dokumentuoti jaunesniuosius 
dailininkus ir išsiaiškinti, kodėl jie 
save laiko arba nelaiko “lietuviais” 
dailininkais ne taip jau sunku - tik 
reikia turėti drąsos žiūrėti realybei 
į akis. Paimkime vieną geriausių 
jaunosios kartos Amerikos lietuvių 
dailininkų, Kęstutį Zapkų. Zapkus 
kaip vaikas buvo išvežtas iš Lietu
vos, praleido kiek laiko Vokietijoje, 
bet visą savo išsimokslinimą atliko 
šioje šalyje ir yra plačiai žinomas 
amerikietis dailininkas. Bet jis kal
ba sklandžiai lietuviškai, save laiko 
lietuviu ir domisi lietuviškojo meno 
praeitimi. Bet jis nerodo savo dar
bų su senesniaisiais imigrantais 
dailininkais, nes, pratęs rodyti sa
vo darbus čia rimtose vadovaujan
čiose galerijose ir muziejuose, negi 
jis ims ir tenkinsis rodydamas savo 
darbus “Kultūros židiniuose”, para
pijinių salių koridoriuose arba to
kiose “galerijose” kaip “Galerija”, 
Chicagoje, kuri savo atmosfera pri
mena vanity tipo galerijas...

Nestebėtina, kad Zapkus šią va
sarą padovanojo vieną savo svar
biausių paveikslų Vilniaus valstybi
niam muziejui, kur jis kabės gar
bingai, kaip Zapkus pripratęs ma
tyti savo darbus Whitney arba ki
tuose Amerikos muziejuose.

♦ * ♦

Bet grįžkime prie autorės trijų 
punktų. Antrajame punkte ji 
teigia, kad čia, Vakaruose, “nesam 
suvaržyti marksistinės ideologijos 
poreikių, ir galime laisviau palygin
ti lietuvių dailę ir jos vingius su pa
saulyje pripažįstamais požiūriais į 
meną“.

Ką tas reiškia “pasaulyje pripa
žįstamais požiūriais į meną“? V. 
Matranga pamiršta, kad marksisti
nis požiūris yra ne tik dalis pasau
lio požiūrių, bet dargi labai svari 
dalis, kurios laikosi ne tik socialis
tinių kraštų kultūriečiai, bet ne
menkas nuošimtis intelektualų Va
karuose, - nors tas marksizmas nė
ra monolitiškas ir pasireiškia įvai
riose variacijose. Jeigu ji būtų arti
miau susipažiniusi su pagrindiniais 
JAV meno žurnalais, kaip “Artfo- 
rum” ir “Art in America”, ji žinotų, 
kad ten marksistinės nuomonės 
dažnai randa daug platformų; ji ži
notų, kad universitetų meno dėsty
tojų organizacija (College Art As
sociation) susidedanti iš meno isto
rikų, dailininkų ir kritikų, savo me
tiniuose suvažiavimuose įjungia 
simpoziumus, kuriuse ir marksis
tinei tendencijai duodama progos 
pasireikšti.

Jeigu Matranga yra susipažinusi 
su “XX a. Lietuvių dailės istorija”, 
kuri 1983 m. buvo išleista Vilniuje 
(ir būtų stebėtina, jeigu ji nebūtų 
susipažinusi) ji tkriausiai žino, kad, 
nors rašyta iš marksistinio taško, ji 
pilnutėliai informacinė, viską nu
šviečia atsakingai, nieko neigno
ruoja.

Kiekvienas mūsų meno atžvilgiu 
turi skirtingą skonį ir estetines 
teorijas ir kiekvienas mūsų skirtin
gai sudarytų istoriją, bet man atro
do, kad Matranga, kuri save vadina 
“mėgėja", turėtų pripažinti, kad 
Korsakaitė, Kostkevičiūtė, Tumė
nienė, Mackonis^ Kuzminskis, No- 
reikienė ir kiti, kurie prisidėjo prie 
tos knygos sudarymo, atliko milži
nišką darbą lietuviško meno gar
bei. Juk palyginant padėtis čia, lie
tuviškoje emigracijoje iš tikrųjų 
liūdna. Pati Viktorija Matranga ją 
taip vaizduoja:

Visos trys problemos susijusios su 
pagrindine situacija, t.y. mažoje 
tautinėje mažumoje, tik saujelė do
misi meno istorija - gal tik keli Šim
tai kai sudėsi pačius dailininkus, jų 
šeimas, parazitus, diletantus ir mė
gėjus [tokius, kaip mane].”

Susumuota atvirai, gal net per
daug pesimistiniai. Bet jeigu padė
tis iš tikro tokia yra, kaip drįstama 
ją priešpastatyti Lietuvai, kaip 
pranašesne? Ir — vienas 
klausimas, — kas, dėl dievo meilės, 
tie “parazitai”?

“LAISVU“

Justinas Vienožinskis 
1886-1986

J. Subačius

Tėviškės Šveicarija
Nors čia gana aukštų, stačių kalnų 
Nedengia sniegas baltas, 
Nors kaip dangus skaidriųjų ežerų 
Žydrynėje neatsispindi Alpės, 
Bet grožis tėviškės Šveicarijai prilygsta, 
Kai debesys balti kaip sniegas tviska.

Nors kloniuose čia daug karių kapų, 
Kur ilsis didvyriai per karą kritę, 
Nors sienose dar daug randų kraupių, 
Nespėjusių visai užgyti,
Bet tėviškėj tarsi Šveicarijoj ramybė tvyro, 
Visur jauti jos žygdarbių didybę tyrą . . .

V yžos
Muziejuje—senovės apavas valstiečių 
Nupintos vyžos iš karnų, 
Idant jų ainiai, jau miestiečiai, 
Suprastų vargą tų dienų.

I

Idant suprastų ne vien tam, kad rastus 
Vyžotiems vaikščioti mada, 
O tam, kad apavas tas prastas 
Nebūtų niekinamas niekada.

Kad spausdamas pedalą greičio 
Lakuotu, prabangiu batu, 
Jis prisimintų protėvius kadaise 
Avėjus apavu kitu.

Lietuvos kino studijos darbuotojai 
baigia filmuoti dviejų dalių vaidybi
nį filmą “Tiktai tiesa”. Scenarijų 
pagal Ž. P. Sartro pjesę parašė 
filmo režisierius, Lietuvos TSR 
nusipelnęs meno veikėjas A. 
Žebriūnas. Operatorius — statyto

jas — Lietuvos TSR liaudies 
artistas J. Gricius.
*• K. Jankausko nuotraukoje: reži
sierius A. Žebriūnas, Barano 
vaidmenį atliekantis Lietuvos TSR 
liaudies artistas A. Masiulis ir 
operatorius J. Gricius.

LIITUVOS KULTŪRINE KRONIKA

PAMINĖTAS 
J. VIENOŽINSKIO 

JUBILIEJUS

Sukako šimtas metų, kai gimė 
lietuvių tapytojas ir dailėtyrininkas 
Justinas Vienožinskis. Apie daili
ninko nuopelnus lietuvių kultūrai 
buvo kalbama jo gimimo šimtųjų 
metinių minėjime, surengtame Vil
niaus Dailės parodų rūmuose.

Įžanginiu žodžiu minėjimą pradė
jo Lietuvos TSR dailininkų sąjun
gos valdybos sekretorius, respubli
kos nusipelnęs meno veikėjas S. 
Jusionis. Dailininko gyvenimo ir 
kūrybos kelią apžvelgė menotyri
ninkė, filologijos mokslų kandidatė 
I. Kostkevičiūtė. Prisiminimais pa
sidalijo buvę J. Vienožinskio kole
gos ir mokiniai - profesorius V. 
Mackevičius, respublikos nusipelnę 
meno veikėjai A. Petrulis ir B. Uo
gintas.

Lietuvos dailės muziejaus centri
niuose rūmuose atidaryta jubilieji
nė J. Vienožinskio kūrybos paroda.

Tapytojas, pedagogas, dailės kri
tikas, meno propaguotojas, ener
gingas organizatorius - taip galima 
apibūdinti dailininką Justiną Vie- 
nožinskį. Jaunystėje jis dalyvavo 
1905 metų revoliucijoje. Už tai bu
vo nuteistas trejiems metams kalė
ti. Paleistas iš kalėjimo, bet nete
kęs teisės studijuoti jokioje aukšto
joje carinės Rusijos mokykloje, 
slapta pasiekė Krokuvą ir ten baigė 
dailės akademiją.

Sugrįžęs į Lietuvą mokytojavo. 
Jo rūpesčiu Kaune buvo įsteigti 
Piešimo kursai, kurie vėliau jam 
padedant buvo perorganizuoti į 
Meno mokyklą. Dirbdamas Lietu
vių meno kūrėjų draugijoje, kovojo 
su biurokratiniais buržuazinės 
valdžios pareigūnais, dalyvavo stu
dentų streikuose. Už tai 1926 me
tais buvo atleistas iš Meno mokyk
los direktoriaus pareigų ir net lai
kinai ištremtas iš Kauno. 1940 me
tais kartu su kitais savo kolegomis 
organizavo Dailės mokyklą Vilniu
je.

J. Vienožinskio kūrybinis paliki
mas brandus, ypač tarybiniais me
tais sukurti žymių respublikos 
žmonių portretai.

RUOŠIASI GASTROLĖMS 
LENKIJOJE

Gastrolėmis Lenkijos Liaudies 
Respublikoje naująjį sezoną pradės 
Lietuvos TSR valstybinis jaunimo 
teatras. Dėl to susitarė Lietuvos 
TSR kultūros ministerija ir Lenki
jos kultūros ir meno ministerija, 
pasirašytas atitinkamas protokolas.

Vilniečiai pasirodys geriausiose 
Lenkijos scenose. Varšuvoje jie 
vaidins Dramos teatre, įsikūrusia
me garsiuosiuose Kultūros ir moks
lo rūmuose. Šioje žiūrovų salėje 
telpa 640 žmonių. Krokuvoje vil
niečiai pasirodys populiaraus Seno
jo teatro scenoje. Poznanėje jiems 
bus skirta geriausio teatro Polski 
salė. Lenkijos sostinėje ir kituose 
miestuose bus suvaidinti 8 spek
takliai. Jaunimo teatras parodys 3 
pastatymus: Čechovo “Dėdė Va
nia“, V. Korostyliovo “Pirosmani, 
Pirosmani...” ir vilniečio S. Šalte
nio “Škac, mirtie, visados škac”. 
Lietuvos TSR valstybinio jaunimo 
teatro, apie kurį dabar daug kalba
ma, gastrolės vyks nuo rugsėjo 
24 d.

Tai antroji vilniškio, teatro išvy
ka į užsienį. Anksčiau populiarus 
scenos meno kolektyvas yra vaidi
nęs Jugoslavijoje.

KOLŪKIU LITERATŪRINĖS 
PREMIJOS

Minint lietuvių literatūros klasi
kės Žemaitės gimimo metines, jos 
vardu pavadintas Kelmės rajono 
kolūkis literatūrinėmis premijomis 
kasmet pažymi geriausius lietuvių 
rašytojų kūrinius kaimo tematika. 
Šiemet premija paskirta rašytojai 
Birutei Baltrušaitytei už novelių 
rinkinį “Lieptai“. Ūkio kultūros na
muose įvykusiame literatūriniame 
vakare premiją rašytojai įteikė 
kolūkio žemdirbių atstovai.

Birutė Baltrušaitytė - dvidešimt 
pirma Žemaitės premijos laureatė.

Ukmergės rajono S. Nėries kolū
kyje poetui Jonui Strielkūnui įteik
tas šio ūkio ir Lietuvos TSR sava
noriškos knygų bičiulių draugijos 
prizas “Auksinė šakelė“ bei premi
ja už geriausią metų eilėraštį apie
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Tėvynę ir žemę, laureato vardą 
poetui pelnė eilėraštis “Atsisveiki
nimas su motina".

GERIAUSI PYNĖJAI

Birželio pabaigoje Mažeikiuose 
surengta didelė liaudies kūrybos 
šventė - pirmoji Pynėjų diena. Į ją 
susirinko geriausi pynėjai iš visų 
respublikos miestų ir rajonų, sve
čiai iš Baltarusijos.

Gražiai išpuoštame miesto par- 
ke-stadione vyko varžybos dėl 
meistrų meistro karūnos. Daug 
žmonių sutraukė šeimų pasirody
mai, kuriuose savo meistriškumą ir 
fantaziją demonstravo žymiausios 
respublikos pynėjų dinastijos: tė
vai, vaikai, anūkai. Vertinimo ko
misijai paskelbus savo sprendimą, 
geriausių Lietuvos meistrų gretas 
papildė ir šios šventės laureatai — 
karūnom karūnuoti pynėjų pynėja 
Birutė Jaruševičienė ir pynėjų 
pynėjas Petras Jankauskas.

Pynėjų dienos bus rengiamos ir 
ateityje, jos įsilies į respublikoje 
gyvuojančią dailiųjų amatų švenčių 
tradiciją.

PENKI TŪKSTANČIAI 
GYDYTOJU

Vilniaus valstybinio V. Kapsuko 
universiteto medicinos fakultete 
birželio pabaigoje buvo įteiktas 
5000-asis gydytojo diplomas. Jį ga
vo busimasis chirurgas Vygandas 
Gruslys. Atvykęs semtis žinių iš 
Ignalinos rajono Bajorų kaimo, vai
kinas visą laiką gerai mokėsi, akty
viai dalyvavo studentų mokslinės 
draugijos veikloje, aukštąjį mokslą 
baigė su pagyrimu. Jaunasis spe
cialistas išvyksta dirbti į Utenos 
rajono centrinę ligoninę.

Savarankiškam praktiniam dar
bui fakultete dabar ruošiami trijų 
pagrindinių specialybių gydytojai: 
gydomosios medicinos, pediatrijos 
ir sanitarijos-higienos. Septynioli
koje katedrų studentus moko ir 
auklėja 30 profesorių, 135 docentai, 
kiti pedagogai.

VISUOTINIO POLITINIO 
STREIKO 50-MEClUI

Prieš pusę amžiaus - 1936 metų 
birželį į Kauno gatves išėjo 30 
tūkstančių visuotinio politinio 
streiko dalyvių. Ši demonstracija 
buvo ne vien atsakymas į policijos 
smurtą darbininko A. Kranausko 
laidotuvių metu. Streiką sukėlė 
paaštrėję prieštaravimai tarp dar
bininkų ir kapitalistų, tarp liaudies 
ir fašistinės valdžios. Demonstran
tai kėlė ne tik ekonominius, bet ir 
politinius reikalavimus - paleisti 
politinius kalinius, panaikinti karo 
stovį, surengti demokratinius rin
kimus.

Pažymint Šį svarbų Lietuvos 
darbininkų klasės revoliucinės ko
vos epizodą, Kaune įvyko mokslinė 
konferencija. Pranešimus skaitė 
Lietuvos TSR Mokslų Akademijos, 
Partijos istorijo instituto ir respub
likos aukštųjų mokyklų mokslinin
kai. Prisiminimais pasidalijo revo
liucinių kovų dalyviai.

LIAUDIES OPERETĖS 
SUKAKTIS

Tris vakarus Panevėžio kultūros 
namuose skambėjo nuotaikingos L 
Kalmano “Silvos“ operetės melodi
jos. Šia premjera, pavadinta “Car- 
dašo karalienė”, miesto operetės 
liaudies teatras paminėjo savo kū
rybinės veiklos 25-metį.

Ketvirtį amžiaus mieste ir aplin
kiniuose rajonuose skamba nuotai
kingos vienintelio respublikoje ope
retės liaudies teatro melodijos. Šį 
kolektyvą įkūrė panevėžiečių kul
tūriniam gyvenimui daug nusipel
nęs M. Karka. Jį vėliau pakeitė ir 
sėkmingai kolektyvui vadovauja 
meno vadovas ir režisierius V. Ja- 
tautis.

Kolektyve - šimtas įvairių profe
sijų dainos ir šokio mylėtojų. Tarp 
jų visada pamatysi daug Panevėžio 
J. Švedo pedagoginės muzikos mo
kyklos dėstytojų ir moksleivių. Per 
tuos metus operates liaudies teat
ras paruošė 14 premjerų, suvaidin
damas šimtus spektaklių.

Rinkinį sudarė,
J. Žukauskas

*
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Karo atmintis ir kai 
kurie vertinimai

Prieš 45 metus, birželio22 d., fa
šistinė Vokietija užpuolį Tarybų 
Sąjungą, o jau birželio pabaigoje vi
sa Tarybų Lietuva buvo okupuota. 
• Lietuvių tauta neužmiršo ir nie
kada neužmirš fašistinės okupacijos 
metų. Apie 500 tūkstančių Lietuvos 
gyventojų ir apie 200 tūkstančių be
laisvių bei hitlerininkų atvežtų iš į- 
vairių Europos šalių į Lietuvą žmo
nių, Lietuvoje buvo sušaudyta, nu
nuodyta dujų kamerose ir sunaikin
ta kitokiais būdais. Per visą fašisti
nės okupacijos laikmetį Lietuvoje 
vyko ne tik tūkstančių žmonių žu
dymas, bet ir lietuvių tautos ekono
mikos ir jos kultūros vertybių naiki
nimas. Tai buvo fašistinio teroro 
laikotarpis. Buvo uždarytas Vil
niaus universitetas ir likviduotos 
visos negausios Lietuvos pramonės 
įmonės - mėsos kombinatas “Mais
tas”, metalo apdirbimo fabrikai 
"Metalas" ir “Pergalė”, tekstilės 
fabrikas “Drobė” ir daug kitų.

Reikia atvirai pasakyti, kad vo
kiškiems okupantams žudant ir te
rorizuojant Lietuvos gyventojus, 
aktyviai talkininkavo hitlerininkų 
užverbuoti lietuviškieji nacionalis
tai. Tai buvo fašistuojantieji 
lietuviškosios inteligentijos atsto
vai, dalis buvusių buržuazinės 

'Lietuvos policininkų ir saugumo 
departamento darbuotojų, karinin
kų ir puskarininkų, bei smetoniš
kosios valdininkijos atstovų. Žino
damos, kad vokiškieji fašistai 
ruošiasi sunaikinti lietuvių ir kitas' 
Pabaltijo tautas, o taip pat rusų, 
baltarusių, lenkų ir ukrainiečių 
tautas, šios atskalos tikėjosi savo 
budelišku darbu įtikti hitlerinin
kams, užsitarnauti vokiškųjų fašis- 
tųjų pasitikėjimą.

Tarybinei Armijai išvaduojant 
Lietuvą, dauguma okupantams tar
navusių budeliais lietuvių tautos 
išdavikų, pabėgo kartu su savo po
nais ir rado prieglobstį JAV. Ten 
lietuviškųjų emigrantų vadinami 
“dipukais”, jie sukūrė nemažai 
antitarybinių organizacijų ir išvystė 
aktyvią veiklą prieš Tarybų Lietu
vos liaudies valdžią. Charakteringa, 
kad JAV administracija, neva kovo
janti prieš teroristus, tikrųjų lietu
vių tautos teroristų, buvusių fašis
tinės Vokietijos okupantų užver
buotų budelių, ne tik nepatraukė 
atsakomybėn, bet visaip juos palai
kė ir leido jiems organizuoti antita
rybines organizacijas.

Nemaža tautiečių, gyvenančių 
JAV ir kitose kapitalistinėse šalyse, 
pasitraukusių kartu su hitlerinin
kais iš išvaduotos Tarybų Lietuvos, 
tikrai nedalyvavo hitlerininkų orga
nizuotose žmonių žudynėse. Vis tik 
ir jiems turime didelių priekaištų. 
Jie juk matė ir suprato vokiškųjų 
fašistų teroro veiksmų Lietuvoje 
tikslus, nes skaitė ir žinojo 

Gražioje vietoje Bijotėje išaugo Šiaulių “Ventos" baldų gamybinio susivie
nijimo poilsio vasarnamiai. Čia kasmet gali ilsėtis tūkstantis ventiečių. 
Poilsio bazėje organizuojamos įvairios varžybos, sąskrydžiai. Neseniai čia 
įvyko folklorinių meno saviveiklos kolektyvų šventė “Ant ežerėlio”.
Nuotraukoje: Ventiečių poilsio vasarvietė.

Folklorinis ansamblis šoka šventės metu. A. Dilio nuotraukos.

Hitlerio, Geringo, Himlerio, Gebel
so, Kocho ir kitų fašistinės 
Vokietijos vadeivų pareiškimus: 
“Mes, vokiečiai, valdovų rasė ir 
todėl turime valdyti žiauriai”: “Mes 
privalome išnaikinti kitų tautų 
gyventojus ir tas įeina į mūsų - 
vokiečių pergalės tikslus” ir 1.1. 
Kyla klausimas, kodėl tie tautie
čiai, save laikantys lietuvių tautos 
patriotais, nestojo į kovą prieš 
hitlerininkus? Ogi todėl, jog 
stengėsi užsitarnauti vokiškųjų 
fašistų pasitikėjimą, laukė, kad 
jiems bus patikėta vykdyti okupuo
tos Lietuvos valdymą pagal vokiš
kųjų fašistų nurodymus. O tai irgi 
yra nusikaltimas savo tautai.

Praėjo daugiau kaip 40 pokario 
metų. Per visą šį laiką pabėgėlių 
veikla buvo nukreipta prieš Tarybų 
Lietuvą ir reiškėsi tik socialistinės 
santvarkos Lietuvoje šmeižimu, jos 
gyvenimo faktų iškraipymu, nieki
nimu ir šūkiais, kad reikia Lietuvą 
“išvaduoti”, t.y. sugrąžinti valdžią, 
buvusią prieš 1940-sius metus.

Reikia pasakyti, kad net “vaduo
tojų” vaikai, jau nebetiki savo tėvų 
svaičiojimais. Žiūrėdami į lietuvių 
tautos gyvenimą socialistinėje san
tvarkoje, jie objektyviai vertina jos 
milžinišką pažangą ekonomikos, 
kultūros, mokslo ir tautinio sava
rankiškumo srityse. Jie mato, kad 
Tarybų Lietuvoje išaugo jaunoji 
karta, labai turtinga įvairiausiais 
talentais.

Noriu pasakyti, kad JAV admi
nistracija dažnai neleidžia Tarybų 
Lietuvos mokslininkams ir meni
ninkams atvykti į JAV ir ten pasi
rodyti su savo pasiekimais. Štai į 
JAV gyvenančių lietuvių konferen
ciją baltistikos ir literatūros klausi
mais Wiskonsino universitete buvo 
pakviesti Tarybų Lietuvos Mokslų 

į Akademijos ir universiteto moksli
ninkai Vitas Areška, Viktorija Pa- 
kerienė ir kt. Deja, jie negavo JAV 
vizų ir negalėjo atvykti į konferen
ciją. Priežastis akivaizdi: ir šįkart 
pasistengta, kad kultūriniai lietuvių 
tautos pasiekimai iš Tarybų Lietu
vos nepasiektų lietuviškosios išeivi
jos JAV, ypač jos jaunosios kartos. 
O ką gi reiškia JAV administracijos 
išpūsta vadinama “ pavergtųjų” Pa
baltijo tautų t.y. ir lietuvių tautos 
vadavimo politika? Nejaugi JAV 
administracija su p. Reaganu prie
šakyje dar galvoja, kad buvusieji 
vokiškųjų fašistų pakalikai ir lietu
vių tautos išdavikai dar turi teisę 
reikalauti atkurti tokią Lietuvą, ku
ri juos priimtų kaip “vaduotojus” ir 
tautos vadovus?

Lietuvių tautos jaunoji karta, 
išaugusi ir subrendusi pokario me
tais, labai gerai žino, kam dabar 
stengiasi tarnauti tie tautiečiai, ku
rie anksčiau stengėsi tarnauti fašis
tiniams okupantams. P. Petronis

LAISVĖ

Dideli restauravimo darbai vykdomi Kėdainių miesto centre. Viename res
tauruotų pastatų neseniai įsikūrė Kauno M. K. Čiurlionio Dailės muziejaus 
Kėdainių filialas.
A. Sabaliausko nuotraukoje M. K. Čiurlionio Dailės muziejaus Kėdainių♦ 
filialo ekspozicija skulptūrų kiemelyje.

Prisimenant Sinklerį

Lietuviai niekuo dėti
Metų metais išeivijos veiksniai 

tikina: sunku mažos tautos atstovui 
bū.ti dideliu šalia amerikono, anglo, 
ar prancūzo... Sunku! Mažas ir yra 
mažas: jo nepastebi, nemato, arba - 
greitai pamiršta. Todėl, esą, ame
rikonai abejingi išeivijos lietuvių 
kultūrai, jų angliškiems leidiniams, 
tautinių šokių šventėms, o prisi
mena retsykiais, pakvipus tik ku
geliui, cepelinams... Kodėl lietuvių 
tautinė mažuma Amerikoje tokia 
maža, tokia mežymi, ypač daug 
kalbama pastaruoju metu, kada 
jaunesniosios kartos "vaduotojai” - 
jau galima sakyti tikri amerikonai - 
susirūpino pastatyti “vadavimo” 
biznį ant platesnių bėgių, įsteigus 
kažkokią Lietuvos “vadavimo” kor
poraciją ar dar ką...

Pamirštama svarbiausia: ne to
kie jau nežinomi pasauliui yra lie
tuviai ir Lietuva; nepilnavertišku
mo kompleksą įsikalbėjo tiktai di- 
pukinė, pokarinė išeivijos visuome
nė. Pamirštama ir tokia esminė ap
linkybė, kaip gyvas Tarybų Lietu
vos pavyzdys... Žinia, tai atskira ir 
plati tema. Šį kartą atkreipsime, 
dėmesį tik į vieną faktą, rodantį, 
kaip išeivijos visuomenei yra tei
giamas nepilnavertiškumo kom
pleksas . . . Net moksliniu stiliumi!

Praėjusiais metais Lietuvių Fon
das išleido A. Šešplaukio-Tyruolio 
straipsnių rinkinį “Lietuva pasauli
nėje literatūroje”. Apskritai, tai 
įdomus bandymas patyrinėti lietu
višką tematiką pasaulinėje literatū
roje, pradedant viduramžių met
raščiais ir baigiant mūsų amžiaus 
rašytojų kūryba. Bene plačiausiai 
lietuvių vardą išgarsino E. Sinkle- 
ris romanu “Džiunglės”, kuris yra 
išverstas į 36 kalbas, o pačioje 
Amerikoje šis romanas yra buvęs 
bestseleriu, paplito milijonais eg
zempliorių... Pagrindinio Reikėjo - 
Čikagos skerdyklų darbininlfc-Jdr^ 
gio Dudkaus ir kitų lietuvių veikėjų 
vardai tapo plačiai žinomi. Be jo
kios abejonės - ši knyga geriausiai 
atstovauja lietuvius ir yra plačiau
siai žinoma, parodo jų darbštumu, 
susiklausymą, nacionalinius bruo
žus... Bėda ta, kad Lietuvos atsto
vų specialiai E. Sinkleris neieškojo 
lietuvių turčių namuose, kur jo ne
būtų ir įsileidę, susidomėjo lietuvių 
išeivijos ne grietinėle, o juodadar
biais, eiliniais, paprastais žmonė
mis. Jeigū anuomet, prieš aštuo
niasdešimt metų ir tos grietinėlės 
nedaug buvo, tai šiandien, kada 
veiksniai save vadina “tautos žie
du”, Amerikos literatūros klasiko 
pasirinkimas atrodo įžeidžiantis. 
Apskritai, socialinis romano kryp
tingumas tapo neperžengiama sie
na net išeivijos buržuaziniams lite
ratūros mokslininkams, kad ir šiuo 
atveju, A. Sešplaukio - Tyruolio 
knygoje. “Be abejo, - rašo jis, - au
torius per 7 savaites pažino nema
žai lietuvių Čikagoje, lankėsi jų na
muose, stebėjo jfį gyvenimo sąly
gas. Bet geriau pažinti naujųjų 
imigrantų vidaus gyvenimą, jų 
papročius tiek laiko neužtektų”. 
Tai suprantama. Svetimos tautos 
sielai pažinti maža viso gyvenimo. 
E. Sinkleris ir nekėlė sau tokio 
tikslo. Jis savo romane preparavo 
ne lietuvių sielą, o socialines sąly
gas, kuriose toji siela išbandoma,, 
jis aprašė žiaurų imigrantų išnau
dojimą Čikagos skerdyklose; nevel
tui jo romanas tapo kaltinamuoju 
aktu, aštria socialine kronika, susi
laukusia plačiausio atgarsio... Bet 
buržuazinį literatūros mokslą ats
tovaujančiam knygos autoriui ne
patinka, kad romano veikėjai lietu

viai vienaip ar kitaip yra tų žiau
rių sąlygų, nežmoniško išanudojimo 
paveikiami. Rudkus, kurs po sū
naus mirties tampa klajūnu, auto
riui nesuderinamas su “lietuvio 
charakteriu”, jo žmona Ona irgi ne- 
parodanti “dvasinio atsparumo”. 
"Tai greičiausiai natūralizmo ir ma
terialistinės pasaulėžiūros įtaka". 
Kiti lietuviai romano veikėjai irgi 
vienaip ar kitaip yra veikiami sąly
gų, yra gniuždomi ir renkasi sąmo
ningą proletarinio kovotojo kelią, 
arba palūžta, papildo kapitalistinio 
didmiesčio padugnes... “Dėl to 
Sinclairo veikėjai yra bemaž sterio- 
tipinio pobūdžio per greit netekę 
savo originalaus individualumo” - 
teigia knygos autorius. Kol dainavo 
lietuviškas dainas, šoko ratelius - 
buvo individualūs, o vėliau, perėję 
Čikagos skerdyklų pragarą - pasi
darė “stereotipiniai”... Tai kodėl 
romanas toks populiarus Ameriko
je, kodėl jis išverstas į daugelį kal
bų?

Atsakymas vienas: išeivijos bur
žuazinė literatūros kritika nepaste
bėtų apskritai šio klasikinio roma
no, - pernelyg aitrus, gyvenimiš
kas, stiprus. Kaip tik šių savybių 
dešinioji išeivija vengia savo politi
nėje ir kultūrinėje praktikoje. Lie
tuviai gyvenime ir literatūroje čia 
niekuo dėti.

J. Beržinis

Dviragiais iš Kijevo 
į New Yorką

Norėdami atžymėti Jungtinių 
Tautų “Taikos metus”, kurie yra 
paskelbti šiais metais, birželio 22 d. 
jaunuoliai pasileido kelionei dvira
čiais iš Kijevo. Jų tikslas — New 
York.

Pirma jie apie 900 kilometrų, iki 
Čekoslovakijos sienos, keliaus vie
ni, nes JAV valstybės departamen
tas nedavė leidimo amerikiečiams 
dviratininkams dalyvauti kelionėje 
per TSRS teritoriją dėl įvykių Cer- 
nobilyje. Jie ir kanadiečiai prie gru
pės prisijungs Čekoslovakijoje. Vė
liau iš Pragos jie visi skris į Mont- 
realį ir tęs savo kelionę dviračiais 
per Kanadą ir JAV. Pakeliui jie 
rinks žmonių pareiškimus ir para
šus už taiką ir juos pristatys Jungti
nėms Tautoms rugpjūčio 5 d. Tai 
bus išvakarės minėjimo, skirto pri
siminti Hirošimos bombardavimui.

Kijevas ne atsitiktinai pasirink
tas šio “Bike for Peace" starto pra
džia. 1941 m. birželio 22 d. 
Vokietija pradėjo karą prieš 
Tarybų Sąjungą. Kijevas tapo 
labiausiai sugriautas. Dabar jis 
visiškai atsistatęs. Jo miesto meras 
Valentin Agurski pirmasis padėjo 
savo parašą ant Taikos dokumento, 
kurį Kijevo dviratininkai atveš 
Jungtinėms Tautoms.

Nauja Konstitucija

Rio de Janeiro. — Brazilijos nau
jos konstitucijos komisija parengė 
projektą, kurį šalies prezidentas 
pateiks nacionaliniam steigiamajam 
seimui. To seimo nariai bus išrinkti 
šiemet lapkričio mėn. Komisijoje 
dalyvavo žymiausi šalies jurispru
dencijos specialistai. Ji buvo suda
ryta po to, kai 1985 m. valdžią pe
rėmė civilinė vyriausybė.
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APIE MOTERIS IR JŲ TEISES
JAU ISTORIJA SKAITO...

Manau, kad bergždžia čia prista
tinėti Vacį Reimerį. Tie, kas nežino 
jo kaip “Gimtojo krašto” redakto
riaus, žino kaip poetą ir vertėją. 
Kas nežino kaip redaktoriaus, kaip 
poeto ir vertėjo, žino kaip publicis
tą, kas nežino kaip redaktoriaus, 
poeto, vertėjo ir publicisto, pažįsta 
ir gerbia kaip puikų žmogų. Tik ma
nau, kad Vacys Reimeris laisvie- 
čiams pažįstamas visais talentais, 
visa kultūrine veikla.

Man patiko jo žodžiai, kuriuos pa
siuntė “Laisvei” jubliejaus proga. 
Parašė:

“Ką gi, laikas, žinoma, daro savo. 
Bet savo yra padariusi ir “Laisvė”, 
ir “Vilnis”, ir kiti leidiniai. Ir tai yra 
neblėstančios šlovės dalykas. Taip, 
skaitytojų gretos retėja, jėgos 
silpsta. Atkaklūs laisviečiai ir vil
niečiai nemano sudėti rankų. Jie pa
siryžę išlaikyti laikraščius iki pas
kutinio skaitytojo.
Užbaigia taip:

“Mieliems mūsų bičiuliams norisi 
pasakyti: net ir tada, kada neliks 
kam skaityti Jūsų spaudos, visiems 
laikams dar liks pats svarbiausias, 
pats ištikimiausias skaitytojas. Jo 
vardas - “Istorija”.

Tai neginčytina. Ir galima pasa
kyti net ir taip - istorija šią spaudą 
jau skaito. Ir tai, suprantama, ypa
tingas skaitytojas. Tačiau, matyt, 
nereikėtų atstumti ir manęs, ir. 
daug kitų labai konkrečių žmonių, 
kurie, skaitydami iš archyvų 
ištrauktus “Laisvės" laikraščius, 
džiaugiasi, kad suranda daug to, iš 
ko susideda supratimas apie žmonių 
gyvenimą. .

Dabar neišginsi, kad koks nors 
vyras pasigirtų slavo kelnėmis. Bet 
anksčiau! Jos buvo stipriausiu argu
mentu prieš lygias moters teises su 
vyrais. Užsimindavo kas, kad, esą, 
ir moterims reikalingas mokslas, ir 
joms reikialingas organizuotumas, 
reikalingos balsavimo teisės. 1/ - 
ką? Tuoj išgirsti, kai ironizuoja:

- Jei moteriai suteiksime lygias 
teises su vyrais, kam ji tada anda- 
roką nešios? Tuomet ir ji kelnes 
užsimaus.
Kitas vėl: -

e - Pirma lai kelnes išmoksta nešioti, 
o paskui reikalauja lygių teisių!

Linksma nuotaika, tiesa? Ji ir tu
ri būti linksma, kadangi paimta iš 
feljetono, pasirašyto Dono Kazoko. 
“Išeina, kad kelnės yra labai svar
bus politikos ir ekonomikos suprati
mui, mokslų siekimui, Organizacijų 
tvėrimui ir 1.1. - Seniau manyta, 
kad žmogaus svarba randasi biškį 
aukščiau, t.y. galvoji - ironizuoja 
Dono Kazokas ir parodo, kaip tokį 
vyrų supratimą apie kelnes priėmė 
moterys. Na, palaukit, tarė sau mo
terys - jeigu vyrai galvoja, jog jie 
protingi tik todėl, kad nešioja kel
nes, tai ir mes jas užsimausim...

Kaip tarė, taip padarė. Ir kilo 
toks sąmyšis, kad ir po daug metų 
juokas ima. Visi puolėsi moterims 
nutraukti kelnes. Net pats popie
žius pribuvo.

“Dieve tu mano” - suriko popie
žius. Ir kaip gi nesūriks? Didžioji 
žmonijos pusė, nedaug tesiskyrusi 
rūbais nuo dvasiškijos, iškovoja sau 
lygias teises. Vyrai priversti tai pri
pažinti, nes, pasirodo, ir moterys 
moka kelnes nešioti. Tuo tarpu dva
sininkija vis dar pasilieka be kelnių. 
Ir todėl: “nesistebėtina, kad popie
žius apskelbė, jog visos katalikės, 
įėjusios į bažnyčią su kelnėmis, bus 
išvedamos laukan”.

MOTERYS, MOTERYS, 
MIELOSIOS MŪSŲ...

Linksma prisiminti tokį praeities 
vaizdelį. Tačiau dabar kiti dešimt
mečiai. Aistros dėl kelnių aprimę, o 
moters gyvenime įvyko didelių po
kyčių. Ne todėl, kad vyriškai kelnes 
užsimovė. Tačiau nesinori ir perdėti 
- dar daug kur pasaulyje moterys ir 
šiandieną tęsia kovą už lygiateisiš
kumą. Štai kad ir Amerika! Dide
lė, turtinga, tačiau dar vis neteisin
ga. Kartais pagalvoji, jog nesako
ma: moterys, moterys, mielosios 
mūsų!.. Tačiau žinau, kad taip sako 
ir Amerikoje. Bėda tik, kad čia to
kie gajūs socialinės nelygybės reiš
kiniai, ir, manau, galima kalbėti, 
jog moterų rankomis sukrauti tur
tai tik dar labiau atitolino viršūnes 
nuo pažemių. Bet gal tai mano iliu
zijos? Gal to, apie ką aš čia kalbu, 
Amerikoje nėra? Gal tai tik buvę, 
tačiau jau seniai užmiršti dalykai? 
Ir todėl, užuot palinkėjus Amerikos 
moterims sėkmingos kovos už savo 
teises, pirmiau vertėtų šį tą sužino
ti.

Vienas žurnalistas mums Lietu
voje pasakojo, kad Jungtinėse 
Amerikos Valstijose žemiau oficia
liosios skurdo ribos gyvena du kar
tus daugiau moterų, negu vyrų. 
Esą, tarp 34 milijonų JAV 
varguolių moterys sudaro 39 
procentus, vyrai — 22 procentus, 
^likusius 39 procentus sudaro vaikai 
iki 18 amžiaus. Negi?

Pasakojama, kad už tokį pat kaip 
vyrų darbą moterys JAV gauna 
mažesnį atlyginimą. Dargi, sako, ir 
vadovaujančius postus užėmusių 
moterų atlyginimas trečdaliu ma
žesnis, negu jų kolegų vyrų. Negi?

Spaudoje teko perskaityti, kad 
Jungtinių Amerikos Valstijų juris
prudencijoje priskaičiuojama apie 
11 įstatymų, pažeidžiančių moterų 
lygiateisiškumą. Negi?

O jeigu taip, tai: moterys, mote
rys, mielosios mūsų, ne vyrai kalti, 
kad turtingoji Amerika į savo mote
ris žiūri būtent šitaip. Menka pa
guoda, kad kitur dar blogiau ir net 
38 kapitalistinio pasaulio valstybėse 
moterys neturi jokių rinkiminių tei
sių!

MARĖS PAMOKYMAI

Marė? Taip. Aš neapsirikau. 
“Laisvės” Nr. 1 juodu ant balto - 
Marė Vaitiekaitienė. Pats perskai
tęs pagalvojau - pašauk dabar Ma
rę! Ir išgirsi, kaip atsigręžusi mote
ris išrėš: Iš miško išėjai? Žmonių 
nematęs? Su vilkais augai? Ne Marė 
aš, o Marytė!

Marytė! Argi aiškinsi, kad, pa
vyzdžiui, Vaitiekaitienė drąsiai rašė 
— Marė. Ir nemanau, kad šitaip 
ištartas vardas kam nors užgaudavo 
ausis. Tačiau keičiasi, keičiasi laikai 
ir naujoviškos dienos reikalauja 
naujoviškiausios elgsenos, naujo- 
viškesnio supratimo ir net klausos.

Jau pirmuoju numeriu “Laisvė” 
pasuko ir pas jaunus žmones. Jai 
norėjosi jiems perteikti vyresniųjų 
patirtį net ir tokiame subtiliame da
lyke, kaip meilė. Keletą pamokymų 
atsikeliame iš 1911 metų į 1986-sius. 
Gal mūsų tarpe dar yra, kurie, žiū
rėdami į savo greitai išaugusius vai
kus, mokėme:

- Dukryt, tikroji meilė laiko sau 
neskiria ir tankiausiai reiškiasi ry
te, o ne 10 valandą vakaro. Ji ne
mėgsta patamsių, visuomet ant pla
taus, gerai apšviesto kelio, kad visi 
matytų.

- Dukružėle, atsimink: jei vaikinas 
prisipažįsta meilėj, vienok tą slepia 
nuo kitų, netikėk jam, jo meilė me
laginga. Meilė kaip ir teisybė, švie
sos nebijo. Mylintis tiesiog privalo 
parodyti, kad myli, ir, beje, myli 
taip karštai, kaip kiti nesugebėtų, 
kad pajaustų, jog tokios meilės jie 
nurungti negali.

— Dukrele, jei tau vaikinas 
pasakys, kad įsimylėjo, bet vestu
vės neskubins, žinok, dukrele — jis 
meluoja. Jeigu jis tikrai mylėtų, 
tai skubintus! ir visuomet atrastų, 
kaip greičiau pradėti šeimyninį 
gyvenimą. Tą padaryti jį priverstų 
ir baimė, kad, dukrele, per tą laiką 

’neįsimylėtum kito, bet svarbiau
sia — didelis noras tau padėti. 
Mylintis vestuvę skubina, o ne 
atitolina.

— Dukra miela, kai vaikinas 
sakys, kad myli, tu paklausk, už ką 
myli: ar už gerumą ar už gražumą, 
ar dar už ką. Jeigu paregėsi, kad 
dalykai, dėl kurių tave jis myli, 
laikini žinok, dukra, tokia meilė 
netikra. Tačiau jeigu jis nežinos už 
ką myli, sakys, kad myli ir tiek, 
myli už tai, kad tai tu; tuomet 
galima jam patikėti.

- Dukrel, jeigu sutiksi vyrą ir pa
regėsi, koks jis drąsus, koks greitas 
meilės prisipažinimuose, žinok, vai
kei, jis jau meilės patyręs, ir su juo 
nereikia skubėti. Lėta ir nedrąsi 
meilė turi daugiau teisybės.

Prisiminę šiuos Marės Vaitiekai- 
tienės pamokymus, įsižiūrėkime, 
kaip myli dabar. Kas pasakys, kad 
jie niekam tikę? Tačiau gyvenimas 
turi savo logiką ir siūlo meilę iš pir
mo žvilgsnio, meilę per laiškus, 
meilę dėl kėdės, meilę dėl baimės 
pasilikti senmergystėje ar senber
nystėje, meilė dėl... Nesuskaičiuoti 
gausybės spalvų, kokiomis sublizga 
šis pinigėlis. Ir labai gerai - tas mei
lę paverčia į amžiną temą, atidžiai 
lydim ją per visą žmonijos istoriją. 
O mes dar kartą parašykime tos 
moters vardą ir pavardę, kuri pasi
rodė su savo rūpesčiais pirmajame 
“Laisvės" numeryje - Marė Vaitie
kaitienė.

Ar kas prisimena ją, primąją 
"Laisvės" korespondente - moterį?

P. K.
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KANADOS ŽINIOS

MONTREAL, QUE., CANADA

iiVYKO į LIETUVA, GYVENTI Mūsų New Yorko didmiestyje

Svečiai
Juozas Sumskis yra atvykęs iš 

Kauno, porai mėnesių pas uošvę V. 
Bavanauskienę,

Pas E. J. Biterius lankosi dukre
lė Arijana su šeima iš JAV. Kalpo
kai turėjo svečių brolį Joną su 
žmona iš Melbourne, Australijos.

4 , 
Susituokia

Erikas Simonėlis suituokia su 
italų tautos mergaite. Tai K. L. Si- 
monėlių jauniausias sūnus.

Taip pat susituokė Julė Narkėliū- 
naitė su ukrainų tautos berneliu. 
Julė 1978 lankėsi mūsų grupėj T. 
Lietuvoje. Abiem porom gražaus ir 
laimingo gyvenimo.

Mirė
Po ilgų metų ligos iškankintas 

birželio 29 d. Manitoboj mirė buvęs 
montrealietis, Vincas Kiniauskas, 
83 metų. Liko nuliūdime žmona

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Martusevičienė
Mirė 1983 m. balandžio 13 d.

Jau liūdnai prabėgo ketveri metai, kai mane vieną palikai.
Su meile, pagarba ir dideliu liūdesiu širdyje aš Tave visados 

prisiminsiu.
Vyras - M. Martusevičius

Apie svajones, sapnus ir... 
“Politiką”

VERDUN, QUE., CANADA

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Maskoliūnas
UNIVERSITETO PROFESORIUS

Mirė 1983 m. rugpjūčio 29 d.

Jau praėjo treji metai, kai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mano 
brangus ir mylimas sūnelis, Jonas, tik sulaukęs 38 metų. Paliko 
mane paskendusią ašarose - senatvei vieną. Tas skaudus įvykis 
pasiliks mano Širdyje iki mirties.

O tu, brangusis sūneli, gulėk prie tėvelio šono ir tegu judviem 
būna lengva Kanados žemelė, o aš lankysiu ir jūsų kapą laistysiu 
savo ašaromis, kol pati ateisiu pas jus.

Tavo liūdinti motina,
Varonika Maskaliūnienė

SO. OZONE PARK, N.Y.

Liūdnas Prisiminimas
Jau praėjo dveji metai kai iš gyvųjų tarpo atsiskyrė mano 

brangus ir mylimas vyras Kazimeras Meškėnas.
Su meile, gilia pagarba ir su dideliu liūdesiu širdyje aš Tave vi

sados prisiminsiu.
Žmona - Pauline Meškėnas

RICHMOND HILL, N.Y.

MŪSŲ MYLIMO DRAUGO

Povilo Ventos
Mirė 1985 m. spalio 6 d.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mes visi likome giliame liūdesyje.
Jo prisiminimui aukojame jo mylimai “Laisvei” $20.00

Felix ir Adelė Lupshevičiai,
Lakehurst, N.J.

Mary ir 4 dukros su šeimomis.
Birželio 30 d. taip pat po ilgos li

gos mirė Mary Givienė (Žemaitytė) 
95 metų. Liko 4 dukros, 1 sūnus, 12 
anūkų ir 7 proanūkiai.

Liepos 11 d. po trumpos ligos ir 
pačiam gyvenimb žydėjime, mirė 
Edwardas Skulčas, 31 metų. Liko 
nuliūdime žmona, tėveliai, 6 bro
liai, 2 sesutės. Laidoti išvežtas į 
Toronto, Ont.

Liepos 19 d. sunkios ligos iškan
kinta mirė Genovaitė Filerienė 
(Skripkiūtė) 44 metų. Liko nuliūdi
me vyras Leonas, vos 13 metų duk
relė, brolis Vytautas su šeima, 
taip pat artima draugė Danutė Lo
ra (Vekterytė), kuri buvo atvykusi 
į šermenis iš Vancouverio. Velionė 
buvo sukremuota.

Artimiesiems gili užuojauta, ve- 
lionims amžina ramybė.

J-na

Rugpjūčio 2-dieną Valys ir Verutė Bunkai išskrido pastoviam 
apsigyvenimui į Lietuvą. Sužinoję, kad skris iš New Yorko, su drg. Ven- 
tiene nuvykome j Aerouostą draugams palinkėti gero vėjo.

Labai buvo malonu su jais pasikalbėti. Jiedu atrodo jaunatviškai, pilni 
ūpo, geroj nuotaikoj, patenkinti, kad gyvens savo tėvynėj, kurios toli gy
vendami niekuomet nepamiršo. Apsigyvens Kapsuke — buv. Marijampo
lėj.
Visuomet taktiškas, draugiškas. Taip pat ir Verutė kuri darbavosi 
daugiau mene, vaidyboje, chore ir 1.1. Visą jų subrendusį gyvenimą jose 
veikė.

Atsisveikindamos, palinkėjome mūsų mieliems draugams sėkmės, 
džiaugsmo, svarbiausia geros sveikatos naujame gyvenime.

Šia proga Bunkai įteikė “Laisvei” 50 dol.
N. Buknienė

Tenka neretai skaityti, kad po 
Amerikos dangumi vėl pasirodė 
naujas lietuviškas romanas, eilėraš
čių rinkinys, mokslinė studija, isto
rinis traktatas... Ir tuoj pakišama 
mintis - va, kokie mes! Argi gali ly
gintis dabartinė Lietuva ir joje dir
bą kūrėjai! Po to seka standartinės 
“veiksniškos” išvados: jeigu Lietu
voje būtų kita santvarka, ten taip 
pat šauniai kurtų.

Tai pasakytina ne tik apie leidy
bą, bet ir dailę, saviveiklą, teatrą. 
Blogiau informuotam žmogui gali 
išties susidaryti įspūdis, kad už 
gausybės leidinių, parengimų, kon
certų skaičių ir pavadinimų slypi 
didžiulė verdanti veikla.

O juk tai dažniausia tik putos. Tą 
labai akivaizdžiai įrodė ir Roches
ter, N.Y. universiteto profesorius 
A. Klimas, dėl kurio “nuopelnų”, 
manau, nedrįs abejoti ir patys di
džiausieji “patriotai”. “Tėviškės ži
buriuos” A. Klimas recenzuoja - tei
singiau, sumala į laibai smulkius 
miltus Venezueloje gyvenančios Jū
ratės Statkutės de Rosales knygą 
“Baltų kalbų bruožai Iberų pusiasa
lyje”.

Statkutės de Rosales pavardė ge
rai žinoma tiems, kas domisi šio 
krašto lietuviškąja spauda: ji iš sa
vo padangės gana gausiai siunčia 
rašinių ne tik apie Venezuelos 
reikalus, ben ir bendrais klausi
mais. Ją, manau, būtų galima 
nusakyti kaip “vaduotojiškąją 
patriotę”, gana dažnai skraidančią 
aukštais padebesimis. Ir kaip 
regim, ne tik trumpo kalibiro 
rašiniais, bet ir ištisomis knygomis.

Itin respektuojamas profesorius 
Klimas rašo:

"Kai perskaitai tokią knygą, pasi

DETROIT, MICHIGAN

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antano Vegelas
Mirė 1971 m., rugpjūčio 6 d.

Jau praslinko penkiolika metų, kai mane palikai. Tavo kapą ap
lankau, papuošdama gėlėmis, ir tariu: “Ilsėkis ramiai, brangusis 
tėveli, Parkview Kapinėse”.

Liūdinti duktė - Ruby Jeske
Anūkė - Jean

Anūkas - Michael

Tėvelis per ilgus metus jskaitė ir rėmė "Laisvę”. Širdingai ačiū 
tau, Ruby. Prisiminimui mylimo tėvelio, dukra Ruby aukojo 
Laisvei $50.

Administracija

daro labai liūdna: kiek čia sugadinta 
gero popieriaus, kiek išleista pini
gų, kiek čia autorės vargta. O rezul
tate... svajonių ir sapnų knyga.

Kalbėkime atvirai: knyga yra 
kažkokių svajonių, sapnų ir iliuzijų 
rinkinys. Man labai gaila sugadinto 
popieriaus, išmestų pinigų: knyga 
neturi absoliučiai jokios vertės”.

Visa A. Klimo recenzija ir suside
da iš panašių įvertinimų... Supran
tama: nei pačios knygos, nei Recen
zijos gal nebūtų verta ir minėti, 
jei... jei tai nebūtų labai simptomin- 
gas reiškinys. Juk man jau teko 
pastebėti ir kitokį rašinį apie “Baltų 
kalbų bruožus Iberų pusiasalyje”: 
esą, tai didelis įnašas į lituanistines 
istorines studijas. Kur ten Lietuvos 
specialistams iki Jūratės Statkutės 
de Rosales iš Venezuelos!

Deja, tai kartojasi su dažnu "Čia” 
pagamintu “moksliniu” leidiniu ar 
“menine” knyga... Kyla klausimas; 
ar to nematome, ar nesuprantame? 
Labai dažnai matome ir labai nere
tai suprantame, jog tai, anot vis to 
paties profesoriaus Klimo - sapnai ir 
svajonės. Ir vis tik priimame už 
gryną pinigą. Mat, kuria “saviš
kiai”, tad negi jiems kirsi akį! Tuo 
labiau, kad dažnas jų, norėdams sa
vo triūsą paskaninti ar įtikti mece
natams, paskanina jį antitarybiniu 
užpilu.

Kaip ta proga neprisiminti vieno 
rašinuko čikagiškiame “Drauge”, 
kur neįprastai atvirai pastebėta:

Kalbėjo du žymūs lietuvių kii^gų 
puoselėtojai. Visuomenininkas pasi
sakė už kokybę, pareikšdamas su
gestiją, kad rašytojai skirtų dau
giau laiko knygų parašymui ir rašy
tų knygas, kurias ne tiktai pirktų, 
bet ir skaitytų. Rašytojas teigė, jog

Paroda apie vilkus
Užsukęs į gamtos istorijos mu

ziejų (Museum of Natural History) 
lankytojas dabar tuojau išgirsta iš 
centrinių salių sklindantį laukinių 
žvėrių staugimą. Lietuvis, kuris 
dar atsimena savo vaikystės dienas 
tėviškės kaime, tuos garsus atpa
žins: staugia vilkai. Magnetofono 
juostelėje įrašytas Kanados arba 
šiaurinių JAV valstijų vilkų 
staugimas visai toks pats, koki 
girdėdavome žiemos mėnesienos 
naktimis Lietuvos miškuose . . .

Įeinant į centrines sales prieš 
akis atsiveria turtinga ir sudėtinga 
paroda, kuri vadinasi "Vilkas ir 
žmogus” - lankytojas patenka į la
bai natūralistiniai konstruktuotą 
aplinką, kur sniege būreliai tikrų 
(iškamšytų) vilkų medžioja, ėda už
pultą stirną, tarpusavyje žaidžia. 
Smulkmeniškai išdėstyta, kaip 
priešistorinėje eroje vilkai ir žmo
nės tarpusavyje varžėsi dėl grobio, 
nes tie'du sutvėrimai panašiai gy
veno komunalėse grupėse, komtf- 
naliai medžiojo silpnesnius žvėris. 
Kitaip sakant, vilkai ir žmonės bu
vo konkurentai...

Tą konkurenciją su laiku, kaip ži
noma, laimėjo žmogus. Vilkai daž
nai vietoje savarankiai medžioti, 
pradėjo sekti medžiotojus žmones 
ir tenkintis jų grobio liekanomis, o 
žmonės pradėjo juos laipsniškai 
prisijaukinti, maitinti, iš tų vilkų 
padaryti savo medžioklės padėjė
jus, - jie atnešdavo nušautą (strėlė
mis arba iešmais) stirną ar zuikį, 
kurių pats žmogus ne tiap lengvai 
surasdavo. Iš tų prijaukintu<yjlkų 
su laiku išisvystė visokios' šunų 
veislės, bet dalis vilkų liko lauki- 

‘ niais iki šios dienos.
* ♦ ♦

Parodoje nemenka dalis pašvęsta 
dokumentacijai* ir iliustracijoms 
apie visokias pasakas ir legendas, 
kuriomis per visą istoriją bevek vi
same pasaulyje žmonės apgaubė 

‘vilkus. Pavyzdžiui, romėnai tikėjo, 
kad jų miestą įkūrė Romulas ir Rė
mas, du broliai, kuriuos išaugino 
vilkai. Lietuvoje patarlių ir sakmių 
apie vilkus y r daugybė (“ryja kaip 
vilkas”, “vilkas kad ir plauką nu
meta, būdo nepameta”, “kodėl vil
kas nepasistato namų?” ir t.t.).

Apskaičiuojama, kad Lietuvoje 
dabar liko tik apie 60 vilkų. Dau
giausia jų yra Rūdininkų girioje, 
taipgi Švenčionių, Druskininkų-Va
rėnos srityje, prie Utenos, Molėtų, 
Ignalinos.

19-ame šimtmetyje ir anksčiau 
• vilkai Lietuvoje buvo labai paplitę - 
retai būtume radę žmogų, kuris 

esą svarbu, kad rašytojai rašo, tuo 
didindami lietuvių kultūrinius loby
nus”.

Kasdieninė praktika rodo, kad 
laimi “Draugo” minima “rašytojo” 
nuomonė: svarbiausia — rašyti ir 
parašius kudakuoti, kaip višta 
kiaušinį padėjus, kad tai didelis 
lobis ir nemirtingas tvarinys.

Ko tai verta, labai puikiai ir iškal
bingai rodo profesoriaus Klimo re
cenzija...

V. M.

London. — Daugiau kaip pusė 
tūkstančio antikarinių darbo unijų, 
demokratinių organizacijų ir pavie
nių vieke jų pagrindiniuose D. Bri
tanijos laikraščiuose paskelbė atsi
šaukimą, pasisakantį už branduoli
nės ginkluotės nutraukimą.

St. Petersburg, 
Fla.

Jubiliejiniai metai — Kaip 
gražus vingiuotas kelias pasilieka 
praeityje ir nebesugrąžinamas. 
Della Mikalajūnienė jau sulaukusi 
95 metų garbingo amžiaus. Dienos 
bėga, gaila, jos gyvenimas darosi 
nepavydėtinas. Ją vargina atritas 
ir nebegali niekur iš namų išeiti. 
Laimė, kad ji dar gali skaityt, ir 
skaito daug laikraščių. Jai laikraš
čiai yra brangus svetys.

Della savo jubiliejaus sukakties 
proga spaudai įteikė paramos: 

, “Laisvei” 200 dol., “Vilniai” 200 
dol. .ir “Daily World” 300 dol. Ji 
dažnai paremia pažangiąją spaudą. 
Ji trokšta, kad laikraščiai ilgai 
gyvuotų ir skleistų tiesos žodį. 
Ačiū jai už auką. Linkiu mielai 
draugei stiprybės, geros sveikatos, 
sėkmės ir nugalėti visus sunkumus.

Aldona 

bent kartą nebūtų matęs vilko. 
Vietovių pavadinimai Lietuvoje irgi 
rodo to žvėries svarbą: Vilkablauz- 
dė, Vilkagiris, Vilkaičiai, Vilkaviš
kis, Vilkėnai, Vilkyčiai, Vilkija, 
Vilkininkai, Vilkbalė, Vilkė, Vilke- 
žeris.

Tos visos informacijos parodoje, 
žinoma, nėra, bet Lietuva bendra 
prasme dokumentacijoje paminėta 
keletą kartų.

Paroda baigiasi rugsėjo pradžio
je, bet muziejaus direkcija sako, 
kad dalis parodos pasiliks pastovio
je ekspozicijoje - vilkai bus integ
ruoti su meškomis, liūtais ir kitais 
žvėrimis. Muziejus randasi Central 
Park West ir 79-osios kampe.

Vienuolės “kunigauja”
Katalikų bažnyčios vadovybė 

piestu stoja prieš moterų įšventini
mą į kunigus, bet neoficialiai mote
rys, ypatingai vienuolės, vis labiau 
perima kunigų-vyrų funkcijas. Ti
piškas pavyzdys yra Williamsburgo 
(Brooklyn©) Visų Šventųjų (Ali 
Saints) katalikų bažnyčia, apie ku
rią plačiai rašo New Yorko “Times” 
rugpjūčio 12-tą.

Straipsnio-pranešimo pavadini
mas yra “3 Nuns, not a Priest, are 
guiding a Parish in Brooklyn” 
(“Trys vienuolės, ne kunigas, 
vadovauja parapijai Brooklyne"). 
Margaret Althisar, Therese And< r- 
son ir Daniela Mojica, žinomos kaip 
sesuo Therese, sesuo Margaret ir 
sesuo Daniela, vadovauja parapijai, 
planuoja kiekvieno sekmadienio 
liturgiją, lanko ligonius ir, pasimai- 
nydamos sako pamokslus. Bet 
kunigas iš gretimos parapijos, 
Stephen Lynch, laiks nuo laiko 
pakviečiamas klausyti išpažintis ir 
konsekruoti eucharistą.

Parapija labai patenkinta. Jos 
yra mūsų vadovės, jos yra mūsų 
ganytojos - sakė vienas senyvas 
parapijos narys, ir visi jam 
pritaria.

Iš pradžios parapijonų tarpe bu
vo viens kitas, kuris abejojo, ar Vi
sų Šventųjų Romos katalikų bažny
čia galės taip gyvuoti, bet pasiro
do, kad ten dalykai tvarkomi ge
riau negu vidutiniškai.

“Times” mano, kad ims laiko, bet 
katalikų bažnyčia turės pripažinti 
moterims teisę būti pilnomis dar
bininkėmis, kaip jos jau yra episko- 
palų, Jungtinių metodistų ir pres- 
biterijonų protestantiškose bažny
čiose. United Church of Christ 
(Jungtinės Kristaus bažnyčios) 
Hartford, Connecticut seminarijos 
0usę studentų sudaro moterys. 

(Trijų, virš minėtų, denominacijų 
seminarijose moterys sudaro 36 
nuošimčius. Būtu įdomu žinoti, ko
dėl čia mūsų vietinis katalikų lietu
viškasis laikraštis “Darbininkas” 
niekad nerašo apie naująją moterų 
rolę bažnyčios gyvenime. Juk 
“Darbininkas” leidžiamas tame pa
čiame Brooklyne, kur yra “Times” 
puslapiuose aprašyta bažnyčia...

Apie taksi šoferius
Miesto taksi tvarkymo biuras 

paskelbė, kad sudaromas planas 
padalinti taksi vairuotojus į tris ka
tegorijas: pradedantieji vairuotojai 
per pirmuosius metus bus vadinami 
“vairuotojais-mokiniais”, po to jie 
taps “vairuotojaiy, o po šešerių ar
ba aštuonerių įlietų, išlaikę tam 
tikrus egzaminus, jie bus dezignuo- 
ti kaip “vairuotojai-meistrai”.

Taksi vairuotojų unija yra susi
rūpinusi, tam planui priešinga, nes 
biuras be abejo turi minty, kad 
“vairuotojams-mokiniams” bus ma
žiau apmokėta, negu kitiems, o 
“meistrams” bus duodamas di
džiausias atlyginimas. Ta sistema, 
sako unija, gal tinkama kitur, bet 
netinka taksi “industrijoje”, kaip 
tai sakoma. Mat, New Yorke taksi 
vairavimas daugeliui nėra pastovus 
užsiėmimas. Tūkstančiai universi
tetų studentų, aktoriai, kurie netu
ri darbo, jauni rašytojai ir dailinin
kai pradeda vairuoti taksius, 
stengdmiesi kaip nors išsiversti. 
Jeigu jie negalės iš karto būti atly
ginami kaip “meistrai” arba bent 
eiliniai pilnateisiai vairuotojai, jie 
taps pigia darbo jėga, kuria naudo
sis kompanijų savininkai.

Naujoji sistema taipgi diskrimi
nuotų prieš imigrantus. New Yorke 
prie taksi vairavimo rikiuojasi 
tūkstančiai tik ką atvykusių 
imigrantų iš visų pasaulio dalių. 
.Jiems būtų daug sunkiau išlaikyti 
kokius nors egzaminus dėl kalbos 
nemokėjimo ar miesto pažinimo, — 
nors jie gali būti puikūs 
vairuotojai.

N - tė
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NEW YORKAS ATSISVEIKINO 
SU KONSULU V. SAKALAUSKU

buvo ypatingai

Per ketverius metus Vaclovas 
Sakalauskas ėjo atsakingas parei
gas Tarybų Sąjungos konsuliarinia- 
me skyriuje, Washingtone. Per tą 
visą laiką konsulas Sakalauskas 
daug padėjo Amerikos lietuviams, 
palengvindamas jų keliones į 
Lietuvą, išrišdamas kilusias proble
mas vizų reikale, patiekdamas 
reikalingą informaciją ir atsakyda
mas į klausimus ryšium su 
viešnagėmis Lietuvoje. Jis tapo 
plačiai žinomas ir vertinamas visų 
srovių lietuvių tarpe.

Rugpjūčio 3 dieną “Laisvės” 
salėje' Ozone Park, N. Y. įvyko 
atsisveikinimo su Sakalausku po
pietė. Mat, jis ir jo šeima grįžta į 
Lietuvą. Nors
karšta ir tvanki diena, susirinko 
nemažas būrys New Yorko ir 
apylinkės lietuvių, kad su Vaclovu 
ir jo žmona bei dukra Jurga ir 
sūnumi Marium atsisveikinti.

Atsisveikinimo pobūvio iniciato
rėmis buvo “Laisvės” Direktorių 
tarybos narė Nelė Ventienė ir 
laikraščio administratorė Sofija 
Stasiukaitienė. Nastė Buknienė, 
kuri pobūviui pirmininkavo. Pir
miausia ji pristatė “Laisvės” 
Direktorių tarybos pirmininkę 
Aldona Katinienę, kuri išvykstan
čiam konsului išreiškė šiltus 
linkėjimus mūsų laikraščio darbuo
tojų ir skaitytojų vardu. Ji taip pat 
Sakalauskui įteikė simbolišką dova
ną “Laisvės” ir “Aido” choro vardu: 
gražų kvarcinį laikrodį.

Aido choro vedėja Mildred 
Stensler išreiškė aidiečių vardu 
linkėjimus, o Amelia Yuskovic, 
LDS sekretorė, kalbėjo tos 
organizacijos vardu. Amelia pabrė
žė, kad Lietuvių darbininkų 
susivienijimas surengė eilę Ameri
kos lietuvių turistinių kelionių į 
Lietuvą ir kiekvienu kartu, per 
Sakalausko tarnybos Washingtone 
laiką, jo kooperacija, lygiai kaip 
Tėviškės draudijos Vilniuje talka, 
buvo labai vertingi.

Į pobūvį atsilankė žymusis 
Amerikos lietuvių dailininkas Vy
tautas Kazimieras Jonynas, kuris 
konsulą šiltai sveikino už jo 
darbavimąsi lietuvių išeivių ryšių 
su gimtine labui. Baigdamas jis 
Sakalauskui ir jo gražiai šeimai 
įteikė originalų savo meno darbą, 
kad jie “iškabintų savo bute 
Vilniuje. Taipgi pakviesta kalbėjo 
iš Lietuvos viešnia, Jono Valaičio 
sesuo Dalia Samuolienė, gyvenanti 
Kapsuke ir jau antrą kartą 
atvykusi į Jungtines Valstijas.

Atsisveikinimo kalboje Sakalaus
kas susirinkusiems ir visos geros 
valios Amerikos lietuviams dėkojo 
už jam parodytą draugiškumą. Jis 
visiems linkėjo geriausios kloties ir 
ragino tęsti darbuotę už pasaulinę 
taiką. Sakalauskų dukra Jurga 
savo ir brolelio vardu išreiškė
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Aplankykite Lietuvą BRIEFS

irdžiaugsmą, kad grįžta į Lietuvą 
baigė anglišku posakiu: "Go East, 
go West, but home is best”.

Publika pietavo prie gražiai 
apkrautų stalų. Pietus priruošė 
Ventienė, Katinienė, Buknienė ir 
Stasiukaitienė.

Buvo ir trumpa muzikalinė 
programa. Stasiukaitienės sūnus 
Frank Bražinskas dainavo ištrauką 
iš dabar Broadway rodomo 
muzikalinio veikalo “Fiddler on the 
Roof’, sau pianu akompanuodamas. 
Viktoras Bekeris padainavo kelias 
dainas, akompanuojant Mildredai 
Stenslerienei.

Popietė praėjo puikioje nuotaiko
je. Dar kartą buvo parodyta, kokie 
šilti draugiški ryšiai tarp mūsų 
išeivijos ir gimtinės Lietuvos.

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

Mums rašo skaitytojai iš Lietuvos
Gerbiami Draugai —
“Laisves” Redakcijos darbuotojai!

Poilsiaudama Druskininkų m. 
sanatorijoje “Lietuva” gavau nusi
pirkti jubielieninį laikraštį “Lais
vė”, Didžiai apsidžiaugiau, kartu ir 
susigėdau, kad laiku nepasveikinau 
jubiliatą. Labai atsiprašau. Tačiau 
remiuos liaudies patarle, kuri sako, 
kad geriau vėliau, negu niekad.

“Laisvė” man yra lyg krikšto 
motina, ji pirmoji davė revoliucinės 
kovos krikštą, pažadino lyg iš 
miego mūsų šeimos sąmonę, 
nubraukė nuo akių tą skraistę, kuri 
temdė regėjimą į šviesų rytojų, 
parodė tikrą kaltininką, kuris laikė 
darbo žmogų skurde ir nepritek
liuose. “Laisvė” lyg šauklys kvietė 
ir kviečia į barikadas grumtis su 
engėjais ir tamsa, ragina liaudį 
numesti grandines, kurios ilgus 
amžius kaustė darbo klasę.

“Laisvę” ėmiau skaityti toli nuo 
Tėvynės, kai tėvai 1927 m. 
nepajėgdami sočiai pamaitinti sa
vos šeimos gimtinėje , emigravo į 
Braziliją, tikėdamies "čia surasti 
laimę. O svarbiausia gyventi kartu 
su šeima, o ne parduoti vaikus 
buožėms už menkus skatikus. Bet, 
jei motina Tėvynė nedavė duonos 
sočiai, tai pamotė svetur labiau jos 
šykštėjo. Patekome į fazendas 
kavos plantacijų darbams. Tėvelis 
ir mes, trys nepilnametės mergai
tės, turėjome dirbti su kauptukais 
karštai tropiko saulei kaitinant, 
gindamiesi nuo moskitų ir kitokių 
bičių. Prakaitas maišėsi su dulkė
mis ir lipo prie nugarų. Iš sielvarto 
riedėjo ašaros per skruostus. 
Graužė visiem širdis, kam palikome 
savo bakūžę ir žemelę. Tėvelis 
vaitodamas kartojo, kad Lietuvoje 
savo laukus arkliu arė, o čia visi 
lyg arkliai dirbame ir nežinome, ką 
uždirbsime, net tikrų pinigų 
negaudavau. Viskas pono: pinigai 

ir parduotuvė, prižiūrėtojai ir 
baudėjai nepaklusniesiems sutram
dyti, sugauti bėglius. Tapome ir 
mes pono nuosavybe. Viena mintis 
tebuvo — kaip greičiau iš čia 
išsprukti. Taip 3 su puse metų 
išvargę, nė cento neuždirbę, gerų 
žmonių padedami pabėgome iš 
Kubos plantacijų į Sao Paulo m., 
kur daug lietuvių gyveno ir vieni 
kitiems kuo galėdami padėdavo. 
Siautė ekonominė krizė, darbo 
panašaus gauti buvo sunku, todėl 
tėvelis 
darbų, 
ponus.

būtinumą

atsinešė 
ir liepė

kioskai gauna per 1-2

dirbo prie pripuolamų 
o mes tarnaitėmis pas

Lietuvių Darbininkų
Susivieniji II as

PENKI DEŠIMTMEČIAI, KAI
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMAS

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

Galite įsirašyti i 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

J.

Vilnis” ir
literatūra, kurių

Pas mus lankydavos daug draugų 
pažangiečių, kurie pasakodavo apie 
darbo žmonių sunkų gyvenimą, jų 
bėdas ir problemas, 
vienytis, kovoti.

Vieną kartą tėvelis 
darbininkiškos spaudos
mums perskaityti ir niekam nė 
žodžio iš kur ir kas davė. Čia ir 
išvydome “Laisvę”. Tai darbininkų 
siela, tiesos nešėja, darbo žmonių 
stiprybės eleksyras — sakė tėvelis. 
Visur ponai vienodai skriaudžia 
žmones. O Brazilija įpratus vergus 
ir indėnus kankinti šimtmečiais, 
nesigaili ir mūsų dirbančių, gatava 
iščiulpti paskutinius syvus. Turtin-

1 gieji sau krauna neregėtus turtus, 
valdo milžiniškus žemės plotus. Tai 
plačiai nušviesdavo darbininkiška 
spauda, kaip “Laisvė”, 
kita pažangi
laukdavom kaip geriausių svečių ir 
godžiai skaitėme. Taip augo mūsų 
sąmonė, formavosi marksistinė — 
lenininė pasaulėžiūra, susiprati
mas. “Laisvė” ir kita darbininkiška 
literatūra, kaip motina vedė mus 
siaurais, vingiuotais takeliais į 
didelį šviesos ir tiesos kelią, kuriuo 
žygiuoju iki žilos senatvės.

“Laisvės” 75-mečio proga būkite 
pasveikinti visi laikraščio darbuoto
jai, korespondentai ir rėmėjai, 
platintojai ir skaitytojai — visi kas 
nors dulkele prisidėjo prie 
darbo ir veiklos.

Kartu širdingai dėkoju už 
dvasinį pelną, tiesą ir šviesą.

Linkiu .sėkmės kelionėje pradėto
je 1911 m. Gausių darbo vaisių!

Su pagarba ir dėkingumu jums,
K. Pavadauskienė

Mieli tautiečiai!
Kuo geriausiais sveikinimais iš 

Lietuvos kreipiasi į jus naujas jūsų 
laikraščio skaitytojas.

Anądien pamatęs Vilniuje vieną 
“Laisvės” numerį buvau netikėtai 
nustebintas! Amerikos lietuvių 
laikraščiai Lietuvos kioskuose?! 
Neįtikėtina! Taip pat gavau ir 
“Vilnis” numerį. Paklausiau gi, 
kaip jį gaut, bet galimybių beveik 
nėr — 
numerius.

Kas link laikraščio turinio, 
malonu buvo matyti tiek gerų 
tautiečių Amerikoje, skaityti jų 
gerus žodžius apie Lietuvą, 
Lietuvos žmones, apie jų pasieki
mus, rūpesčius. Įdomu paskai
tyti ir žinias iš JAV. Ačiū Jums, 
draugai, už įdomų ir tiesą rašantį 
laikraštį. Linkiu sėkmės darbe ir 
jūsų asmeniniam gyvenimme!

Draugai, norėčiau paklausti jūsų, 
kaip galima užsisakyti jūsų laikraš
tį Lietuvoj? Ar yra tokia galimybė 
man jį gaut, kaip jūs manot? Būtų 
labai malonu reguliariai skaityti 
“Laisvę”.

Su pagarba ,
Gintaras Žiaunys

The Goodwill Games in Moscow over the July 8th weekend, focused at 
tention on the need, for peace and better international relations, particu
larly between the United States and the Soviet Union.

In his opening remarks, Michail Gorbachev, General Secretary of the 
USSR Communist Party, declared the games “a manifestation of the good 
will needed in relations between people and nations... today more than 
ever before.”

For millions of U.S. viewers, it was the first time most have viewed 
such competition without anti-Soviet commentary.

Even American capitalists have learned something, as it is proven in the 
“Fort Lauderdale News”:
Fort Lauderdale News & Sun-Sentinel

Moscow — The Soviets have never seen anyone quite like Ted Turner.
At the opening ceretnonies, Turner hugged a Soviet woman, then gave 

her his autograph. The woman accepted the slip of paper, turned to a 
friend and asked: ‘‘Who is this guy?” . ’

It’s the same guy who walked into Lenin’s Tomb, saw the embalmed bo
dy of the Soviet’s revolutionary leader - “George Washington and Jesus 
rolled into one” - and remarked further: “He looks OK, a little pale, may
be.”

It’s the same guy who walked up to an old woman mopping the floor in 
the press center and greeted the babushka with “Hey, darlin’, how ya 
doin’?”

Y’all watch out, Ted Turner is doing Moscow and the city may never be 
the same.

“My son went to the pet fair and bought a cat,” Turner said. “Now we 
have a Commie cat. The cat purrs just like an American cat. The squirrels 
in the park? They’re just like American squirrels. They eat nuts.

“The Soviets are just like us. Do you know they have first-class air tra
vel? When I found that out, it blew me away. Classless society, my foot. 
They want two cars in every garage like us.

“The Soviets are warm, friendly people. They kiss me ♦ on the lips. I 
don’t kiss my sons. We shake hands and I hug them once in a while.”

Turner has been ubiquitous at the Games. One night, he went from di
ving to “rhyth-a-mic” gymnastics to the U.S.-U.S.S.R. women’s basketball 
game.

On the last night of the track meet, Turner was asked to present the 
gold medal to Edwin Moses, the winner of the 400-meter hurdles.

He had to borrow a red tie from WTBS Executive Producer Rex Gard
ner and a blue blazer from track analyst Willie Gault to wear over his yel
low and orange striped golf shirt.

Everyonfe’s eyes still hurt.
Turner will check in on the yachting Monday, at Tallinn on the east 

coast. Turner won the America’s Cup, but never made the Olympic yach
ting team.
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♦ ♦
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Vilnius

Mažeikiai
* * *

Gerbiama Redakcija
Esu Jūsų laikraščio “Laisvė” 

skaitytoja! Laikraštį skaitau nuo 
1961 m. Užsakė laikraštį mano teta 
Marija Leakas, kuri Tarybų 
Lietuvoje viešėjo nevieną kartą.

Norėčiau ir aš pasveikinti “Lais
vę” — 75-ųjų metinių sukakties 
proga ir palinkėti visiems “Lais
vės” darbuotojams stiprios sveika
tos, o laikraščiui “Laisvė”, ilgų 
gyvavimo metų!

Su pagarba
Rita Ališienė

STOP 
NUCLEAR 
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Kaunas

Moiseyev dancers

*

They say that across America, 
thęre are tens of thousands of 
children — boys and girls —- 
working as prostitutes.

Many opponents of the Reagan 
administration’s Nicaragua “policy” 
are embarrassed that the United 
States has been found to be in 
violation of international law for 
sticking it’s nose and it’s guns into 
that Central American nation’s 
business.

♦ ♦*

They say; President Reagan is judged harshly by an international court 
of law.

He once said that trees cause pollution, that Nazi soldiers suffered as 
much as Jews in World War II, that there is no hunger in America, just 
hungry people who don’t know where to find food, that blacks in South Af
rica hold an equal responsibility with the white government for violence in 
their land. He told us the Salt II treaty wasn’t dead, but changed his mind 
when his spokesman said it most certainly was.

Can such a man be embarrassed by a mere public rebuke from an impar
tial interantional court of law?

Hardly. But the President is also not embarrassed because he has stood 
firm in his belief from the beginning that the court had no jurisdiction in 
the matter of whether the U.S. acted improperly in the matter of mining 
Nicaraguan harbors and helping a revolutionary force known as contras 
try to overthrow a legally elected government. Whatever else, he has 
been consistent (and wrong).
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AT THE METROPOLITAN OPERA HOUSE 
IN NEW YORK CITY

ūse

»

The planet Earth, the way it looks as seen from space - light blue, uni
quely beautiful, meant for life and not for wars - , has become the emblem 
of the Goodwill Games that were festively opened in Moscow on July 5.

It is already in the name of these big competitions that their noble spirit 
has found reflection. The will to safeguard peace, to foster friendship, to 
guarantee mutual understanding and trust between nations is common to 
all the top sportsmen of the world who arrived in order to test their 
strength in honest competition, to assert their loyalty to the principles 
proclaimed by the Olympic Charter, to contribute to the creation of a bet
ter and more peaceful world.

I The Moiseyev Dance Company, one of the foremost dance ♦
♦ groups in the Soviet Union, will open a 2-week stand September . | 
I 2 at the Metropolitan Opera House. Performances are Tuesdays |
♦ through Saturdays at 8:30. Sundays at 2 and 7; tickets are $12.50 ■ ♦
i to $40, and can be purchased at the box office, or by calling (212) t 
Į 362-6000. f
♦ The Dancers are world famous for their vigorous folk dances of ♦ 
I various Republics of the Soviet Union.

COME TO 
27TH LDS CONVENTION 

BANQUET
SATURDAY, AUGUST 23,1986

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

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

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

COST $18.00 PER PERSON

Make check payable to:

Association of Lithuanian Workers — Lodge 13

or send credit c&rd number and expiration date to:

Convention Committee 
c/o Association of Lithuanian Workers 

26 North St. 
Middletown, N. Y. 10940
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